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3บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

  2558 2559 2560   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)      
สินทรัพย์รวม	 47,910		 52,859	 58,976 
หนี้สินรวม	 33,703		 37,118		 40,965 
ทุน	 	 		 2,400		 2,400		 2,400 
ส่วนของผู้ถือหุ้น	 14,207		 15,741		 18,011 
      
ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)      
รายได้จากการขาย	 152,604		 169,226		 182,753 
รายได้รวม	 155,917		 172,790		 186,754	
กำาไรขั้นต้น	 14,667		 15,504		 18,401 
กำาไรสุทธิสำาหรับปี	 5,378		 5,413		 6,178 
กำาไรสุทธิต่อหุ้นสำาหรับปี	(บาท)		 1.12		 1.13		 1.29 
      
อัตราส่วนทางการเงิน (%)      
อัตรากำาไรสุทธิสำาหรับปี		 3.4		 	3.1		 3.3 
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	**	(เท่า)	 0.5		 0.5		 0.5 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 39.8		 36.2		 37.1 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	 11.7		 10.7		 11.0 
อัตราเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	 75.9		 75.4		 74.6	
      
ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท)      
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	 0.50		 0.50		 0.50	
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	 2.96		 3.28		 3.66	
เงินปันผลต่อหุ้น		 0.85		 0.85		 0.96*	

หมายเหตุ	:
*	 เงินปันผลต่อหุ้น	ประกอบด้วย	:	 	 	 	 	 		
	 1)	เงินปันผลระหว่างกาลจำานวน	0.40	บาทต่อหุ้น	ซึ่งบริษัทฯ	ได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่	5	กันยายน	2560
	 2)	เงินปันผลงวดสุดท้ายจำานวน	0.56	บาทต่อหุ้น	นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่	19	เมษายน	2561
	 รวมเป็นเงินปันผลประจำาปี	2560	ทั้งสิ้น	0.96	บาทต่อหุ้น
**	 หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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ปี	2560	ท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	มคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจท่ีจะประกอบธรุกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คงยัง่ยืน	และมี
ธรรมาภบิาล	เพือ่ให้บรรลตุามวสิยัทศัน์ทีว่างไว้	ด้วยตระหนกัถงึหน้าทีแ่ละการทำางานด้วยความรบัผดิชอบ
เพือ่ให้เกดิประโยชน์ทีดี่ทีส่ดุต่อผูถื้อหุน้	ผูม้ส่ีวนได้เสยี	ลกูค้า	คูค้่า	สงัคม	และเศรษฐกจิของประเทศ

บริษัทฯ	 กำาหนดนโยบายที่รอบคอบและระมัดระวัง	 พร้อมทั้งวางกลยุทธ์และถ่ายทอดแผนงานไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท	 เข้มแข็ง	 ด้วยความ
ซือ่สตัย์สจุรติ	เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	และมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้อย่างสมำา่เสมอ	
ด้วยปัจจัยต่าง	ๆ 	ข้างต้น	จึงเป็นพลังสำาคัญที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ	เติบโตเจริญก้าวหน้า	และ
ขยายธุรกิจแม็คโครสู่ต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย	 อันเกิดจากการวางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่ง	 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ	บริษทัฯ	ยงัคงมผีลการดำาเนนิงานในระดบัทีน่่าพึงพอใจ	ซึง่เป็นผลมาจากการปรบัตวั
และพฒันาองค์กรให้เท่าทนัความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้อย่างรวดเรว็ของโลกยคุ	4.0	ทีเ่ตม็ไปด้วยความ
ท้าทายและโอกาสใหม่	 ๆ	 ที่แตกต่างไปจากอดีตที่ผ่านมา	 และการเติบโตของยอดขายในธุรกิจกลุ่ม 
ผูป้ระกอบการด้านอาหาร	(Food	Service)	ส่งผลให้ปี	2560	บรษิทัฯ	มรีายได้รวม	186,754	ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.1	และมีกำาไรสุทธิ	6,178	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	14.1	เมื่อเทียบกับปี	2559

จากความสำาเร็จของการดำาเนนิธุรกจิตลอดระยะเวลา	28	ปี	ทีมุ่ง่เน้นกลยทุธ์การยดึถือความต้องการของ
ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง	(Customer	Centric)	ธรุกจิของแมค็โครมกีารพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง	ตัง้แต่การเป็น
ศูนย์จำาหน่ายสนิค้าแบบชำาระเงินสดและบริการตนเองเพียงรายเดยีวในประเทศไทยทีชู่จดุขาย	สนิค้าครบ	
บรกิารด	ีราคาถกู	ตอบสนองกลุม่ผูป้ระกอบการค้าปลกีทีจ่ำาหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคท่ัวประเทศ	ยิง่ตอกยำา้
ภาพลักษณ์แมค็โคร...มติรแท้โชห่วย	อย่างชดัเจน	ในท่ามกลางการแข่งขันทีเ่ข้มข้น	บริษัทฯ	ได้สร้างความ
แตกต่างด้วยการก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้านอาหาร	 โดยมุ่งให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหารและจดัเลีย้ง	 หรอืทีเ่รยีกกนัว่าโฮเรก้า	 (HoReCa)	 โดยเฉพาะ	ทัง้นี	้ การให้ความสำาคญัของ 
การพฒันารปูแบบสาขาที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 ทำาให้แม็คโครสามารถเข้าถึงและ 
ตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	ทีม่คีวามต้องการเฉพาะและแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนทีไ่ด้อย่างใกล้ชดิ
ยิ่งขึ้น	 เช่น	 รูปแบบ	“แม็คโคร	ฟูดช้อป”	 และ	 “แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส”	ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ขาย
ประมาณ	1,000	ตารางเมตร	ซึ่งช่วยสร้างความคล่องตัวในการให้บริการด้านอาหาร	และเข้าถึงลูกค้า
ผู้ประกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ท่องเที่ยวและชุมชนเมืองมากขึ้น	โดยในปี	2560	บริษัทฯ	สามารถขยาย
สาขาแม็คโครได้จำานวน	8	สาขา	ส่งผลให้	ณ	สิ้นปี	แม็คโครมีจำานวนสาขาทั้งสิ้น	123	สาขาทั่วประเทศ	

หลังจากที่ได้ศึกษาโอกาสในการลงทุนอย่างรอบด้านเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ	ในปีนี้	บริษัทฯ	
พร้อมเปิดให้บริการศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาแรกที่กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	 อย่างเป็น
ทางการ	ถอืว่าได้รบัการตอบรับทีด่จีากผูป้ระกอบการโชห่วยและผูป้ระกอบการธรุกจิบรกิารด้านอาหาร	
ในท้องถิน่	รวมท้ังประชาชนชาวกมัพูชา	หลงัจากเข้าใจในจดุยนืของแมค็โครท่ีตัง้ใจเข้าไปเป็นคูค้่า	เป็น
คูค่ดิธรุกจิ	ทีม่ส่ีวนช่วยพฒันาคณุภาพชวีติ	พฒันาเศรษฐกจิชมุชน	และต่อยอดไปถงึเศรษฐกจิของประเทศ
กัมพูชาในภาพรวม	ซึ่งถือเป็นแรงหนุนสำาคัญต่อการขยายสาขาในประเทศกัมพูชาต่อไปในอนาคต

ขณะเดียวกันบริษัทฯ	ยังมุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารสู่สากล	เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์	
“มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำาหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ”	
โดย	 สยามฟูด	 เซอร์วิส	 ได้ดำาเนินการลงทุนซื้อหุ้นบริษัทชั้นนำาที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหาร 
ในต่างประเทศจากกลุ่มบริษัท	 Indoguna	 ควบคู่ไปกับการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ	 Food	 Service	 APME 
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บริการด้านอาหารของบริษัทในเครือแม็คโคร	โดยครอบคลุม	6	ประเทศ	ได้แก่	
ไทย	 เวียดนาม	 ฮ่องกง	 สิงคโปร์	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 และกัมพูชา	 เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจแม็คโครให้โดดเด่นด้านการให้บริการด้านอาหารแบบครบวงจร	ตอบโจทย์

นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
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นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

กลุ่มธุรกิจแม็คโคร

ลกูค้าผูป้ระกอบการโฮเรก้าทุกระดบั	และก้าวกระโดดสูค่วามเป็นผูน้ำาในตลาดระดบัสากล	โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

ความท้าทายอกีประการของแม็คโคร	คือการเชือ่มต่อธุรกิจจากโลกออนไลน์สูโ่ลกออฟไลน์	(Online	
to	Offline)	 สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกธุรกิจที่กำาลังเปล่ียนไปในทิศทางน้ี	 ในปีน้ีแพลตฟอร์ม 
การจำาหน่ายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รบัการพฒันาขึน้อกีระดบั	เพือ่ให้ตอบโจทย์การทำาการตลาด
ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจมากขึ้น	 (B2B	 :	 Business-to-Business)	ด้วยการเตรียมความพร้อมในการ
วางระบบบรกิารจดัส่งสนิค้า	และบรกิารชำาระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์	ซึง่บริษัทฯ	เชือ่ว่าจะอำานวยความ
สะดวกให้กบัผูป้ระกอบการยคุดิจิทัล	นอกเหนอืจากการเดินทางมาจบัจ่ายสนิค้าทีส่าขาเพียงอย่างเดียว	
นอกจากนี	้การลงทุนในเทคโนโลยเีพือ่ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูขนาดใหญ่ท่ีบริษัทฯ	มอียู	่ในการช่วย
วเิคราะห์ข้อมลูลกูค้าผูป้ระกอบการ	จะช่วยให้บรษิทัฯ	ทำาการตลาดดจิทิลัแบบโดยตรงและตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าสมาชกิเป็นรายบคุคลได้มากขึน้	ทัง้ยงัช่วยผูป้ระกอบการลดต้นทนุ	ประหยดัเวลา	
และสร้างยอดขายได้อย่างรวดเรว็	ซึง่มส่ีวนในการสร้างความจงรกัภกัดต่ีอแบรนด์	“แมค็โคร”	ในระยะยาว

บริษัทฯ	ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก	จึงได้ศึกษาและวางแนวทาง
เพือ่ก้าวสูย่คุแมค็โคร	4.0	ไว้อย่างรอบคอบ	ภายใต้กรอบการดำาเนนิงานเชงิกลยทุธ์	เพ่ือบรรลเุป้าหมาย	
ที่กำาหนดไว้ในการเป็น	 “คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”	 โดยพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างธุรกิจ
รูปแบบใหม่	เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่	ทั้งในกลุ่มโชห่วยและกลุ่มโฮเรก้า	การจัดหา
และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นขุมพลังสำาคัญในการนำาพาบริษัทฯ	 ไปสู่การพัฒนาเพ่ือรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 ถือเป็นอีกภารกิจที่ท้าทายเช่นกัน	 รวมทั้งการหล่อหลอมบุคลากร 
ในแต่ละช่วงวยัภายในองค์กรเข้าด้วยกนัเพือ่ดงึศกัยภาพท่ีดทีีส่ดุออกมา	ซึง่ค่านยิม	“VICTORY	-	7	
ค่านิยม	 สมเป็นคนแม็คโคร”	 และวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง	 คือคำาตอบที่จะผสมส่วนเหมือน	 
ผสานส่วนต่าง	สร้างคนแม็คโครให้เป็นบุคลากรมืออาชีพรับยุค	4.0	ได้อย่างดีที่สุด	

ขณะเดียวกัน	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งพัฒนาเกษตรกรและคู่ค้า	 เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารปลอดภัยและ 
ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม	พร้อมเตบิโตไปด้วยกนัอย่างยัง่ยนื	ควบคูไ่ปกบัการตดิปีกความรู้ 
ให้กับผูป้ระกอบการโชห่วย	ร้านค้าชมุชน	ร้านค้าประชารฐั	ให้สามารถบรหิารจดัการร้านค้าปลกีได้อย่าง
มอือาชีพด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม	รวมถงึการมอบเทคนคิและจดุประกายความคดิสร้างสรรค์ให้กบั
ผูป้ระกอบการโฮเรก้า	สำาหรบันำาไปประยกุต์ใช้กับธรุกจิ	เพือ่ให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืได้ในทุกสถานการณ์	

ในนามของ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)	คณะกรรมการบริษัทฯ	ขอขอบคุณลูกค้าสมาชิก
ที่ไว้วางใจให้แม็คโครเป็นคู่คิดธุรกิจมาตลอดระยะเวลา	 28	 ปี	 และขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ	 
ผูถื้อหุ้น	หน่วยงานราชการ	สถาบนัการเงนิท่ีสนบัสนนุบรษิทัฯ	ด้วยดเีสมอมา	พร้อมกันนี	้ขอขอบคณุ
ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นทุ่มเททำางานให้กับองค์กร	บริษัทฯ	ขอให้คำามั่นว่าจะดำาเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพ	 สุจรติ	 โปร่งใส	ยดึม่ันในหลักการกำากบัดแูลกจิการ	และมธีรรมาภบิาลทีด่ี	
เพือ่สร้างคณุค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม	ควบคูไ่ปกบัความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและสิง่แวดล้อม	 ตลอดจนเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไทยให้ก้าวหน้าไปสู่
ความสำาเรจ็อย่างยั่งยืนตลอดไป

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
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ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจ
บนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล	และเพือ่ให้การกำากบัดแูลกิจการของบรษิทัฯ	ได้รับการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	
ทำาหน้าที่กำากับดูแล	 ติดตาม	 ส่งเสริมการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 โดยคณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำานวน	5	ท่าน	ได้แก่	1)	ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	 
เป็นประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	2)	นายธีระ	วิภูชนิน	3)	นายโชติ	 โภควนิช	 
4)	นายอาสา	สารสิน	และ	5)	นายอำารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	เป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ในปี	 2560	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น	 2	 ครั้ง	 ซ่ึงเป็น 
ไปตามแผนการประชุมที่ได้กำาหนดไว้	 และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์	โดยได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญดังนี้

1.	 พจิารณาปรับปรงุแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษทัฯ	โดยได้กำาหนดบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกบัหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีสำาหรบับรษิทั
จดทะเบียนปี	2560	หรือ	CG	Code	ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)

2.		พจิารณาให้ความเหน็ชอบในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริต	 (Private	 Sector	 Collective	 Action	 Coalition	 Against	 
Corruption	:	CAC)	เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกของ	CAC	ขณะนี้	บริษัทฯ	ได้จัดส่ง
แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัและหลกัฐานอ้างองิประกอบ	
เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ	(CAC	Council)

3.		พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขคู่มือการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 
ของบริษัทฯ	ซึ่งได้มีการปรับปรุง	แก้ไขหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านการกำากบัดแูลกจิการทีม่กีารพัฒนาเปลีย่นแปลงไป	ได้แก่	หลกัการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	 ซึ่งจัดทำาโดย	 ก.ล.ต.	 และหลักเกณฑ  ์
การประเมินการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน	(CGR)	โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เป็นต้น

รายงานคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ
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ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

4.	พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ของ	CAC	และประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

5.		พจิารณาให้ความเหน็ชอบและให้ข้อเสนอแนะแผนการดำาเนินงานเพ่ือจดัประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2560	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น	(AGM	Checklist)	ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

6.	 พจิารณาผลการประเมนิตามโครงการสำารวจการกำากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทย	
(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	:	CGR)	ประจำาปี	
2560	และให้ข้อเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุพฒันาแนวปฏบัิตต่ิาง	ๆ 	ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์	
รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว

การดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการในปี	 2560	 สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้	
โดยบริษัทฯ	 ได้รับผลการประเมินตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบยีนไทย	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	:	CGR)	
ในระดับ	“ดีมาก”	(Very	Good)	ดขีึน้กว่าปีทีแ่ล้ว	ซึง่ได้คะแนนในระดบั	“ด”ี	(Good)	และ
ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู ้ถือหุ ้น	 (AGM	 Checklist)	 
100	คะแนน	ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วซึ่งได้	98.75	คะแนน

คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะส่งเสรมิ	พัฒนา	และยกระดบัแนวปฏบัิติ
ด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
ของสากล	เพือ่ให้บรษิทัฯ	สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยนื	ได้รบัความเช่ือมัน่	และสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในนามคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	(“คณะกรรมการสรรหาฯ”)	ซึง่ประกอบด้วย	
กรรมการบริษัทฯ	จำานวนไม่น้อยกว่า	3	คน	โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ	ไม่เป็น
ประธานกรรมการ	และต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ	ประสบการณ์	มคีวามรู้ความเข้าใจ
ถึงคุณสมบัติ	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบของตน	 และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ	 สำาเร็จตามวัตถุประสงค์	
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ	 ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ	 จำานวน	 3	 ท่าน	 
ได้แก่	นายธีระ	วิภูชนิน	(กรรมการอิสระ)	เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	นายชวลิต	
อัตถศาสตร์	(กรรมการอิสระ)	และนายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	เป็นกรรมการสรรหาฯ	และ
มีนางสุดารัตน์	ชมอินทร์	ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	ทำาหน้าที่เลขานุการ	

ภายในปี	 2560	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 ได้ปฏิบัติงานตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมการสรรหาฯ	อย่างครบถ้วน	โดยมกีารประชมุทัง้สิน้	2	ครัง้	และกรรมการสรรหาฯ 
เข้าร่วมประชมุคดิเป็นร้อยละ	100	ทัง้ปี	โดยข้อมลูการเข้าประชมุของคณะกรรมการสรรหาฯ 
แสดงในส่วนการกำากับดูแลกิจการ	 หัวข้อการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	 ซึ่งสรุปสาระ
สำาคัญของการประชุมได้ดังนี้

1.	 สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ก่อนเสนอให้ 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ	
ประจำาปี	2560	โดยคำานงึประสบการณ์	ความรูค้วามสามารถ	วชิาชีพ	ทกัษะและ 
ความเชีย่วชาญ	ทัง้นี	้เพือ่ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ	มคีณุสมบตัิ
ในด้านต่าง	ๆ	ที่หลากหลาย	และเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.	 พจิารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ	ประจำาปี	2560	โดยใช้หลกัเกณฑ์ 
การพจิารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกบัหน้าที	่ความรบัผดิชอบของกรรมการ	 
โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำาเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ	 และ
อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้เป็นเกณฑ์สำาคญั	ตลอดจนเทยีบเคยีงกบั
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)



9บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

3.	 เห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ 
การบรหิารเพือ่รองรบักลยทุธ์ทางธรุกจิของบรษิทัฯ	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	
ตลอดจนดูแลให้มีการจัดทำาและการดำาเนินงานตามแผนสืบทอดตำาแหน่ง 
(Succession	Plan)	เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

4.	 ประเมินผลการปฏบิตังิานและกำาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	
กลุม่ธรุกจิแม็คโคร	โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที	่ความรบัผดิชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย	และผลการปฏิบัติงาน	รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ	

5.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระ
และรายช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัฯ	ก่อนการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560	อย่างน้อย	3	เดือนล่วงหน้า

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
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คู่คิด...
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
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การด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยมุ่งตอบสนอง
ความต้องการท่ีแตกต่างของลูกค้าสมาชิกท่ีปัจจุบันมีอยู่กว่า 3 ล้านราย ท�าให้ธุรกิจของ
แม็คโคร ประเทศไทย เตบิโตอย่างโดดเด่นและมัน่คง เป็นที่ได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้า
ผู้ประกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจมาตลอดระยะเวลา 28 ปี ก้าวปัจจุบันและก้าวต่อไป 
ของแมค็โคร บรษิัทฯ ยงัคงให้ความส�าคญักับการปรับองค์กรให้มคีวามทันสมยัตลอดเวลา 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 
มืออาชีพที่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัล เป้าหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดีย่ิงขึ้น ไม่ว่าแม็คโครจะขยายการด�าเนินธุรกิจ 
ไปอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม 

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส  อีกหนึ่งรูปแบบของการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน



แม็คโคร บนเส้นทางสู่ยุค 4.0
บนเส้นทางสายธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกว่า 28 ปีในประเทศไทย แม็คโครเติบโตผ่านช่วงเวลาอันน่าจดจ�า ซึ่งสามารถสรุปพัฒนาการขององค์กร
ในยุคสมัยต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

ยุคแม็คโคร 4.0
(พ.ศ. 2560 - 2563)

ยุคแห�งการขับเคล�่อนธุรกิจด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค� 
และนวัตกรรม พร�อมพัฒนาทุกภาคส�วนให�เติบโตอย�างยั่งยืน
ไปด�วยกัน โดยการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค�กรตามเป�าหมาย 
6 ประการ เพ�่อตอกย้ำความไว�วางใจที่มีต�อลูกค�าว�าแม็คโครเป�น 
“คู�คิด…เพ�่อชีว�ตที่ดีกว�า” อย�างแท�จร�ง   

ยุคแม็คโคร 3.0
(พ.ศ. 2556 - 2559)

การขยายสาขาอย�างรวดเร็วจาก 57 สาขา เป�น 115 สาขา
ภายในระยะเวลาเพ�ยง 3 ป� และมีการพัฒนารูปแบบสาขาใหม�ภายใต�ชื่อ
แม็คโคร ฟ�ดช�อป ที่มีขนาดย�อมลงมา เพ�่อตอบสนองความต�องการ
ของกลุ�มลูกค�าผู�ประกอบการโฮเรก�าในแต�ละพ�้นที่อย�างใกล�ชิด

ยุคแม็คโคร 2.0
(พ.ศ. 2546 - 2555)

การแข�งขันที่เข�มข�นทำให�แม็คโครปรับเปล�่ยนกลยุทธ�การดำเนิน
ธุรกิจเพ�่อสร�างความแตกต�าง โดยเพ��มสัดส�วนส�นค�าอาหารสด 
อาหารแช�แข็ง รวมทั้งพัฒนาศูนย�จำหน�ายส�นค�ารูปแบบใหม�
ภายใต�ชื่อ แม็คโคร ฟ�ดเซอร�ว�ส มุ�งสู�ธุรกิจให�บร�การด�านอาหาร
ตอบสนองความต�องการของกลุ�มลูกค�าผู�ประกอบการโฮเรก�ามากข�้น

ยุคแม็คโคร 1.0 
(พ.ศ. 2532 - 2545)

แม็คโครดำเนินธุรกิจอย�างโดดเด�น โดยเป�นศูนย�จำหน�ายส�นค�า
แบบชำระเง�นสดและบร�การตนเองเพ�ยงรายเดียวในประเทศไทย 
ภายใต�แนวคิดส�นค�าครบ บร�การดี ราคาถูก ตอบสนองลูกค�า
กลุ�มผู�ค�าปล�กรายย�อยที่จำหน�ายส�นค�าอุปโภคบร�โภคทั่วประเทศ  

new s-curve
• นวัตกรรม
• New Gen
• ความยั่งยืน

เปิดดำเนินการ
แม็คโคร ฟ�ดเซอร�ว�ส

เปิดศูนย์กระจายสินค้า

เปิดร้านสยามโฟรเซ่น

งานตลาดนัดโชห่วย
ครั้งที่ 1

เริ่มต้น
แม็คโครสาขาแรก
สาขาลาดพร�าว

2555

2553

2552

2551

2532

แม็คโคร บนเส�นทางสู�ยุค 4.0

2560
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ปัจจบุนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยมีบีทบาทส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงรูปแบบการด�าเนินชีวติ การประกอบธรุกจิ และเศรษฐกจิโลกอย่างมาก 
เพ่ือสร้างรากฐานการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ “แม็คโคร 4.0”  
โดยมุ่งปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบธุรกิจให้มีความทันสมัยในทุกมิติ อาทิ การดึงดูดลูกค้าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ  
การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลรุน่ใหม่ด้วยวถิกีารท�างานแบบดจิิทลั การสร้างผูน้�ารุน่ใหม่ขึน้มาในองค์กรทีม่กีารพฒันาตลอดเวลา เป็นต้น 
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 6 ประการ ตามที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ดังนี้

นอกจากเป็นการส่งเสริม การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มพูน ความผูกพัน ความจงรักภักดีที่ลูกค้า 
 ผู้ประกอบการมีต่อแม็คโครในฐานะ “คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ในระยะยาว อีกนัยหน่ึง ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 ยังเป็นการยกระดับ 
ทางความคิดของผู้ ที่มีส่วนได้เสียของแม็คโครให้ตระหนักใน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

บร�ษัทฯ ใสใจเร�่องอาหารปลอดภัยโดยมุงตอบสนองความตองการของลูกคาผูประกอบการธุรกิจดานอาหาร และผูบร�โภคยุคใหมที่
ใสใจสุขภาพ และพรอมจะจับจายเพ�่อบร�โภคอาหารปลอดภัยไดมาตรฐานสากล ตามที่แตละประเทศกำหนดไว

บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของผลิตภัณฑ จึงมุงทำงานกับผูผลิตหร�อคูคาที่ดำเนินธุรกิจอยาง
ถูกตองตามกฏหมาย และคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ�งแวดลอม เพ�่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปดวยกัน 

บร�ษัทฯ ตระหนักถึงคุณคาความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม จึงมุงสงเสร�มการใชทรัพยากรและพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งดำเนินการใหทุกระบบเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม 

บร�ษัทฯ ปรารถนาจะเปนที่รักและสรางสรรคประโยชนใหเกิดกับชุมชนอยางนอยในแตละพ�้นที่ที่แม็คโครตั้งสาขาอยู อาทิ การจางงาน
ในทองถิ�น การใหความรูดานการบร�หารธุรกิจคาปลีกแกผูประกอบการรานโชหวย รวมถึงเด็กและเยาวชนที่เปนโชหวยรุนเยาว ใหนำ
ความรูที่ไดไปประยุกตใชปรับปรุงรานคาปลีกในทองถิ�นใหอยูรอดอยางยั่งยืน

บร�ษัทฯ มุงศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนชองทางใหมในการทำธุรกิจ เปนการอำนวยความสะดวกใหลูกคาทำธุรกิจงายข�้น 
สะดวกข�้น มีผลกำไรมากข�้น และมีการเติบโตอยางยั่งยืนในโลกการแขงขันยุคใหม สงผลใหลูกคาผูประกอบการพ�งพอใจและเปน
ลูกคาสมาชิกของแม็คโครในระยะยาว 

บร�ษัทฯ มีเปาหมายเปน 1 ใน 5 องคกรที่คนทุกรุนอยากเขามารวมงานดวย โดยเฉพาะกลุมนิสิตนักศึกษารุนใหม ขณะเดียวกันยังได
เร�่มทำการประเมินความรูสึกผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร (Engagement Survey) เพ�่อนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงให
แม็คโครเปนองคกรที่นาทำงานของพนักงานทุกชวงวัย 

บร�ษัทฯ ใสใจเร�่องอาหารปลอดภัยโดยมุงตอบสนองความตองการของลูกคาผูประกอบการธุรกิจดานอาหาร และผูบร�โภคยุคใหมที่
ใสใจสุขภาพ และพรอมจะจับจายเพ�่อบร�โภคอาหารปลอดภัยไดมาตรฐานสากล ตามที่แตละประเทศกำหนดไว

บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของผลิตภัณฑ จึงมุงทำงานกับผูผลิตหร�อคูคาที่ดำเนินธุรกิจอยาง
ถูกตองตามกฏหมาย และคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ�งแวดลอม เพ�่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปดวยกัน 

บร�ษัทฯ ตระหนักถึงคุณคาความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม จึงมุงสงเสร�มการใชทรัพยากรและพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งดำเนินการใหทุกระบบเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม 

บร�ษัทฯ ปรารถนาจะเปนที่รักและสรางสรรคประโยชนใหเกิดกับชุมชนอยางนอยในแตละพ�้นที่ที่แม็คโครตั้งสาขาอยู อาทิ การจางงาน
ในทองถิ�น การใหความรูดานการบร�หารธุรกิจคาปลีกแกผูประกอบการรานโชหวย รวมถึงเด็กและเยาวชนที่เปนโชหวยรุนเยาว ใหนำ
ความรูที่ไดไปประยุกตใชปรับปรุงรานคาปลีกในทองถิ�นใหอยูรอดอยางยั่งยืน

บร�ษัทฯ มุงศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนชองทางใหมในการทำธุรกิจ เปนการอำนวยความสะดวกใหลูกคาทำธุรกิจงายข�้น 
สะดวกข�้น มีผลกำไรมากข�้น และมีการเติบโตอยางยั่งยืนในโลกการแขงขันยุคใหม สงผลใหลูกคาผูประกอบการพ�งพอใจและเปน
ลูกคาสมาชิกของแม็คโครในระยะยาว 

บร�ษัทฯ มีเปาหมายเปน 1 ใน 5 องคกรที่คนทุกรุนอยากเขามารวมงานดวย โดยเฉพาะกลุมนิสิตนักศึกษารุนใหม ขณะเดียวกันยังได
เร�่มทำการประเมินความรูสึกผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร (Engagement Survey) เพ�่อนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงให
แม็คโครเปนองคกรที่นาทำงานของพนักงานทุกชวงวัย 
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เติบโตอย่างมั่นคงในตลาดเมืองไทย
พัฒนารูปแบบสาขา เข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพ
การด�าเนนิธรุกจิของแมค็โครตลอดเวลาทีผ่่านมา มเีป้าหมายชัดเจน
ที่จะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ จึงก่อให้เกิดพัฒนาการ
ทางรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ รูปแบบ
ของศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าแมค็โครได้รบัการพฒันาขึน้มาอย่างหลากหลาย 
มีเอกลักษณ์เฉพาะตวั ทีม่ศีกัยภาพทีแ่ตกต่างสามารถให้บรกิารและ
เข้าถึงลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละท้องถิ่นได้สะดวกยิ่งขึ้น 
รวมท้ังจดัหาสินค้าและบรกิารทีต่รงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างครบครันภายในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครเพียงแห่งเดียว 
เป้าหมายเพือ่จะเป็น “คูค่ดิธุรกจิ” ของลกูค้าผูป้ระกอบการมอือาชพี
อย่างแท้จริง เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

ในปี 2560 ธุรกิจแม็คโครยังคงเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจบริการด้านอาหารที่เป็นไป
ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติของประเทศ ทีเ่น้นภาค
การท่องเทีย่วและการยกระดับการผลติสนิค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค
ยคุใหม่ทีน่ยิมการรบัประทานอาหารนอกบ้านมากข้ึน และเพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบ
ครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยพิจารณาขยายสาขา
รูปแบบสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ที่มีพื้นที่ขายเฉลี่ย 1,000 - 3,000 
ตารางเมตร และ แมค็โคร ฟดูช้อป ทีม่พีืน้ทีข่ายเฉลีย่ น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร เป็นหลกั เพือ่เข้าถงึผูป้ระกอบการโฮเรก้าในพืน้ทีท่่องเทีย่ว
และพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีศักยภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ในเมืองค่อนข้างจ�ากัด และมีต้นทุนสูง 
บรษิทัฯ จงึรเิริม่พฒันา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส รูปแบบใหม่ทีม่มีากกว่า 
1 ชั้น เช่น แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา ที่มีจ�านวนชั้น 
ให้บรกิารวม 2 ชัน้ มพีืน้ทีก่ารขายเฉลีย่ 2,277 ตารางเมตร หากสาขา
ต้นแบบนี้ประสบความส�าเร็จ จะเพิ่มความคล่องตัวในการขยาย 
สาขาของแม็คโครในแต่ละพ้ืนที่มากขึ้น และบริษัทฯ จะใช้รูปแบบ
สาขาใหม่นี้เป็นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเข้าไปยังพื้นที่ชุมชน
เมืองที่มีร้านอาหารอยู่หนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่าง
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน 
มากทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่ มากกว่า 20 ล้านคนในปี 2560 จากผลการ
ส�ารวจของ Global Destination Cities Index ขณะทีศ่นูย์จ�าหน่าย
สนิค้าแมค็โครรปูแบบคลาสสกิยงัคงด�าเนนิการขยายเข้าไปในจงัหวดั
ทีย่งัไม่มีสาขาของแมค็โครตัง้อยู ่เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า
กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่นั้น ๆ 

ทัง้นี ้ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการขยายสาขาศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า
แมค็โครในประเทศ ในรูปแบบสาขาต่าง ๆ  รวมทัง้สิน้ 8 สาขา แบ่งเป็น
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร จ�านวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 
จ�านวน 3 สาขา แมค็โคร ฟดูช้อป จ�านวน 2 สาขา ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 
2560 แม็คโครมีจ�านวนสาขาทั้งสิ้น 123 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า แม็คโคร จ�านวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 
จ�านวน 19 สาขา อีโค พลัส จ�านวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 
จ�านวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ�านวน 8 สาขา โดยมีพื้นที่
การขายรวมประมาณ 729,763 ตารางเมตร 

อาหารปลอดภัย ตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจใหม่
ความประทับใจที่ลูกค้าสมาชิกมีต่อแม็คโคร คือ การจัดหาสินค้า 
ได้อย่างครบครนั ตรงกับความต้องการในการประกอบธรุกจิ ทัง้สนิค้า
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่เยน็ อาหารแช่แขง็ และสนิค้าอปุโภค
ทีม่คีวามหลากหลาย จ�าหน่ายในราคาทีเ่หมาะสม ควบคู่ไปกบัการมอบ
แนวคิดที่ช่วยต่อยอดทางธุรกิจให้กับลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพ 
โดยลูกค้าสมาชิกสามารถหาวัตถุดิบได้ครบตามความต้องการ  
เมื่อมาที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครเพียงแห่งเดียว 

บริษัทฯ มุ่งคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของ
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และสนองตอบนโยบายของภาครัฐทีมุ่ง่ผลกัดนั
ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World) ส�าหรับกลุ่มอาหารสด 
แม็คโครให้ความส�าคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
เป็นอันดับแรก โดยมุ่งพัฒนาคู่ค้าให้รักษามาตรฐานตามข้อก�าหนด
พื้นฐานของแม็คโคร ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ 
ฉลาก กระบวนการผลติสนิค้า การขนส่ง ต้องปลอดภยัต่อผูผ้ลติและ
ผู้บริโภค รวมทั้งต้องสอดคล้องตามข้อกฎหมาย เป็นต้น โดยท�างาน
ร่วมกับหน่วยตรวจสอบ หน่วยรับรอง และหน่วยงานราชการ ทั้งนี้
เพ่ือให้มัน่ใจว่าผลติภณัฑ์มคุีณภาพ ปลอดภยั รวมทัง้ยงัมกีารรบัประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยรับรองในระดับ 
ที่ เป ็นสากล ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิต  
โดยเฉพาะสินค้าคณุภาพพรเีมีย่มทีม่สีญัลกัษณ์ Quality Pro ส่งผลให้
ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านอาหาร หรือผู้ประกอบการ 
มืออาชีพเฉพาะกลุ่ม เช่น โรงพยาบาล นักโภชนาการ ไว้วางใจใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจ�าหน่ายในแม็คโครว่ามีความสด สะอาด 
ปลอดภยัเสมอ ทัง้ยงัมัน่ใจได้ว่าทีม่าของผลติภณัฑ์มาจากแหล่งผลติ
ที่ไม่บุกรุกป่า ท�าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น 
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เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจอาหารรุ่นใหม่มีความต้องการเฉพาะทาง 
และใส่ใจกับประเด็นเรื่องสุขภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงเน้นคัดสรร
วตัถดิุบในกลุ่มผลติภณัฑ์สขุภาพและอาหารท่ีมปีระโยชน์ต่อสขุภาพ 
(Super food - ซูเปอร์ฟู้ด) รวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภยั เพือ่ตอบโจทย์ความนยิมในธรุกจิสขุภาพทีก่�าลงัเตบิโต 
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร อาหารทีผ่ลติจากผลติผลทางการเกษตรทีไ่ม่ใช้
สารเคมี (Organic food) ผลติภณัฑ์ปราศจากกลเูตน (Gluten free) 
หรืออาหารท่ีใช้ส่วนประกอบที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เป็นต้น 
นอกจากนี ้ผลติภณัฑ์กลุม่เบเกอรีและกาแฟก็ได้รบัการพฒันาขึน้ในปีน้ี
เช่นกัน สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยม
ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์กาแฟและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท�าเบเกอรี เช่น แป้ง หรือ
ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน ทั้งอาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็น  
ทีส่ามารถตอบสนองการท�าธุรกจิให้ง่าย สะดวก และรวดเรว็ ถอืเป็น 
การสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการสตาร์ทอพัให้สามารถต้ังต้นและเตบิโต
ในธุรกิจได้แบบมืออาชีพ 

พัฒนาการของสินค้าภายใต้แบรนด์บริษัทฯ
ส�าหรบัสินค้าภายใต้แบรนด์ของบรษิทัฯ ยงัคงได้รบัการพฒันาอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะผลติภณัฑ์แบรนด์เอโร่ (aro) นัน้ได้รบัการยอมรบั
อย่างสูงจากลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้า ในปี 2560 บริษัทฯ  
ได้เริม่ขยายไลน์สนิค้าเฉพาะกลุม่หลากหลายแบรนด์สูต่ลาดระดบับน 
โดยการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรบัรูใ้นวงกว้าง อาท ิผลติภณัฑ์เน้ือสตัว์ 
อาหารทะเล ผลติภณัฑ์นม เนย ชสี ถอืเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ส�าหรบัเชฟ
หรือผู้ประกอบการโฮเรก้า ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยผลิตภัณฑ์
ระดับพรีเมี่ยมจากแหล่งจ�าหน่ายสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ ส่วนกลุ่ม
ผู้ประกอบการโชห่วย บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับกลุ่มขนมขบเคี้ยว
และน�้าผลไม้แบรนด์ เอ็มแอนด์เค (M&K) เป็นหลัก 

ที่มากกว่านั้นคือ สินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ  
คือ เอโร่ (aro) และ เซพแพ็ค (Savepak) เช่น ข้าวสาร น�้าตาลทราย 
ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน เป็นต้น ได้รับเครื่องหมายรับรองปริมาณ
การบรรจสุนิค้าหบีห่อเป็นรายแรก จากกรมการค้าภายใน ซึง่รบัรอง
การแสดงปริมาณสุทธิของสินค้าถูกต้องและแม่นย�า ลูกค้าสมาชิก 
จงึมัน่ใจได้ว่า เมือ่มาจบัจ่ายสนิค้าทีแ่ม็คโคร จะได้รบัสนิค้าทีม่ปีรมิาณ
ถกูต้องตามทีร่ะบบุนบรรจภุณัฑ์เสมอ นอกจากนี ้สนิค้าประเภทอปุกรณ์
ส�านักงาน เครื่องเขียนแบรนด์ คิว - บิซ (Q-BIZ) ยังคงเป็นที่ยอมรับ
ในเรือ่งของคณุภาพจากกลุม่ลกูค้าสถาบนัและส�านกังานอย่างต่อเนือ่ง

สินค้าคุณภาพพร้อมจ�าหน่ายเสมอ
เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าผูป้ระกอบการว่าสนิค้าของแม็คโคร
จะสด ใหม่ คุณภาพดี ปลอดภัย และพร้อมจ�าหน่ายเสมอที่แม็คโคร
ทุกสาขา บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าในท�าเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ 
พร้อมน�าระบบการจัดเก็บสินค้าแช่แข็งที่ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) 
ภายใต้อุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส มาใช้รักษาคุณภาพสินค้า
ประเภทอาหารแช่แขง็ ผลไม้น�าเข้า และเนือ้สตัว์น�าเข้าได้อย่างดีเยีย่ม 
ขณะที่ระบบโลจิสติกส์นั้นมีการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและ 
การกระจายสนิค้าอย่างเป็นระบบ โดยตดิตัง้ระบบ Truck Tracking บน
รถขนส่งสนิค้า ซึง่สามารถเชือ่มต่อการท�างานกับโมไบล์แอพพลเิคชันได้ 
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถติดตามต�าแหน่งการเดินรถได้แบบทันที 
(Real time) รวมทัง้ตรวจสอบและควบคุมอุณหภมูขิองห้องสนิค้าให้คงที่
สม�่าเสมอ เพ่ือดูแลความปลอดภัยและรักษาคุณภาพของอาหาร 
ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าผู้ประกอบการ 
ที่อยู่ ณ สาขาปลายทาง 

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าทั้งสิ้น 
4 แห่งของแม็คโครให้ใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น  
1) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้ง สินค้าอุปโภค ที่อ�าเภอวังน้อย 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 2) ศูนย์กระจายสนิค้าอาหารสด อาหารแช่เยน็ 
และอาหารแช่แข็ง ที่อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
3) ศูนย์กระจายสนิค้าอาหารแห้งและสนิค้าอปุโภค ทีอ่�าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด อาหาร
แช่แข็ง และอาหารแช่เย็น ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ส่วน
ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงศูนย์กระจายสินค้า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงเปิดด�าเนินการต่อเนื่องนับตั้งแต่
ปลายปี 2559 เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจแม็คโคร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปีนีม้กีารขยายสาขาไปประเทศเพือ่นบ้านอย่าง
ประเทศกัมพูชา ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ศนูย์กระจายสนิค้า จงัหวดัสมทุรสาคร ทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุกระบวนการ
ท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้พร้อมรองรับการกระจายสินค้า
อาหารสด อาหารแห้ง และสินค้าอุปโภค ไปยังแม็คโคร กัมพูชา  
ด้วยระบบ Virtual Warehouse ทีพั่ฒนาขึน้ใหม่ ช่วยให้การบรหิาร
จัดการกระบวนการกระจายสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ เป็นไปได้ 
อย่างรวดเร็วและแม่นย�า 

ขณะเดียวกัน เมื่อรูปแบบสาขาใหม่เป็นรูปแบบขนาดย่อม มีพื้นที่
การขายทีจ่�ากดั ศนูย์กระจายสนิค้าจังหวัดสมุทรสาคร จงึจดัสรรพ้ืนที่
เป็นศูนย์ปฏิบัติการตัดแต่งและบรรจุอาหารสดประเภทผักผลไม้  
เน้ือสัตว์ เนื้อปลาพร้อมขาย พร้อมปรุง เป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ให้กับธุรกิจด้านอาหารของแม็คโคร โดยรักษาคุณภาพ ดูแลความ
ปลอดภยั และสร้างมาตรฐานให้กบัสนิค้ากลุม่อาหารสดตัง้แต่ต้นทาง 
และลดงานส่วนทีต้่องใช้ทักษะสงูทีส่าขาแมค็โครลง เพ่ือให้พนกังาน
สามารถเอาใจใส่และเตมิเตม็ความต้องการของลกูค้าผูป้ระกอบการ
มืออาชีพได้มากขึ้น 
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วิเคราะห์ความต้องการลูกค้า จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
หนึ่งในกลไกที่สนับสนุนให้บริษัทฯ เดินหน้าเข้าสู่ยุคแม็คโคร 4.0 
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความย่ังยืนให้กับธุรกิจ สอดรับกับ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปใช้ชวีติบนโลกออนไลน์มากขึน้ 
แม้แม็คโครจะด�าเนินธุรกิจมาเกือบ 3 ทศวรรษ แต่บริษัทฯ ไม่เคย
หยุดน่ิง มีการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อตอบโจทย ์
ความต้องการของลกูค้าผูป้ระกอบการทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 
โดยบริษัทฯ มุ่งใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
ในการศึกษาวเิคราะห์ข้อมลูลกูค้าสมาชกิแต่ละราย ก่อนปรบัเปลีย่น
วิธีการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้เข ้ากับวิถีชีวิตของกลุ ่ม 
เป้าหมายมากที่สุด เพื่อเชื่อมต่อลูกค้าสมาชิกที่อยู่บนโลกออนไลน์
และโลกออฟไลน์เข้าด้วยกัน 

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จึงช่วยเสริมกลยุทธ ์
การด�าเนนิธรุกจิโดยยดึถอืลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) 
ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การขายและการบรกิาร โดยช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการจัดการสนิค้า 
ท�าให้บริษัทฯ สามารถจัดเก็บสินค้าคงคลังได้ในปริมาณที่เหมาะสม 
และตรงตามความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้ฐานข้อมลูขนาดใหญ่
ยังช่วยแบ่งประเภทของลูกค้า ซึ่งนอกจากจะท�าให้แม็คโครเข้าใจ
ความต้องการของลกูค้ากลุม่เป้าหมายดขีึน้แล้ว ยงัช่วยให้คู่ค้าทีเ่ป็น
พันธมิตรธุรกิจท�างานง่ายขึ้นในการจัดส่งหรือน�าเสนอสินค้าให้กับ
บรษัิทฯ ซึง่ท้ายทีส่ดุคอืท�าให้ทุกฝ่ายในห่วงโซ่อปุทานท�างานได้อย่าง 
มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

กลยุทธ์ O2O เชื่อมต่อธุรกิจสู่โลกออนไลน์
เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมของลูกค้าสมาชิกท่ีอยู่บนโลกออฟไลน์และ
ออนไลน์เข้าด้วยกัน อันจะส่งผลให้ลูกค้าสมาชิกสามารถเข้าถึง
กิจกรรมส่งเสริมการขายได้จากทุกช่องทาง บริษัทฯ จึงได้น�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
ผู้ประกอบการแบบโดยตรง โดยด�าเนินการจัดส่งคูปองส่วนลดและ
ท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ คอื แมค็โครแอพพลเิคชัน 
รวมทั้งการสื่อสารสินค้าราคาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ ทดแทน
การจัดพิมพ์ แม็คโครเมลส่งทางไปรษณีย์ จึงช่วยลดการใช้กระดาษ
ลงอย่างมาก โดย ณ สิ้นปี 2560 แม็คโครแอพพลิเคชัน มียอด
ดาวน์โหลดใช้งานอยู่ที่ 300,000 ราย เพิ่มจากปี 2559 ที่มียอด
ดาวน์โหลด 200,000 ราย ทัง้นี ้แอพพลเิคชนัมคีณุสมบตัเิด่นทีพั่ฒนา
เพิ่มขึ้นในปีนี้คือ สามารถแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ
เป็นรายบุคคล ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าวจะปรับเปลี่ยน

อย่างเหมาะสมไปตามประวัติการซื้อของลูกค้าสมาชิกแต่ละราย 
เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าผู้ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าที่จับจ่าย
ประจ�าในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ส�าหรับน�าไปจ�าหน่ายท�าก�าไรต่อไป 
การท�าการตลาดดิจิทัลเป็นรายบุคคลถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีช่วยเพิ่ม
ยอดขายให้กับแม็คโครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู ่ บริษัทฯ  
จึงสามารถเชื่อมต่อพฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าสมาชิกที่อยู่บน
โลกออนไลน์และโลกออฟไลน์เข้าด้วยกัน ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม
แม็คโครจัดให้ ที่ด�าเนินการจัดส่งคูปองส่วนลดไปยังแอพพลิเคชัน
ของลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีก ที่มียอดการจับจ่ายสินค้า 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้ลูกค้าสมาชิกเกิดความจงรักภักดี
ในแบรนด์ “แม็คโคร” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาโครงการ 
เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าสมาชิกน�าส่วนลดไปซื้อสินค้าทางออนไลน์  
บนเว็บไซต์ Makroclick.com ซึ่งเป็นการดึงลูกค้าจากโลกออฟไลน์
ให้รูจ้กัและสมัผสัประสบการณ์การจบัจ่ายสนิค้าบนโลกออนไลน์มากขึน้ 

ส�าหรับ Makroclick.com เป็นช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์
ทีม่ศีกัยภาพและเติบโตอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้ในปลายปี 2560 บรษัิทฯ 
ได้พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นใหม่ โดยเพิ่มความสะดวกในการค้นหา
สินค้า การปรับปรุงระบบการจัดการหลังร้านให้มีประสิทธิภาพที ่
ดขีึน้ เพือ่ให้สามารถขยายการสัง่ซือ้ทางออนไลน์และรับสนิค้าทีส่าขา
ได้ทั่วประเทศ ที่ส�าคัญ บริษัทฯ ได้เพิ่มบริการจัดส่งสินค้าถึงที่หมาย 
ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ส�าคัญของธุรกิจ Makroclick.com เพื่อสร้าง
ทางเลอืกใหม่ให้กบัลกูค้าผู้ประกอบการ ในการจบัจ่ายสนิค้าส�าหรบั
น�าไปประกอบธุรกิจได้อย่างหลากหลายผ่านช่องทางออนไลน์  
แบบทกุที ่ทกุเวลา นอกเหนอืจากการเดนิทางมาทีส่าขาของแมค็โคร 
โดยการจดัส่งสนิค้าถงึทีห่มายได้เริม่ต้นทดลองให้บรกิารภายในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครก่อน ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

สังคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ
มากขึ้น เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพ และใช้ชีวิต
อยู่บนโลกออนไลน์ ในปีนี้มีการขยายช่องทาง Official Line ซึ่งเป็น
แอพพลิเคชันที่คนไทยนิยมใช้งานมากที่สุด ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 
300,000 ราย ขณะที่เฟซบุ๊กมียอดผู้ติดตามเกือบ 100,000 ราย  
โดยบรษิทัฯ พยายามคดัเลอืกเน้ือหาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท�าธรุกจิ
ของลูกค้า มีความน่าสนใจ มาน�าเสนอผ่านช่องทางดังกล่าว อาทิ 
คลิปวิดีโอรายการ โชห่วย โชว์ซ่า ท้ารวย ที่บริษัทฯ จัดท�าขึ้นเพื่อให้
ความรูด้้านการจดัการร้านโชห่วยแบบสมยัใหม่ และสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้กับคนรุ่นใหม่ ท่ีหันมาประกอบกิจการร้านค้าปลีก โดยประยุกต์
ใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยท�าให้การจดัการธรุกจิง่ายและมปีระสทิธิภาพ
ยิง่ขึน้ ท�าให้กลุม่เป้าหมายบนโลกออนไลน์รูส้กึผกูพนัและใกล้ชดิกบั
แม็คโครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
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ก้าวอย่างมั่นใจ
ก้าวไกลอย่างม่ันคง
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การด�าเนินธุรกิจของแม็คโครตลอดเวลาที่ผ่านมา มีเป้าหมายชัดเจนที่จะเป็นคู่คิดธุรกิจ
ของลกูค้าผูป้ระกอบการ จึงก่อให้เกดิพัฒนาการทางรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง สิง่ท่ีเหน็ได้อย่าง
เด่นชัดคอื รูปแบบของศนูย์จ�าหน่ายสินค้าแมค็โครได้รบัการพัฒนาขึน้มาอย่างหลากหลาย 
มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทีม่ศีกัยภาพทีแ่ตกต่างสามารถให้บรกิารและเข้าถงึลกูค้าผู้ประกอบการ
มืออาชีพในแต่ละท้องถิ่นได้สะดวกย่ิงขึ้น เป้าหมายเพ่ือจะเป็น “คู่คดิธุรกิจ” ของลกูค้า 
ผูป้ระกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริง เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

แม็คโคร กัมพูชา สาขาแรกเปิดให้บริการที่เขตเซ็นสก (Sen Sok) กรุงพนมเปญ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซื้อสินค้าในวันเปิดสาขามากกว่า 25,000 คน
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จากรากฐานทีม่ัน่คง ขยายสูก่ารเตบิโตในต่างประเทศ
ปี 2560 นับเป็นปีท่ีส�าคัญของแม็คโครในการก้าวไปข้างหน้า 
สูก่ารต่อยอดการเตบิโตทางธรุกจิยคุใหม่ (New S-Curve) ด้วยกลยทุธ์
การขยายฐานธุรกิจสู ่ต่างประเทศ ก้าวแรกซ่ึงถือเป็นก้าวแห่ง
ประวัติศาสตร์ คือ การเปิดศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาแรก 
ที่ประเทศกัมพูชา ควบคู่กับการขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการ 
ด้านอาหารสู่สากล เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หน่ึงเร่ือง 
การจดัหาสนิค้าเพือ่ธรุกจิอาหารแบบครบวงจรส�าหรบัผูป้ระกอบการ 
มืออาชีพ” 

กว่า 28 ปีของการด�าเนนิธุรกจิแมค็โครในประเทศไทย บรษิทัฯ สัง่สม
ประสบการณ์และองค์ความรู้ไว้เป็นรากฐาน และพร้อมที่จะน�าไป
ต่อยอดใช้ได้ทันทีในตลาดใหม่ ๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความพร้อมสูง
ในการขยายฐานการลงทุนสู่ต่างประเทศ โดยมุ่งม่ันน�ามาตรฐาน  
องค์ประกอบธุรกิจที่เป็นเลิศ และแนวธุรกิจหลักที่พิสูจน์แล้วว่า
ประสบความส�าเร็จไปปรับใช้ในแต่ละประเทศอย่างเหมาะสม ไม่ว่า
จะเป็นความยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับตลาด
ในแต่ละประเทศ โดยยดึถอืเอาความต้องการของลกูค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer Centric) การเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
ผู้ประกอบการในแต่ละท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างเฉพาะตัว การมี
บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญและช�านาญทางธุรกิจแบบเจาะลึก  
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเป็น
มืออาชีพ เป็นต้น เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า 
ผู้ประกอบการในทุกที่ที่แม็คโครเข้าไปด�าเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด 
“คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 

การแสวงหาโอกาสในการขยายธรุกิจสูต่่างประเทศ โดยเน้นการร่วมทนุ
กับพันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพในท้องถิ่น ที่มีความรู้ความเข้าใจ 
ในตลาดของแต่ละพ้ืนทีเ่ป็นอย่างด ีนบัเป็นกลยทุธ์ในการวางรากฐาน
และสร้างการเติบโตของธุรกิจแม็คโครในตลาดสากลอย่างยั่งยืน 
ควบคูไ่ปกบัการยดึมัน่ 5 พนัธกจิทีส่�าคญั คอื 1) ขยายตวัด้วยรปูแบบ
ร้านค้าที่หลากหลาย 2) ให้รางวัลความส�าเร็จของทีมงานและลงทุน
กบัการพฒันาทรพัยากรบคุคล 3) ศกึษาท�าความเข้าใจในความแตกต่าง
เฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น 4) สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม และ 5) น�าเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุด
และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดตั้งบริษัท 
แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด ขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ประกอบธรุกจิในต่างประเทศอย่างรอบด้าน ตลอดจนท�าความเข้าใจ
พฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างในแต่ละประเทศ 
 

แมค็โคร กัมพชูา ก้าวแรกสูอ่าเซยีน 
บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพของตลาดค้าปลีกค้าส่งในประเทศกัมพูชา
ที่มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยาย
ตัวต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6 - 7 ต่อปี อีกทั้งการขยายตัวของกลุ่ม
ผู้มีรายได้ปานกลางที่มีก�าลังซื้อมากขึ้น ที่ส�าคัญประเทศกัมพูชา 
มีองค์ประกอบหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยในอดีต และ
สินค้าไทยเป็นที่นิยมในตลาดกัมพูชาเป็นทุนเดิม การน�ามาตรฐาน 
องค์ประกอบธรุกจิทีเ่ป็นเลศิ และแนวธรุกจิหลกัของแมค็โครมาปรบัใช้
ที่ประเทศกัมพูชา ในปี 2559 บริษัทฯ จึงเข้าร่วมลงทุนกับนักลงทุน
ท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา จัดตั้งบริษัทย่อย Makro (Cambodia) 
Company Limited เพื่อด�าเนินการขยายสาขาแรกของแม็คโคร 
ในต่างแดน ในฐานะผูน้�าศูนย์จ�าหน่ายสนิค้าระบบสมาชกิแบบช�าระเงนิสด
และบริการตนเอง (Cash & Carry) เป็นรายแรกในประเทศกัมพูชา 

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร กัมพูชา สาขาแรกเปิดให้บริการที่ 
เขตเซ็นสก (Sen Sok) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
กรุงพนมเปญ ในรูปแบบคลาสสิก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560  
นบัเป็นการสร้างปรากฏการณ์ทางเลอืกใหม่ให้กบัผูป้ระกอบการร้านค้า
ปลกีรายย่อย ร้านโชห่วย และผูป้ระกอบการร้านอาหาร โรงแรมและ
รีสอร์ตในประเทศกัมพูชา ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย 
ครบครัน คุณภาพดี ด้วยราคาที่ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่า  
ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส�าเร็จรูป 
อาหารแช่แข็ง และสินค้าประเภทอื่น ๆ กว่า 10,000 รายการ ทั้งนี้ 
บางส่วนของสนิค้าจะคดัสรรมาจากผูผ้ลติหรือผูจ้ดัจ�าหน่ายในท้องถิน่
ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่พร้อมให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ที่สาขาของแม็คโครตั้งอยู่ ส่วนสินค้าที่น�าเข้า
จากประเทศไทย จะเป็นผลิตภัณฑ์จ�าพวก เน้ือ อาหารทะเล 
บางประเภท อาหารแช่แขง็ รวมทัง้สนิค้าคณุภาพ คุม้ค่าราคา ภายใต้
แบรนด์บริษัทฯ อาทิ เอโร่ (aro) เอ็มแอนด์เค (M&K) เซพแพ็ค 
(Savepak) และคิว - บิซ (Q - Biz)

บนพ้ืนที่กว่า 9,700 ตารางเมตร ของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 
กมัพชูา ถกูพฒันาให้เป็นเสมอืนคลงัสนิค้าครบวงจรในจดุเดียว (One 
Stop Service) จงึช่วยให้ผูป้ระกอบการมอือาชีพลดต้นทนุค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปซื้อสินค้าจากหลากหลายแหล่ง นอกจากนี้ ด้วย
ระบบการจัดการสินค้าของแม็คโครที่สามารถส่งมอบสินค้าและ 
ตอบสนองความต้องการลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและสม�า่เสมอ ยงัท�าให้
ลกูค้าผูป้ระกอบการในกมัพูชาสามารถบรหิารจดัการสนิค้าในสนิค้า
คงคลังและเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
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จดัต้ังหน่วยงานมติรแท้โชห่วยในกัมพูชา 
การด�าเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) 
ถือเป็นหัวใจในการด�าเนินธุรกิจของแม็คโคร ด้วยต้องการยกระดับ
มาตรฐานการท�าธุรกิจร้านโชห่วยและร้านค้าปลีกในกัมพูชาให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถสร้างยอดขายและผลก�าไรที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ 
จึงได้น�า “โครงการมิตรแท้โชห่วย” ซึ่งประสบความส�าเร็จอย่างสูง
ในประเทศไทย มาพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยในกัมพูชาด้วย โดย
จัดต้ังหน่วยงานมิตรแท้โชห่วยขึ้นประจ�าที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า
แมค็โคร กมัพชูา เพ่ือแสดงจดุยนืในฐานะ “แมค็โคร คู่คิดธรุกจิคณุ” 
ทีพ่ร้อมเคยีงข้างผูป้ระกอบการในทุกสถานการณ์ และพร้อมคดัเลอืก
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยไทยมาตลอด
ระยะเวลา 10 ปี ไปด�าเนินการที่กัมพูชาตั้งแต่ก่อนวันเปิดสาขาจริง 
อาทิ การให้ความรู้ด้านค้าปลีกแก่ผู้ประกอบการจ�านวน 500 ราย 
การปรบัปรงุร้านค้าโชห่วยจ�านวน 5 ร้าน รวมทัง้เช่ือมโยงกบัหน่วยงาน
ภาครัฐหรือคู่ค้าในท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
กิจการโชห่วยในประเทศกัมพูชา ตลอดจนการออกเดินสายเยี่ยม 
ร้านค้า เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมแนะน�าสิทธิ
ประโยชน์ในการเป็นลกูค้าสมาชกิของแมค็โคร ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ 
โชห่วยและร้านค้าปลีกในท้องถิ่น เริ่มรู้จักและเข้าใจถึงจุดยืนในการ
เข้ามาท�าธุรกิจของแม็คโคร ที่ส�าคัญคือเกิดความรู ้สึกไว้วางใจ 
ในแบรนด์ “แมค็โคร” ทีม่ส่ีวนช่วยพฒันาคณุภาพชวีติ เป็นคู่คิดธรุกจิ
ของผู ้ประกอบการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และต่อยอดไปถึง
เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาโดยภาพรวม

เน้นจ้างงาน สร้างมอือาชีพในท้องถิน่ 
หนึ่งในปัจจัยความส�าเร็จของแม็คโครคือ ทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็น
ก�าลังส�าคัญในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ ปัจจุบัน
บรษิทัฯ มคีวามพร้อมสงูในการจัดหาและพัฒนาบคุลากรให้สามารถ
รองรบัการขยายธรุกจิแมค็โครไปสูต่่างประเทศ โดยเน้นการจ้างงาน
ในประเทศนั้น ๆ  และสร้างบุคลากรเหล่านั้นให้เป็นมืออาชีพ ภายใต้
แนวคิด “Hire Local, Grow Local Professional” ผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมและระบบงาน ตลอดจนเครื่องมือที่บริษัทฯ 
จัดเตรียมไว้พร ้อมสรรพ ซึ่งสร ้างความส�าเร็จให้กับธุรกิจใน
ประเทศไทยมาตลอด 28 ปี อาท ิคู่มอืการปฏบัิตงิานส�าหรบัพนกังาน 
และคู่มือการสอนงานส�าหรับหัวหน้างาน ที่ได้รับการแปลเป็นภาษา
ท้องถิน่ รวมถงึ Training Passport ทัง้หมดน้ีถอืเป็นเครือ่งมือทีช่่วย
พฒันาศกัยภาพบคุคลเป็นรายแผนก ตลอดจนสร้างบคุลากรในแต่ละ
พืน้ทีใ่ห้มอีงค์ความรูใ้นการปฏบิตังิานเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมด
ภายใต้แบรนด์ “แม็คโคร” ควบคู ่ไปกับการปลูกฝังค่านิยม  
“VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” มีส่วนสร้างความเป็น
อนัหนึง่อนัเดยีวกนัให้เกดิขึน้กบัพนกังานทกุคน และมคีวามภาคภมิูใจ
ทีไ่ด้ร่วมกนัส่งมอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุให้กบัลกูค้าสมาชกิ สมกบัการเป็นคูค่ดิ 
ธุรกิจคุณ

บริษัทฯ มั่นใจว่าการเปิดศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาแรก 
ที่ประเทศกัมพูชาในปีนี้ จะเป็นก้าวแรกที่มั่นคงของการขยายธุรกิจ
สู ่ต่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายขยายสาขา 
ในประเทศกมัพชูาต่อไปในอนาคต ภายใต้รปูแบบศูนย์จ�าหน่ายสนิค้า
ที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบคลาสสิก เพื่อผู้ประกอบการร้านค้าปลีก 
รายย่อย รูปแบบฟูดเซอร์วิส เพื่อผู้ประกอบการโฮเรก้า และรูปแบบ
อีโค พลัส เพื่อผู้ประกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรก้าและผู้ค้าปลีก
รายย่อย ขณะเดยีวกนั บริษทัฯ มคีวามพร้อมอย่างยิง่ในการขยายสาขา
สู่ประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และท้าทาย 
เป็นอย่างยิ่ง 

บรรยากาศวันเปิดสาขา

เปิดให้บริการในรูปแบบคลาสสิก บนพื้นที่กว่า 9,700 ตารางเมตร
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กลุม่ธุรกจิ Food Service APME 
ขยายเครอืข่ายธรุกจิให้บรกิารด้านอาหารสูส่ากล
เพื่อผนึกก�าลังเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารให้เป็นหนึ่งเดียว
ในระดับภูมิภาค โดยให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพและ
เพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศ 
ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการด�าเนินธุรกิจให้บริการ
ด้านอาหารในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม จนมีรากฐานธรุกจิ
ทีแ่ขง็แกร่ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์วิส ลงทุนซ้ือกจิการจากบรษัิท
ชั้นน�าที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารในต่างประเทศจ�านวน  
4 บริษัท จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นผู้น�า
ด้านการให้บรกิารด้านอาหารในระดบัสากล บรษิทัฯ ได้ต้ังกลุม่ธรุกจิ 
Food Service APME เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บริการด้านอาหาร 
ทัง้ 6 บรษัิทในเครือแมค็โคร โดยครอบคลมุ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กมัพชูา 
เวยีดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เพือ่ผนึกก�าลงั
เครือข่ายธรุกจิให้เป็นหนึง่เดยีว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟดู เซอร์วสิ” 
ในประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ 
เพือ่เสริมสร้างขดีความสามารถทางการแข่งขนัของธรุกิจฟูดเซอร์วสิ 
ของบรษัิทฯ ให้โดดเด่นและครบวงจรมากขึน้ โดยยดึถอืเอาความต้องการ
ของลกูค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เช่น การคัดสรรสนิค้า
ที่ดีต่อสุขภาพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ปราศจากฮอร์โมนหรือ 
สารเคม ีซึง่ก�าลงัเป็นทีต้่องการของตลาด ควบคูไ่ปกบัการสร้างความ
แขง็แกร่งให้กบัสนิค้าภายใต้แบรนด์ของบริษทัฯ การพฒันาทกัษะและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรมืออาชีพ เพื่อส่งมอบสินค้า
และโซลูชันที่เหนือความคาดหมายของผู้ประกอบการโฮเรก้า เช่น 
แนะน�าเทคนิคการปรุงอาหารที่ช่วยให้เชฟสร้างสรรค์เมนูอาหาร 
ให้ได้รสชาติทีดี่ยิง่ขึน้ ส่งผลให้ลกูค้าผูป้ระกอบการมีความเชือ่มัน่และ
มั่นใจในความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ มากขึ้น 

สยามฟดู เซอร์วสิ เสรมิศกัยภาพทางธรุกิจ 
เตมิเตม็ความหลากหลายของสนิค้า
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่าย
สินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง โดย 
เปิดด�าเนินการทัง้สิน้ 5 สาขา ได้แก่ กรงุเทพมหานคร พทัยา เกาะสมุย 
ภูเก็ต และเชียงใหม่ 

จากความโดดเด่นของคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
อาหารทีบ่ริษทัฯ ได้คดัสรรมาจากทัว่ทกุมมุโลก อาท ิเน้ือววัพรเีมีย่ม
จากสหรัฐอเมริกา หอยนางรมจากฝร่ังเศส ผลิตภัณฑ์นมจากสวิต
เซอร์แลนด์ รวมถึงอาหารนานาชาติ เช่น อาหารเม็กซิกัน อาหาร
อิตาเลียน อาหารอินเดีย อาหารญี่ปุ่น เป็นต้น ส่งผลให้ “สยามฟูด 
เซอร์วิส” เป็นแบรนด์คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจ และสามารถ 
ตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะกลุ่มภัตตาคารร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบและ 
กลุม่เชนร้านอาหารทีม่หีลายสาขา ทีใ่ห้ความส�าคัญกับสนิค้าคณุภาพสงู
เป็นพิเศษ

กลยุทธ์ที่ท�าให้ สยามฟูด เซอร์วิส ยังคงครองความเป็นผู้น�าในธุรกิจ
ให้บริการด้านอาหาร คือ การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาประเภท
สินค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและทางเลือกให้กับลูกค้า 
ผูป้ระกอบการ การมอบค�าแนะน�า/ ช่องทางทีส่ามารถปรับเปลีย่นได้
ตามความต้องการ ซึง่ครอบคลมุถงึการผลติเพือ่ให้บรกิารผูป้ระกอบการ
มืออาชีพได้ดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วม 
งานแสดงสินค้าด้านอาหารอย่างสม�่าเสมอ เช่น งาน THAIFEX - 
World of Food Asia 2017 และมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร
และอปุกรณ์ (Makro HoReCa 2017) เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละกระชบั
ความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าโฮเรก้ามากยิ่งขึ้น

ความโดดเด่นของคุณภาพอาหาร ที่คัดสรรมาจากทุกมุมโลก สินค้าหลากหลาย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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ไม่ใช่แค่ดีที่สุด
ส�าหรับเรา

แต่ต้องดีที่สุด
ส�าหรับคุณ
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Indoguna รุกตลาดใหม ่ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ ิกและ
ตะวันออกกลาง 
ภายหลงัการขยายเครอืข่ายธรุกจิให้บริการด้านอาหารสูต่่างประเทศ 
โดยรุกเข้าไปด�าเนินธุรกิจในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกและตะวันออกกลาง ครอบคลุม 6 ประเทศ พร้อมทั้งขยาย
โอกาสธุรกิจการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์
อาหารระดับพรีเม่ียมส�าหรับกลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้า ภายใต้
แบรนด์ในเครือ Indoguna อย่างครบวงจร 

Indoguna Vina Food Service ประเทศเวียดนาม 
เวียดนามถือเป็นประเทศแรกที่แม็คโครขยายธุรกิจให้บริการ 
ด้านอาหารสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยได้จัดตั้งบริษัทขึ้นใน
ปี 2555 ในเมืองโฮจิมินห์ เพื่อประกอบธุรกิจน�าเข้าและส่งออก  
ตลอดจนจ�าหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้แก ่
ผูป้ระกอบการธรุกจิให้บรกิารอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ  และ
ธุรกิจโรงแรมทั่วไป ต่อมาในปี 2557 ได้ด�าเนินการขยายสาขา 
เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งที่เมืองฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม 

ทัง้นี ้เพือ่ให้สอดคล้องกบัทศิทางการขยายธรุกจิให้บรกิารด้านอาหาร
ในต่างประเทศ ภายใต้การบริหารของกลุ่มธุรกิจ Food Service 
APME ในปี 2560 บรษิทัฯ จงึได้ด�าเนนิการเปลีย่นชือ่ วนีาสยาม ฟูด้ 
เป็น Indoguna Vina Food Service Company Limited (“INDV”) 
โดยน�าจุดแข็งของแบรนด์ Indoguna ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลมา
ต่อยอดการขยายตลาดในต่างประเทศ พร้อมทั้งวางเป้าหมาย 
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด มุ่งสู่ผู้น�าธุรกิจด้านอาหารในเวียดนามอย่าง
แข็งแกร่ง ทั้งนี้ ในปี 2560 INDV มีรายได้รวม 332 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 28.3 จากปีก่อน และมีก�าไรสุทธิ 1.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 800.4 เมื่อเทียบกับปี 2559

Indoguna (Singapore) ประเทศสิงคโปร์
Indoguna (Singapore) Pte Ltd เป็นบริษัทชั้นน�าด้านอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีรากฐานการท�าธุรกิจที่แข็งแกร่งในสิงคโปร์มายาวนาน 
กว่า 2 ทศวรรษ โดยเป็นผู้น�าในธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารคุณภาพสูง เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไวน์ชั้นเลิศ และ
ผลติภัณฑ์อาหารฮาลาล ส�าหรบักลุม่ลกูค้าผูป้ระกอบการร้านอาหาร 
และโรงแรม รวมถึงผู้ให้บริการด้านอาหารชั้นน�า ซึ่งต้องการควบคุม
ต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกันก็สนใจในผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม 
มากขึน้ เพือ่ใช้ผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพิม่ขึน้สร้างโอกาสเตบิโตทางธรุกจิ 

Indoguna Dubai LLC และ Maxzi The Good Food Shop 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
กว่า 12 ปีของการด�าเนินธุรกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ Indoguna Dubai LLC ถือเป็นหนึ่งในผู้น�าธุรกิจน�าเข้า 
และจ�าหน่ายอาหารระดับพรีเมี่ยมส�าหรับผู ้ประกอบการใน

ตะวนัออกกลาง อาท ิประเทศสหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์ ประเทศโอมาน 
และประเทศกาตาร์ มุง่ตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ทัง้ผูป้ระกอบการ
โฮเรก้า และธรุกจิสายการบนิชัน้น�า โดยจัดจ�าหน่ายสนิค้าคุณภาพสงู
จากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมภายใต้แบรนด์ช้ันน�าของ Indoguna อาทิ  
ไส้กรอกพรีเมี่ยม (Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) 
ติ่มซ�าฮาลาล (Masterpiece) นอกจากน้ี ยังพัฒนาช่องทางขาย
ออนไลน์ และร้านจ�าหน่ายวัตถุดิบอาหารคุณภาพสูง “Maxzi The 
Good Food Shop” ในรูปแบบ Specialty Shop เพ่ือส่งมอบ
ประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากอาหารชั้นเลิศ ตอบโจทย์ 
ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ 

Indoguna Lordly และ Just Meat ประเทศฮ่องกง 
ภายหลังจากการท�าสัญญาซื้อหุ้น Lordly Company Limited 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Indoguna Lordly) และ Just Meat  
Company Limited ในฮ่องกง ส่งผลให้ธรุกจิให้บริการด้านอาหารของ
แม็คโครขยายฐานการเติบโตสู ่ฮ ่องกง โดยมีเป้าหมายมุ ่งม่ัน 
พฒันาธรุกจิให้บรกิารด้านอาหารในฮ่องกง ด้วยการเสรมิสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับแบรนด์ Just Meat ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพสูง

Indoguna (Cambodia) ประเทศกัมพูชา
ควบคู่ไปกับการเปิดศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครที่กรุงพนมเปญ  
ในปี 2560 คอืการขยายธรุกจิให้บรกิารด้านอาหารเข้าไปยงัประเทศ
กัมพูชา โดยร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 
Indoguna (Cambodia) Company Limited ภายใต้การสนับสนนุ
ของสยามฟดู เซอร์วสิ และ Indoguna Vina Food Service ท�าให้บรษิทัฯ 
สามารถเร่ิมต้นเปิดตลาดและตั้งส�านักงานในกรุงพนมเปญ และ 
เสยีมเรยีบได้อย่างมัน่คง พร้อมส�าหรบัส่งมอบผลติภณัฑ์อาหารน�าเข้า
คุณภาพระดับพรีเมี่ยม และเป็นอาหารที่ปลอดภัย รองรับการ 
ขยายตัวของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในตลาดกัมพูชาที่มีศักยภาพ 
การเติบโตสูง 

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้บริการด้านอาหารไปยัง 
ต่างประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตด้านการท่องเที่ยว โดยแสวงหา
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ ตลอดจนโอกาสในการควบรวม
กิจการกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ขณะเดียวกันยังคงเน้นการ
เชือ่มต่อเป็นหน่ึงเดยีวกบัแมค็โคร ทัง้ในส่วนของระบบงาน การคดัสรร
สินค้าจากแหล่งเดียวกัน รวมถึงการเชื่อมต่อลูกค้า ตลอดจนผนึก
ความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  
โดยบรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายการเตบิโตเป็นสองเท่าเพือ่ให้กลุ่มธรุกจิแม็คโคร
เติบโตและ “เป็นที่หน่ึงด้านการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบ
ครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” ตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้
อย่างมั่นคง
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มุ่งมั่นพัฒนา
สร้างคุณค่า
สู่สังคมไทย
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แม็คโครเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องพัฒนาเคียงคู่กัน เพื่อก้าวเดินต่อไปด้วยกัน 
บรษัิทฯ จึงมุง่มัน่พัฒนาธรุกจิไปพร้อมกบัการเจรญิเตบิโตของลูกค้าและคูค้่า โดยให้ความ
ส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน สร้างความเข้มแขง็ให้ผูป้ระกอบการโชห่วย ก้าวไกล
บนเส้นทางค้าปลีกสมัยใหม่ ควบคู่กับการยกระดับเกษตรกรคู่ค้าสู่มาตรฐานสากล  
ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

ร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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จะเตบิโตไปด้วยกนั จะผกูพนักนัด้วยใจ 
กว่า 28 ปีท่ีผ่านมา ที่ลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพได้ให้ความ 
ไว้วางใจในสินค้ากลุ่มอาหารของแม็คโครมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของ
คณุภาพความสด สะอาด ปลอดภยั อนัเกิดจากความจรงิใจและความ
จรงิจงัในการพัฒนาและยกระดบัสนิค้าตลอดห่วงโซ่คณุค่า เพือ่ทีจ่ะ
สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยฝ่ายประกันคุณภาพ
ของแม็คโครได้ตระหนักและให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากด้านความ
ปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายและหลักปฎิบัติตาม 
หลกัสากล โดยมองว่าประเดน็ดงักล่าวไม่สามารถต่อรองได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กลุม่อาหารสดจ�าพวกผกั ผลไม้ และเนือ้สตัว์ ท่ีผูป้ระกอบการ
ธรุกจิโรงแรม ภัตตาคาร และร้านจดัเลีย้ง (โฮเรก้า) ใช้เป็นวตัถุดบิหลกั 
ทั้งนี้เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นท่ีหนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้า 
เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ”  
อีกทั้งยังคัดเลือกสินค้าจากแหล่งที่ดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายประกนัคณุภาพของแมค็โครยงัคงเป็นผูน้�า บรูณาการการท�างาน
ร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เครอืข่าย
ภาคเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ  
พฒันาและให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมถงึคูค้่าต้ังแต่แหล่งผลติ แหล่ง
รวบรวม แหล่งจ�าหน่าย เพือ่ร่วมมอืกนัพฒันาอาหารปลอดภยัตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ให้มีความปลอดภัย ปราศจากสารเคมี
ตกค้าง ยาปฏิชีวนะ และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับที่ทันสมัย คือ Makro  
i-Trace เพือ่เป็นเครือ่งมอืให้ลกูค้าผูป้ระกอบการสามารถใช้ตรวจสอบ
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นย�า 
มีความน่าเชื่อถือผ่านการสแกน QR Code ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
โฮเรก้ามั่นใจได้ในการส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ใส่ใจในสุขภาพ 

แม็คโครได้ท�าโครงการ แม็คโคร ควอลิตี้ โปร (MQP) โดยเริ่มพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานจนได้รับการรับรองในระดับสากลที่ทั่วโลก
ให้การยอมรบั สนิค้ามมีลูค่าเพิม่มากขึน้ ในขณะท่ีเกษตรกรมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและ 
ส่งผลต่อไปยังชุมชน สร้างการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งพร้อมจิตส�านึก
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย การพัฒนาสินค้าตามมาตรฐานที่แม็คโคร
ก�าหนดเป็นพื้นฐานและมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน แม็คโครจึงเป็นที่รัก
ของเกษตรกร และเกษตรกรก็พร้อมใจเป็นคู่ค้าที่มีการด�าเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่าง
ต่อเนื่องและครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน�้า
จนถึงปลายน�้า 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อบังคับทางกฎหมาย อันส่งผล 
กระทบต่อสินค้าที่วางจ�าหน่ายในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 
บริษัทฯ จะแจ้งคู่ค้าให้รับทราบและร่วมกันปรับปรุงการด�าเนินการ
ในทกุขัน้ตอน ต้ังแต่การรบัวัตถดิุบ การรวบรวม การจัดส่ง การตรวจ
และทดสอบจนเป็นผลติภณัฑ์ รวมทัง้แมค็โครยงัพฒันาศนูย์รวบรวม
สนิค้าประจ�าภมูภิาค พร้อมห้องปฏบัิตกิารตรวจสอบความปลอดภยั
และคุณภาพสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP และ GLP จะช่วย
รับรองคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าตั้งแต่ต้นทางให้กับกลุ่ม
เกษตรกรระดับฐานราก เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบด้าน
ราคาและเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่วางจ�าหน่ายในแม็คโครมีคุณภาพ 
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 
ทางกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ส�าหรับแม็คโครในฐานะแหล่ง
จ�าหน่ายปลายทางน้ัน กไ็ด้รบัการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
เช่นกัน อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภค ส�านักรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารและเกษตร 
เป็นต้น ซ่ึงที่ผ่านมาแม็คโครได้รับคะแนนอยูในระดับ “ดีเยี่ยม”  
มาโดยตลอด ดังน้ัน แมค็โครจงึเป็นช่ือแรกทีล่กูค้านึกถงึในฐานะแหล่ง
ของการอ้างอิงเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยเสมอ รวมทั้งในฐานะที่เป็น
ผู ้จัดหาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองว่า
ปลอดภยัตามระบบการผลติ Q-GAP ภายใต้สญัลกัษณ์ Q Restaurant 
ที่ผู ้ประกอบการโฮเรก้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้เป็นวัตถุดิบ 
มากกว่าร้อยละ 60 ของประเทศ เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูบ้ริโภค 
ที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น บริษัทฯ ยังพร้อมให้ 
การสนับสนุนผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ฉลากรอยเท้า
คาร์บอน (Carbon Footprint Label) โครงการร้าน มอก. เป็นต้น 
ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าที่ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุน 
การใช้อปุกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประสทิธภิาพสงูทีม่ฉีลากประหยดั
ไฟเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย

แม็คโคร ควอลิตี้โปร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
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บนเส้นทางแห่งคูค่ดิธรุกจิ แมค็โครมติรแท้โชห่วย
สานต่อความเข้มแข็งสู่ยุค 4.0 
บนเส้นทางการเติบโตคู่สังคมไทย แม็คโครไม่ได้เป็นเพียงศูนย์ค้าส่ง 
แต่ยงัมส่ีวนร่วมในการเพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนัให้กบัร้านค้าปลกี
รายย่อย หรือโชห่วยไทย ซ่ึงถือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการ 
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาของการด�าเนินโครงการ “แม็คโครมิตรแท ้
โชห่วย” หรือ MRA Makro Retailer Alliance แม็คโครยืนหยัด
เคยีงข้างเป็น “คูค่ดิธรุกจิ” ทีพ่ร้อมสนบัสนนุและส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 
โชห่วยผ่านการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมี “ศูนย์มิตรแท้
โชห่วย” ที่แม็คโครสาขาลาดพร้าว ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ค�าปรึกษา
และแนะน�าการท�าธุรกิจแก่สมาชิกรวมทั้งผู้ประกอบการที่สนใจ 

นับต้ังแต่ปี 2550 ศูนย์มิตรแท้โชห่วยมีการจัดอบรมให้ความรู้แก ่
ผู้ประกอบการโชห่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดท�าคู่มือ 8 หัวข้อ 
การจัดการร้านค้าปลกี คูม่อืการปรบัปรงุร้าน และคูม่อืการเปิดร้านใหม่
ที่ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�าโครงการ
ประกวดทายาทโชห่วย การประกวดออกแบบปรบัปรงุร้าน “โชห่วย 
โชว์เสน่ห์” กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก
ชุมชนท้องถิ่น การจัดงาน “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย” 
หมุนเวียนไปตามศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร ทั่วประเทศ 

ส�าหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพโชห่วยไทยในปี 2560 แม็คโคร
ได้ให้ความส�าคญักบัการยกระดบัธรุกจิด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อรับมือความท้าทายในยุค 4.0 ไม่ว่าจะเป็น การจัดงาน “ตลาด
นัดโชห่วย” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “อนาคตโชห่วยไทย ก้าวไกล
ด้วยนวตักรรม” การจดังานสมัมนาเพิม่ศกัยภาพโชห่วยไทยในหวัข้อ 
“ติดปีกโชห่วยไทยยุค 4.0” ท้ังในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และภาคใต้ นอกจากน้ี ยังปรับปรุงเพิ่มเติมหลักสูตรเนื้อหา
การอบรม ด้านการน�าเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการบริหารจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก การมีทีมงานมิตรแท้โชห่วยคอยให้ค�าปรึกษาแนะน�า
การสั่งซื้อสินค้าและช�าระเงินออนไลน์ ผ่าน Makroclick.com ซึ่ง
เป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกและตอบโจทย์
ผู ้ประกอบการ ในรูปแบบของการผสานธุรกิจจากออนไลน์ไป 
ออฟไลน์ (Online to Offline)

ในปี 2560 โครงการ “แมค็โครมติรแท้โชห่วย” ยงัได้สร้างสรรค์ช่องทาง
ธุรกิจใหม่ ๆ ต่อยอดธุรกิจร้านค้าโชห่วย เพื่อสร้างความแตกต่าง  
สร้างรายได้และผลก�าไรที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชุดเปิดร้านกาแฟสด
แบรนด์ “มุมกาแฟ” ด้วยเงินลงทุนต�่า ได้ผลก�าไรสูง คืนทุนเร็ว 

จากความมุง่มัน่ จรงิจงั และต่อเนือ่งของการด�าเนนิโครงการ ส่งผลให้ 
“ศูนย์มติรแท้โชห่วย” มสีมาชิกร้านโชห่วยสนใจสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ 
อย่างต่อเน่ืองทุกปี ณ สิ้นปี 2560 มีสมาชิกร่วมในโครงการ 
กว่า 39,000 ร้าน ผูป้ระกอบการร้านค้าปลกีจ�านวนมากได้น�าความรู้
ไปปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าของตนเอง จนสามารถเพ่ิมยอดขาย  
มีศักยภาพในการแข่งขัน และยังเป็นตัวอย่างการขยายผลส�าเร็จ 
สูเ่จ้าของร้านค้าปลกีรายเก่าและคนรุน่ใหม่ให้มกี�าลงัใจในการพฒันา
ธุรกิจให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนนิงานเพือ่สร้างความเข้มแขง็ธรุกจิร้านค้าปลกี ขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้ในปี 2560 โครงการ “แม็คโคร 
มติรแท้โชห่วย” เป็นโครงการต้นแบบทีไ่ด้รับรางวัล “ซพี.ี..เพ่ือความ
ยั่งยืน” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้านโครงการเพ่ือสังคมดีเด่น 
ด้านสร้างงานสร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจนของชุมชน

ทิศทางของการก้าวสู่ทศวรรษที่สองของโครงการ “แม็คโครมิตรแท้
โชห่วย” MRA Makro Retailer Alliance ยงัคงมุ่งมัน่สานต่อปณธิาน 
“เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทย คือ เป้าหมายของเรา” โดยพัฒนา
โครงการอกีขัน้สูก้่าวของ “MRA 4.0” ยกระดบัธรุกจิด้วยนวตักรรม
โชห่วย 4.0 สร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ เคียงคู่ไปกับยุทธศาสตร์
การขบัเคลือ่น Makro 4.0 อาท ิการพฒันาแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับ
การบริหารจดัการร้านโชห่วยโดยเช่ือมโยงกบัระบบการขายหน้าร้าน 
(POS - Point of Sale) อย่างเต็มรูปแบบ การน�าข้อมูล Big Data 
มาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท�าธุรกิจในยุคดิจิทัล เป็นต้น

นอกเหนอืจากการสนับสนุนธรุกจิร้านค้าปลกีรายย่อยในประเทศไทย 
โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” ยังพร้อมขยายการด�าเนินงาน 
สู่ต่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจของแม็คโคร
คร้ังแรกในประเทศกัมพูชา โดยจัดตั้งทีมงานมิตรแท้โชห่วยกัมพูชา
ในการท�าหน้าที่สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ 
ค้าปลกีรายย่อยในกมัพชูา ตอกย�า้ถงึจดุยนืการท�าหน้าทีเ่ป็นคูค่ดิให้กบั
ผู ้ประกอบการท้องถิ่นในทุก ๆ ที่ที่แม็คโครเข้าไปด�าเนินธุรกิจ  
โดยยดึถอืว่า “ความส�าเรจ็ของลกูค้า คอื ความส�าเรจ็ของแมค็โคร”
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งานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 9 ศูนย์มิตรแท้โชห่วย พร้อมสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการโชห่วย โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ

Makroclick.com ช่องทางจ�าหน่ายสินค้าใหม่

เพื่อผู้ประกอบการยุค 4.0

อีกก้าวของ MRA 4.0 ยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรม 4.0 

สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่
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มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารครั้งที่ 11 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่ จ.เชียงใหม่ เป็นอย่างดีมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารครั้งที่ 12 ที่เชียงใหม่ ครั้งแรกกับจัดงานที่ภูมิภาค
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หลากกจิกรรมท�าเพือ่สงัคม
บริษัทฯ ปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนและเป็นที่รักของ
ชุมชน ในทุกท้องที่ที่มีสาขาของแม็คโครเปิดด�าเนินการอยู่ จึงมุ่ง
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพัน 
สร้างคณุภาพชวิีตทีดี่ให้กบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เป็นการตอบแทน
ชมุชนท้องถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั ทัง้ยังเป็นการเสรมิสร้างรากฐานทีแ่ข็งแกร่ง 
และการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

พระผู ้เสด็จสู ่สวรรคาลัย น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภักด ีและน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 แม็คโครร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพ็ญกุศล 
สวดพระอภธิรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมร่วมใจปลูกต้นดาวเรือง และ 
มอบต้นดาวเรืองจ�านวน 1,099 ต้น ให้แก่ส�านักงานเขตสวนหลวง 
ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

นอกจากน้ี คณะผู้บริหารและพนักงานแม็คโคร ได้ร่วมร้อยรวมใจ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” จ�านวน 90,000 ดอก ก่อน
รวบรวมน�าส่งส่วนกลางส�าหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร พร้อมสนับสนุนน�้าดื่มและอาหาร ส�าหรับให้บริการ
แก่ประชาชน ณ จุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ

คู่คิดธุรกิจ ด้านอาหาร
แม็คโครตอกย�้าความเป็น “คู่คิดธุรกิจ ด้านอาหาร” ร่วมลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการหนณูชิย์พาชมิ” กบักรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพดีในราคา 
ขายส่งแก่ร้านสมาชกิหนณูชิย์ เพือ่ช่วยลดต้นทุนให้กบัผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในโครงการ ขณะเดยีวกนัยงัช่วยลดภาระค่าครองชพีของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือก
ในการอิ่มอร่อยกับอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ปรุงด้วยวัตถุดิบ
คณุภาพ ในราคาประหยดั พร้อมกนันี ้บรษิทัฯ ยงัจดัอบรมให้ความรู้ 
เสริมทักษะการประกอบอาหารและการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ ๆ  
ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารท่ีเป็นสมาชิกโครงการหนูณิชย์พาชิม 
สามารถเข้าร่วมการอบรมเพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตน 
ได้ด้วย

และเป็นประจ�าทุกปี บริษัทฯ จัดงาน “แม็คโคร โฮเรก้า” หรือ 
“มหกรรมครบเครือ่งเรือ่งอาหารและอปุกรณ์” โดยในครัง้ที ่11 ภายใต้
แนวคดิ “สร้างธรุกิจอาหาร สูม่าตรฐานสากล” เพือ่ตอกย�า้ความเป็น 
“คู ่ คิด...ธุรกิจคุณ” และสานต่อเจตนารมณ์ในการสนับสนุน 
ผูป้ระกอบการกลุม่ธรุกจิโฮเรก้า ระหว่างวนัที ่23 - 26 มนีาคม 2560 
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 84,000 คน และ
เพื่อขยายความส�าเร็จไปสู่ภูมิภาค บริษัทฯ ได้จัดงาน “แม็คโคร 
โฮเรก้า” ครั้งที่ 12 ขึ้น ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2560 ภายใต้แนวคิด 
“เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์” ภายในงานมีกิจกรรม
มากมายที่ตอกย�้าความเป็นคู่คิดธุรกิจโฮเรก้า อาทิ การฝึกอบรมให้
ความรู้ การสาธิตการท�าอาหาร การเสวนาบนเวทีจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านอาหารและเชฟมืออาชีพ บูธแสดงนวัตกรรมสินค้าอาหาร
และเครื่องด่ืม พร้อมอุปกรณ์ จากพันธมิตรกว่า 200 ร้านค้า การ
แข่งขนัการปรงุอาหารเหนอื ทีร่บัรองการแข่งขนัโดยสมาคมเชฟโลก 
นอกจากนี้ พื้นที่ห้อง Makro Culinary Center ของอาคารธารา
พัฒนาการ แม็คโครส�านักงานใหญ่ มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) เพื่อให้ความรู้และสาธิตการปรุงอาหารโดยเชฟชื่อดัง
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารให้เติบโต 
ไปด้วยกัน

ร่วมปลูกดอกดาวเรือง 1,099 ต้น ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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คู่คิดธุรกิจโชห่วย
แม็คโครให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต
อย่างยั่งยืนตลอดมา โดยทีมงานศูนย์มิตรแท้โชห่วย ถือเป็นหน่วย
งานหลักในการส่งต่อความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก 
ในวาระโอกาสต่าง ๆ เพื่อตอกย�้าความเป็นคู่คิดธุรกิจค้าปลีก เช่น 
การร่วมมือกบัภาครฐั ให้ความรูใ้นหวัข้อ “การบรหิารจัดการร้านค้าปลกี
อย่างมืออาชีพ” ในงาน Local Economy 4.0 กระทรวงพาณิชย์
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
การบ่มเพาะความรู้ด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีกให้กับนักศึกษา 
กว่า 25,000 คน เพื่อร่วมกันลงพื้นที่พัฒนาร้านค้าปลีกในท้องถิ่น
เป็นปีที่ 8 การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
“การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน”  
การร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) “การด�าเนินงาน
ศูนย์สาธิตการตลาดตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ (SE)” ณ ศูนย์มิตรแท้โชห่วย เพ่ือให้ผู้แทนจากร้านค้า
ชมุชน (ศนูย์สาธติการตลาด) ทัว่ทกุภมูภิาค ได้มโีอกาสในการเรยีนรู้
การบรหิารจดัการร้านค้าปลกีอย่างถกูวิธี รวมไปถงึการน�าองค์ความรู้

ไปพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งยั่งยืน  
ถอืเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชพี และเพิม่ความเข้มแขง็
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในยุค 4.0

และในโอกาสท่ีแม็คโครครบรอบ 28 ปี บริษัทฯ ได้สร้างการมี 
ส่วนร่วมแก่พนกังานแมค็โครทกุสาขา ในการด�าเนนิกจิกรรมสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนที่สาขาตั้งอยู่ โดยเชิญผู้ประกอบการ 
ร้านค้าปลกีในชมุชนเข้าร่วมอบรมความรูห้ลกัสตูร “การจดัการร้านค้า
ปลีก 8 ขั้นตอน” เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
“แม็คโครท�าดี 100 สาขา เพื่อ 100 ชุมชน” ที่บริษัทฯ ด�าเนินการ
มาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่ท้องถิ่นอื่น ๆ ที่จัดข้ึน
พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ เช่น การบริจาคโลหิต การท�าความ
สะอาดและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่รอบชุมชน เช่น วัด 
ศาสนสถาน โรงเรียน สวนสาธารณะ ชายหาด ถนน รวมทั้งขุดลอก
คูคลอง เพ่ือปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานมีจิตอาสา สอดคล้องกับ
แนวทางการท�างานเพื่อสังคมขององค์กรเป็นอย่างดี

มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน รวมถึงอาคารเรียนในชุมชนที่ขาดแคลน
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ส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ไม่ว่าจะขยายสาขาไปยังพื้นที่ใดของประเทศ แม็คโครปรารถนาจะ
เป็นที่รักของชุมชน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มอบทุน 1,400,000 บาท 
เพื่อด�าเนินการจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ส�าหรับผู้พิการและผู้ดูแล
ผูพ้กิาร ทีจ่งัหวดันครราชสมีา และสนบัสนนุโรงเรือนเล้ียงไก่ 1 เรอืน 
พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง รวมทั้งไก่ไข่จ�านวน 480 ตัว มูลค่ารวม 
1,400,000 บาท เพือ่ส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตรอย่างยัง่ยนื ให้กบั
ทหารที่ปลดประจ�าการจากความพิการในการสู้รบและครอบครัว
ทหารที่พิการ อีกทั้งมีการฝึกภาคทฤษฎีในหลักสูตร “การเลี้ยงไก่ไข่
ส�าหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ” ณ กรมทหารพราน 23 จังหวัด
ศรีสะเกษ ถอืเป็นการสร้างคณุค่าและพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูพิ้การ
ในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม นอกจากนี้ แม็คโครยังได้ 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนร้าน “ฮักแม่หละช็อป” ซึ่งเป็น 
ร้านค้าชุมชนในต�าบลแม่หละ จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
คนพิการ ตามนโยบายรัฐบาลในรูปแบบประชารัฐ เสริมสร้างธุรกิจ
ชุมชนไทยให้ยั่งยืน 

มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน
ด้วยเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการศกึษา บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นสนับสนุน
การพัฒนาด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก รวมไปถึงอาคารเรียนของ
โรงเรียนในชุมชนที่ขาดแคลน ในปี 2560 บริษัทฯ จึงร่วมกับมูลนิธิ
เพื่อนศิลปินและพันธมิตร ส่งมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดป่า
พฤกษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี และอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติให้กับ
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 จังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
เยาวชนไทย ซึง่จะพฒันาเตบิใหญ่เป็นบคุลากรทีม่คีณุภาพของสงัคม
ในอนาคตต่อไป 
 
3R การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ภายใต้
แนวคิด 3R ประกอบด้วย Reduce การลดการใช้ในสิ่งที่ไม่จ�าเป็น 
Reuse การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า Recycle การน�ากลับมาใช้ใหม ่
โดยมกีารก�าหนดตวัช้ีวัด (KPI) ทีชั่ดเจน เพือ่ประเมนิผลการด�าเนินงาน
อย่างสม�่าเสมอ อาทิ ศูนย์กระจายสินค้าที่อ�าเภอมหาชัย จังหวัด
สมทุรสาคร มกีารตดิต้ังไฟถนนระบบพลงังานแสงอาทิตย์ รอบอาคาร
ติดต้ังระบบไฟส่องสว่างแบบ LED ซ่ึงช่วยประหยดัพลงังานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มความหนาของผนังฉนวนขึ้นอีกร้อยละ 
50 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิให้อยู ่ในระดับที่
ต้องการ ท่ีส�าคัญการจัดเก็บสินค้าแช่แข็งที่ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) 
ภายในห้องทีม่คีวามสูงราว 30 เมตร ถอืเป็นการลงทนุทางเทคโนโลยี
ทีส่ามารถเพิม่ประสทิธิภาพในการท�างาน ลดพืน้ท่ีในการท�างาน และ

ประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 30 ขณะที่ระบบการขนถ่ายสินค้า 
ทีไ่ด้รบัการออกแบบเป็นประต ู2 ช้ัน เพือ่ช่วยลดการใช้พลงังานไฟฟ้า
ภายในศูนย์กระจายสินค้าคลังอาหารสด 

ส่วนการจัดการพลังงานในการขนส่งสินค้า บริษัทฯ ได้ลงทุนขยาย
ขนาดตู้บรรจุสินค้าขนาด 45 ฟุต จ�านวนมากกว่า 400 ตู้ ท�าให้
สามารถบรรทกุสนิค้าได้เพิม่ขึน้ จงึลดจ�านวนเทีย่วการขนส่งลง ส่งผล
ให้ประหยัดน�้ามันได้ 3,814,249 ลิตร หรือ 10,538 ตันคาร์บอน  
ในปี 2560 รวมทัง้มกีารน�าพลงังานแสงอาทิตย์มาผลติน�า้ร้อนส�าหรบั
ใช้ท�าความสะอาดอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าคลังอาหารสด

นอกจากนี ้บรษิทัฯ มนีโยบายการจดัการสิง่แวดล้อมและการจัดการ
พลังงานอย่างยั่งยืน และด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการการประเมินการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ภายใต้โครงการ T-VER โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับรองการลดการปลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก จ�านวน 1,245,611 กิโลกรัมคาร์บอน หรือสามารถลด
การใช้พลังงานได้ 2,112,279 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งมาจากเปลี่ยน 
ดวงโคมไฟแสงสว่างประสทิธภิาพสงู LED 20 วตัต์ 8,024 ชดุ 160 วตัต์ 
1,417 ชุด และยังด�าเนินการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท�าให้สามารถลดการใช้พลงังาน 6,700,388 กโิลวตัต์ชัว่โมงเม่ือเทยีบ
กับปี 2559 อีกท้ังยังมุ่งเน้นการขยายสาขาที่ค�านึงถึงการออกแบบ
และการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 

การจัดการทรัพยากรน�้าและลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ 
ได้ยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการบ�าบัดน�้าเสียให้ได้
มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสูท่่อระบายน�า้สาธารณะ ในปี 2560 บรษัิทฯ 
ได้ลดการใช้น�้าและลดการระบายน�้าเสีย โดยการติดตั้งระบบการน�า
น�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดที่ได้มาตรฐานน�้าทิ้งน�ากลับมาใช้ใหม่ใน 
การรดน�้าต้นไม้ เพิ่มจ�านวนทั้งสิ้น 6 สาขา

แม็คโครท�าความดีเพื่อชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
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เกือบสามทศวรรษที่แม็คโครด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย บุคลากรทุกระดับในองค์กร 
ล้วนเรยีนรูแ้ละสัง่สมประสบการณ์อนัมค่ีา เพือ่ส่งมอบสนิค้าและบรกิารทีด่ทีีส่ดุแก่ลกูค้า
กลุ่มผูป้ระกอบการ อย่างไรกดี็ ในโลกการแข่งขนัยคุ 4.0 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 
การปรับองค์กรให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย อีกท้ังการสร้างบุคลากรท่ีเป็นคนรุ่นใหม่
ควบคู่ไปกบัการพฒันาบคุลากรทีม่อียูเ่ดิมให้มศัีกยภาพสงูขึน้ เพ่ือเพิ่มความหลากหลาย
ของพนักงานในแต่ละช่วงวัย โดยการน�าจุดแข็งและศักยภาพของแต่ละช่วงวัย พร้อมทั้ง 
ผสมผสานความแตกต่างระหว่างวัยให้กลมกลืน เหล่าน้ีล้วนเป็นส่วนส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคแม็คโคร 4.0 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาองค์กร
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มุง่สู่องค์กรทางเลอืกทีน่่าท�างานของทกุช่วงวยั
แม็คโครถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของกลุ่มอายุ
คนท�างาน โดยบุคลากรกลุ่มใหญ่จัดเป็นกลุ่มเจเนเรชัน X และ Y 
ทั้งนี้ ความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในปี 2560 
ยังคงเป็นการจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้เติบโตทั้งในเชิงปริมาณ
และคณุภาพ เพือ่รองรบัการเจรญิเติบโตของธรุกจิทัง้ในประเทศ และ
ขยายตัวสู่ต่างประเทศมากขึ้น การสร้างแบรนด์ “แม็คโคร” ให้เป็น
องค์กรทางเลือกที่น่าท�างานของคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มคน 
รุ่นใหม่ จึงนับเป็นทางออกและถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายท่ีส�าคัญ 
ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตในยุคแม็คโคร 4.0 

โดยคณุสมบตัขิองคนแมค็โครยุค 4.0 ท่ีควรมคืีอ หลงใหลใส่ใจในสิง่ที ่
เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งเป็นทิศทางที่ธุรกิจก�าลังด�าเนินไปในอนาคต 
กระตือรอืร้นและคล่องตวัสอดรบักบัสภาพธุรกิจท่ีมกีารเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา เปิดรับส่ิงใหม่เสมอให้เข้าถึงโลกการแข่งขันยุคใหม่  
ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ตามการ
ขยายตัวของธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ มีความเป็นผู้น�า
และมีความคิดแบบเจ้าของกิจการ มุ่งส่งมอบสิ่งท่ีดีมากกว่าความ
คาดหวังของลูกค้าเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับ 
ผู้ประกอบการมืออาชีพ

ทั้งนี้ การจะเป็นองค์กรทางเลือกที่น่าท�างานของคนทุกช่วงวัย 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้เป็น
องค์กรที่ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยมุ่งมั่นเป็นที่หน่ึง 
ในด้านการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการมืออาชพี เพือ่สร้างบรรยากาศในการท�างานให้เกดิข้ึน
ในกลุม่คนรุน่ใหม่ การรับสมคัรงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ การประสาน
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในแต่ละภูมิภาค เพ่ือจัดงาน  
Job Fair และสร้างโอกาสการจ้างงานคนในท้องถิ่น รวมทั้งคัดสรร
คนรุ่นใหม่มากความสามารถมาเป็น Young Talent ท่ีจะมาร่วม 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการบริหารความยั่งยืน 
ด้านบคุลากร โดยมเีป้าหมายทีส่�าคญั คอื การดแูลบคุลากรให้มคีณุภาพ
ชวีติทีด่อีย่างต่อเนือ่ง และเป็นองค์กรทีดี่ในการปฏิบติัด้านแรงงานที่
เป็นธรรม โดยในปี 2560 บรษัิทฯ ได้จดัท�านโยบายด้านสทิธมินษุยชน
และการปฏบิตัด้ิานแรงงานบนพืน้ฐานของการเคารพต่อสทิธมินษุยชน
ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และสอดคล้องกับข้อตกลงขององค์กร 
ด้านสิทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติ โดยครอบคลุมผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

สร้างและพฒันาบคุลากรทกุขุมก�าลงั
บริษัทฯ ยังคงมุ่งบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยกลยุทธ์ G4G 
“Grow our People for Growth” สร้างคนให้เติบโต เพื่อก้าว 
ต่อไปทีย่ัง่ยนื เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างทันท่วงที โดยเน้นพัฒนาคุณภาพผู้น�าและสร้าง
ความเป็นมืออาชีพในพนักงานทุกระดับอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้พนักงานมีแนวทางในการท�างานและมีหลักปฏิบัติต่อกัน 
ในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปลูกฝังค่านิยม 
“VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” ให้กับพนักงานทุกคน 
รวมทั้งสร้างความผูกพันในกลุ่มพนักงานสาขาที่เปิดใหม่ ด้วยการ
ด�าเนินกิจกรรม Makro’s Day One ประกอบไปด้วยการให้ความรู้
ในการท�างานและมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ธรุกจิแม็คโครจะไปร่วมงานด้วยทกุครัง้ เปรยีบเสมอืนวัฒนธรรม
ของแมค็โครในการต้อนรบัพนกังานทกุคนเข้าสูก่ารท�างานทีส่าขาใหม่
อย่างอบอุ่น นอกจากนี้ การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานเป็นรายแผนก
ส�าหรับพนักงาน เช่น แผนกเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ เบเกอรี และคู่มือ
การสอนงานแต่ละแผนกส�าหรับหัวหน้างาน ถือเป็นเครื่องมือ 
ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะบุคลากรจ�านวนมากให้เกิด 
องค์ความรูแ้ละความเช่ียวชาญเฉพาะทางอย่างรวดเรว็ ซึง่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการขยายธุรกิจของแม็คโครในอนาคต 

การพัฒนาและรักษาบุคลากรคุณภาพให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร 
ด้วยแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมี 
การประเมินและฝึกอบรมพนักงานที่มีความโดดเด่นทุกระดับตาม
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเติบโตตาม
สายงานและสามารถปฏิบัติงานได้สมกับเป็นคู ่คิดธุรกิจของ 
ผูป้ระกอบการธรุกจิอาหาร อาท ิโครงการ Staff 2 Potential ส�าหรบั
พนักงานระดับปฏบิติัการ โครงการ Supervisor Academy Program 
ส�าหรับระดับหัวหน้างาน (Supervisor) โครงการ Section  
Development & Fresh Food Development ส�าหรบัผูจ้ดัการแผนก 
และโครงการ Food Service Academy ส�าหรับผู้จัดการแผนก
อาหารสด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการสร้างผู้น�า
อย่างเป็นระบบ มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน
เติบโตในต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นไป อาทิ โครงการ STAR Program 
เป็นการเตรียมความพร้อมขึ้นเป็นผู้จัดการสาขา และโครงการ Star 
Plus ส�าหรับการเติบโตเป็นผู้จัดการเขตและผู้จัดการภาค รวมทั้ง
การสนับสนุนผูน้�าองค์กรเข้าอบรมหลกัสตูรทีส่ถาบันผูน้�าเครอืเจรญิ
โภคภัณฑ์ (C.P. Leadership Institute, CPLI) เพื่อสร้างผู้น�าที่มี
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ในปี 2560 
พนักงานของบริษัทฯ มีช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 14.03 ชั่วโมง 
ต่อคนต่อปี โดยพนกังานในระดบัผูจั้ดการขึน้ไป มีชัว่โมงในการฝึกอบรม
เฉลี่ย 34.57 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
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เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีต�าแหน่งผู้บริหารว่างลง 
บริษัทฯ จึงได้จัดท�าแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน โดยมีการจัดท�า
โครงการเพื่อค้นหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง มีผลการท�างานที ่
โดดเด่น และมีทักษะความเป็นผู้น�า แล้วพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ด้วย
วิธีการที่หลากหลายและเป็นระบบ เช่น หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะ 
การมอบหมายงานโครงการและการโค ้ชโดยผู ้บ ริหารที่มี
ประสบการณ์สูง เพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้มีความพร้อม เมื่อมีต�าแหน่ง
งานว่างลง บริษทัฯ จะสามารถน�าบคุลากรเหล่านีม้าทดแทนได้ทนัที 
โดยการวางแผนผู ้สืบทอดต�าแหน่งงานนี้ จะมุ ่งเน้นที่ต�าแหน่ง 
ผูบ้ริหารถงึผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เพือ่รกัษาความต่อเน่ืองของ
ธรุกจิ โดยในปี 2560 บรษิทัฯ คดัเลอืกผูส้บืทอดต�าแหน่งงานส�าหรับ
ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (CEO) รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร (CEO-1 หรอืระดบั Chief) ผูอ้�านวยการอาวโุส (CEO-2 หรอื
ระดับ Senior Director) โดยการประเมินระดับความพร้อมของ 
ผูสื้บทอดต�าแหน่งงานแต่ละคน ซึง่จะแบ่งระดบัความพร้อมออกเป็น 
3 ระดับ คือ ผู้ที่พร้อมจะสืบทอดต�าแหน่งงานทันที ผู้ที่พร้อมจะ
สบืทอดต�าแหน่งงานในอีก 1 - 3 ปีข้างหน้า และผูท้ีพ่ร้อมจะสบืทอด
ต�าแหน่งงานในอีก 3 ปีขึน้ไป ซึง่ระดบัความพร้อมนีจ้ะมผีลต่อระดบั
ความเขม้ข้นในการพัฒนา รวมทั้งมีผลต่อรปูแบบและเครื่องมอืที่จะ
น�ามาใช้ในการพัฒนา ซ่ึงบริษัทฯ จะต้องวางแผนพัฒนารายบุคคล
ให้สอดคล้องกบัระดบัความพร้อมดงักล่าว โดยรปูแบบวธิกีารพฒันา
จะเป็นแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้สืบทอดต�าแหน่งสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการทาง
ธรุกจิได้ทัน ได้แก่ การเข้าอบรมกบัสถาบนัผูน้�าเครอืฯ เช่น หลกัสตูร 
ALP (Action Learning Program) BLP (Business Leader Program) 
หรือ NLP (New Leader Program) เป็นต้น การมอบหมายงาน
โครงการใหม่ การร่วมโครงการผนึกก�าลังของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การหมุนเปลี่ยนหน้าที่งาน  
การสอนงานจากผูท่ี้มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ เป็นต้น 
จากนั้น บริษัทฯ จะท�าการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะระหว่าง
การพฒันาจนครบก�าหนดเวลา และมกีารประเมนิความพร้อมอกีครัง้
ก่อนจบโครงการ

ในส่วนของส�านักงานใหญ่ บริษัทฯ มุ่งปลูกฝังดีเอ็นเอความเป็น
แม็คโครแก่พนักงานทุกระดับ ด้วยการเติมคุณค่าหลัก 6 ประการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม  
สมเป็นคนแม็คโคร” ตลอดจนหลกัธรรมาภบิาลซ่ึงมคีวามส�าคญัต่อการ
ด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
ในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เช่น ผูบ้รหิารระดบัผูจ้ดัการอาวโุสขึน้ไป 
เน้นการพัฒนาศักยภาพผูน้�าทัว่ไปผ่านโครงการ Corporate Induction 
Program รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เช่น หลักสูตร 

Situational Leadership และ หลักสูตร Crucial Conversations 
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่อย่างเข้มข้นในโครงการ 
Young Talent เฟ้นหาดาวเด่นรุ่นต่อไปที่จะเป็นขุมพลังใหม่ของ
แม็คโคร นอกจากนี้ ทุก ๆ 2 เดือน ยังมีการจัดผู้เชี่ยวชาญภายนอก
มาให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น แนวโน้ม
ธุรกิจของโลกแก่พนักงาน ซ่ึงมีส่วนในการกระตุ ้นให้เกิดการ
สร้างสรรค์และพัฒนาธรุกจิใหม่ ๆ ของบรษิทัฯ ในอนาคต นอกจากน้ี 
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการท�า Employee Engagement 
Survey เป็นครั้งแรก เพื่อส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร และน�าผลที่ได้มาประเมินเพื่อใช้ในการก�าหนดแผนงาน 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีต่อ ๆ ไป

มุง่มัน่พฒันา ก้าวสู ่“องค์กรแห่งนวัตกรรม”
ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ  
สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) 
เช่นเดียวกับแม็คโครที่ต้องการเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม จึงได้
ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 โดยก่อตั้ง
แผนก Synergy & Innovation ขึน้มาเป็นแกนหลกัในการกระตุ้นให้เกดิ
การสร้างสรรค์นวตักรรมขึน้ในองค์กรอย่างชัดเจนและรวดเรว็ยิง่ข้ึน 
นอกจากเพือ่เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัให้ธรุกจิเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับคุณภาพชีวิตของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ ประชากรในสังคม และเศรษฐกิจ 
ของประเทศด้วย 

การก่อตั้งแผนก Synergy & Innovation มีผลท�าให้กระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรเข้มข้นและเป็นระบบยิ่งขึ้น ความ
ท้าทายคือ การสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในองค์กร 
และหยั่งรากนวัตกรรมให้เป็นดีเอ็นเอของพนักงาน ในระยะแรก  
เร่ิมต้นจากการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบั 

The Star Program หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเป็นผู้จัดการสาขา
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ตื่นตัวและตระหนักถึงความส�าคัญของนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้
ตัวเรา ให้เช่ือว่านวัตกรรมเป็นสิ่งท่ีใกล้ตัว จับต้องได้ ทั้งยังเป็น 
เครือ่งมอืส�าคญัทีจ่ะช่วยเพิม่พนูประสทิธภิาพในการท�างาน ประหยดั
เวลา ค่าใช้จ่ายและลดการใช้ทรัพยากร ขณะเดียวกันนวัตกรรมที่ดี
ยงัเพิม่มลูค่าให้กับสนิค้าและบริการท่ีจะมาตอบโจทย์การท�าธรุกจิของ
ผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมตลอด
ทัง้ปี เพือ่สนบัสนนุให้พนกังานเป็น “นวตักร” ผูเ้ป็นคนต้นคดินวตักรรม
ใหม่ ๆ  อาทิ กิจกรรมการสรรหานวัตกรรม 1 หน่วยงาน 1 นวัตกรรม 
การจดังาน Innovation Week ภายใต้แนวคิด “365 Days Innovation 
Around you” มุง่ส่ือสารให้บคุลากรเข้าถงึและเข้าใจนวตักรรม โดย
จุดเด่นอยู่ที่การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมท่ีเห็นเป็นรูปธรรม และ
สร้างความส�าเร็จให้กับแม็คโคร ท้ังในแง่ของรางวัลและมูลค่าเพิ่ม 
ทีส่ร้างให้กบัธรุกจิ การโรดโชว์สร้างความรูเ้กีย่วกบันวัตกรรมไปตาม
แม็คโครสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม
ภายในองค์กร ซึง่พบว่านวตักรรมส่วนใหญ่มกัเกดิจากการแก้ปัญหา
ที่ประสบในการท�างาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ธุรกิจ
อย่างตรงจุด จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้ดีขึ้น ลดต้นทุน
ลงท้ังทางด้านงบประมาณ เวลา แรงงาน และท่ีส�าคัญการสร้าง
นวตักรรม ท�าให้พนกังานมคีวามภมูใิจและเหน็คณุค่างานของตนเอง 
ทุกนวัตกรรมช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ และสามารถวัดเป็น
ตัวเลขมูลค่าที่สร้างให้กับธุรกิจได้อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่สนับสนุนการสร้าง
นวตักรรมอย่างมาก ถือเป็นผลดต่ีอบรษิทัฯ ในแง่ของการผนึกความ
ร่วมมือ ผสานจุดแข็ง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเครื่องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างสรรค์นวตักรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิม่สงูยิง่ขึน้ร่วมกนั ซึง่
จะเป็นหวัใจในการขบัเคลือ่นธุรกิจแมค็โครยคุ 4.0 และธรุกจิทัง้เครอื
ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

นวตักรรมฉบบัแมค็โคร เพือ่ชวีติทีด่กีว่า 
การสร้างสรรค์นวตักรรมของบรษิทัฯ มุง่ตอบโจทย์ทศิทางการด�าเนนิ
ธรุกจิของแมค็โครเป็นส�าคญัให้สมกบัการเป็น คูค่ดิ...เพือ่ชีวติทีด่กีว่า 
โดยแบ่งเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
1. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) อาทิ  

ผลงาน “เราผลิต คุณขาย By แม็คโคร” ของแผนกเบเกอร ี
ซึ่งได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม “President Award 
ครัง้ที ่10” จากงาน CP ALL Innovation Days 2017 โดยการพฒันา
ถ้วยขนมทาร์ตไข่แช่แขง็ส�าเรจ็รูปพร้อมครมีทาร์ตปรงุส�าเรจ็ ท�าให้
ผู้ประกอบการเบเกอร ีสามารถซือ้ผลติภณัฑ์ดงักล่าวไปผลติและ
อบขายสร้างรายได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการจัด
เตรียมวัตถุดิบ ช่วยลดขั้นตอน ลดแรงงานการผลิต และไม่ต้อง
ลงทุนอุปกรณ์ท�าเบเกอรีราคาสูง 

2. การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ (Process Innovation) อาทิ  
ผลงาน “สานฝันเกษตรกรไทย ส่งเสริมครัวไทยอย่างยั่งยืน”  
ของฝ่ายประกนัคณุภาพสนิค้า ซึง่เป็นอกีผลงานทีไ่ด้รบัรางวลัความ
เป็นเลิศด้านนวัตกรรม “President Award ครั้งที่ 10” ด้วยการ
สร้างเครือข่ายเกษตรกรมากกว่า 800 ราย เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้วย “Big Data” โดยพัฒนากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มาของสินค้า ผลการตรวจสอบ และผลการรับรองความ
ปลอดภัยผ่าน QR Code ด้วยระบบ “Makro i-Trace” เหมาะ
ส�าหรับลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลหรือโรงแรมที่ใส่ใจความปลอดภัย
ของอาหารเป็นพิเศษ เพียงสแกน QR Code จะทราบถึงต้นทาง
ของสินค้า ท�าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าถึงแหล่งผลิตได้ง่ายข้ึน 
รวมทัง้ช่วยลดการออกเอกสารใบรบัรองคณุภาพสนิค้าได้มากกว่า 
58,200 คร้ังต่อปี นอกจากน้ี ยงัมอีกีหน่ึงผลงานคือ “เตม็คณุภาพ 
เต็มปริมาณ ต้องแม็คโคร” ท่ีได้รับรางวัลชมเชย โดยแม็คโคร 
ร่วมกับคู่ค้า ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สร้างมาตรฐานด้วยการพัฒนาเครื่องหมาย
รบัรองปรมิาณการบรรจุสนิค้าหบีห่อ “Thailand Estimate Mark”

3. การสร้างสรรค์บริการใหม่ (Service Innovation) 
4.  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) 

บรษัิทฯ ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะก้าวสูก่ารสร้างสรรค์รปูแบบธรุกจิใหม่ ๆ  
เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการผสานธุรกิจจากออนไลน์ 
ไปออฟไลน์ O2O (Online to Offline) เป็นของตนเอง เช่น  
การคัดสรรสินค้าไว้ในแค็ตตาล็อกผ่าน Makroclick.com และ
ช่องทางการสื่อสารและการจัดรายการส่งเสริมการขายถึงลูกค้า
สมาชิกโดยตรงผ่านแม็คโครแอพพลิเคชัน เพ่ือเป็นกลยุทธ์หนึ่ง 
ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของแม็คโครในอนาคต

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation)
ภายใต้โครงการ “เราผลิต คุณขาย” by Makro
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บริษัทฯ ได้วางแนวทางการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน โดยได้บูรณาการการจัดการภายใต้ข้อก�าหนดกฎหมาย ส�าหรับ 
ใช้ภายในกิจการของแมค็โคร ครอบคลมุทุกสาขาและส�านกังานใหญ่ เพือ่สนบัสนนุให้เกดิ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีแก่พนักงาน ผู้รับเหมา 
ตลอดจนลูกค้าผู้มาใช้บริการ

นบัตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ จนถงึปัจจุบนั บรษิทัฯ มุง่มัน่ให้เกิดการพฒันา
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
อย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารก�าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้วยการก�าหนดความมุ ่งมั่น 
ที่จะท�าทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�างาน รวมถึง
สุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน ก�าหนดเป้าหมายการไม่มี
อุบัติเหตุในการท�างานถึงขั้นหยุดงาน ทั้งของพนักงานประจ�า 
พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานจ้างเหมา รวมถึงลูกค้าผู้ท่ีมา 
ใช้บริการ ซึ่งครอบคลุมถึง
• การมีสภาพการท�างานที่ปลอดภัย
• การจดัท�าระบบการท�างานทีป่ลอดภยั รวมทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

กับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท�างาน
• ก�าหนดมาตรการความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพื่อให้พนักงาน 

ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และลูกค้ามีความ
มั่นใจในการใช้บริการ

• จดัให้มกีารฝึกอบรม สมันาแนะน�าให้ความรูแ้ก่พนกังาน เกีย่วกบั
สุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งในเวลางานและ
นอกเวลางาน ได้แก่ การอบรมหลกัสตูรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั 
การจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” การจัดส่งพนักงาน 
เข้ารับการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร และการรณรงค์ “แม็คโคร ขับข่ีปลอดภัย” 
เป็นต้น

• จัดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างานที่ถูก 
สุขอนามัย รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 

การบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม
อาชวีอนามยั และความปลอดภยั

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานบริหารด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ในการ 
ขบัเคลือ่นงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 
และน�าไปสู่การลดและป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามนโยบาย โดย
• ก�าหนดกลยุทธ์ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นการสร้าง

ความเข้มแขง็ขององค์กรทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายในสาขาและส�านกังานใหญ่ 
โดยก่อต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานขึ้น ในทุกสาขาภายใต้ข้อก�าหนด
ของกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
รวมถงึการป้องกนัอบุตัเิหตทุีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานและสภาพ
ทีไ่ม่ปลอดภยั อนัน�าไปสูก่ารป้องกนัอบัุติเหตุอย่างเป็นรปูธรรม

• ก�าหนดกลยุทธ์การตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย  
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานโดยหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการจัดการของแต่ละสาขาเป็นไปตามข้อก�าหนด
กฎหมายด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ผลทีไ่ด้น�าไปสูก่ารวางแผนงาน การก�าหนดมาตรการ
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

• ก�าหนดกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยข้ึน ผ่าน 
Leadership Engagement เพ่ือให้เกิดการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ ่มผู ้บริหารของสาขา และ
ถ่ายทอดส่งต่อยังผู้ปฏิบัติงานในแต่ละล�าดับชั้น และก�าหนด
ดัชนีชี้วัดเพื่อให้เกิดการวัดผลได้เชิงประจักษ์ อันน�าไปสู ่
จิตส�านึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรอย่างยั่งยืน 
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• ในปี 2560 แม็คโครได้ก�าหนดให้เป็นปีของการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ผ่านกลยุทธ์ด้าน
การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภายใน การตรวจประเมิน 
โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกและ Leadership Engagement 
มีการจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมทัง้จดัให้มรีะเบยีบปฏบิตัิ  
ข้อบังคบัการท�างาน ให้แก่พนกังานและผูร้บัเหมา เพือ่เสริมสร้าง
ทักษะการท�างาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
ต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และลูกค้าผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังจัดให้มี
อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามความ
เสีย่งของงาน และจดัให้มรีายงานอบุตักิารณ์ทีเ่กิดข้ึน ครอบคลมุ
ทุกเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจน
เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง ท�าการสอบสวนอุบัติการณ์เพ่ือหา
สาเหตุ ก�าหนดมาตรการการแก้ไขป้องกัน และรายงานตรงต่อ 
ผู้บริหารทั้งสาขาและส�านักงานใหญ่ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
สนับสนุนการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยอันน�าไปสู ่
วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร  

บรษิทัฯ สนบัสนนุการจดัการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ผ่านคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสาขา ให้มีความยั่งยืน  
เน้นการจัดการภายใต้กรอบของกฎหมายและเป็นแนวทางเดียวกัน
กบัการจัดการของภาครฐั ในปี 2560 แม็คโครมสีาขาภายในประเทศ
ทีไ่ด้รับรางวัลสถานประกอบกจิการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภยั 
อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รางวลัระดับประเทศ 
จ�านวน 13 รางวัล ระดับจังหวัด 17 รางวัล และประกาศนียบัตร
ชมเชยระดับจังหวัด 6 รางวัล ตามล�าดับ มีการเข้าร่วมการตรวจ
ประเมินด้าน Sustainability Report Assurance ตามแนวทาง GRI 
Standard เพื่อให้เกิดความมั่นใจในแนวทางการจัดการด้านสุขภาพ 
อาชวีอนามยั และความปลอดภัยทีเ่ป็นสากล ผลการด�าเนนิงานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดย
ดัชนชีีว้ดัด้านความปลอดภยั (Safety Index) ของทกุสาขา โดยพิจารณา
จากอตัราการบาดเจบ็ในการท�างานถงึขัน้หยดุงาน (Lost Time Injury 
Frequency Rate : LTIFR) อยู่ที่ระดับ 2.0 เทียบจากชั่วโมงการ
ท�างาน 1 ล้านชั่วโมง

การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม
แม็คโครค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจให ้ควบคู ่ ไปกับการรักษา 
สิ่งแวดล้อม การเคารพในสิทธิของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้น 
การไม่กระท�าการใด ๆ อันส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 
สภาพแวดล้อมโดยรอบ เคร่งครัดในการปฏิบัติภายใต้กรอบของ
กฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง รวมถงึปลกูฝังจติส�านกึความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กร และพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการคัดแยกวัสดุเหลือใช้และส่ิงปฏิกูลภายใน
กจิการ เพือ่ให้เกดิการใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงการจดัการ

สิง่ปฏิกลูให้ถกูต้องตามกฎหมาย  มกีารจัดการน�า้เสยีจากการด�าเนนิ
ธรุกจิผ่านระบบบ�าบัด และจดัโครงการ Zero Discharge น�าน�า้จาก
การบ�าบัดมาใช้รดน�้าต้นไม้ เพ่ือไม่ให้ของเสียไหลออกสู ่ชุมชน 
เป็นการประหยัดน�้าและเสริมสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของสาขา  

บริษัทฯ มุ ่งมั่นในการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดให้มี 
คณะท�างานการจัดการพลังงานของส�านักงานใหญ่ ก�าหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน 
การก�าหนดเป้าหมาย และแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก�าหนดตามกฎหมายและมีการปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Makro Store Safety 
Compliance Audit เพื่อท�าการประเมินความสอดคล้องตาม
กฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม โดยผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก มีการเข้าร่วมการตรวจประเมินด้าน Sustainability  
Report Assurance ตามแนวทาง GRI Standard เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในแนวทางการจัดการด้านพลังงาน การจัดการมลภาวะ  
การจดัการของเสยี สขุภาพ อาชวีอนามัย และความปลอดภัย เป็นต้น 
รวมถึงมีการกระตุ้นจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงานอย่างสม�่าเสมอ อาทิ การรณรงค์การใช้ทรัพยากรใน
ส�านกังานอย่างคุม้ค่า การก�าหนดให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องประชมุ
เมื่อเลิกใช้งาน การควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในส�านักงาน 
การรณรงค์การใช้น�้าอย่างประหยัด และยังมีโครงการการศึกษา 
การจัดท�าวัสดุปรับปรุงดินจากเศษอาหาร 

การให้ความรู ้การอบรมพนกังานด้านสิง่แวดล้อม 
บริษัทฯ มุ่งหมายให้เกิดการจัดการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส�านึกความ 
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ชมุชน และการใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม 
ให้แก่องค์กรและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มี 
การอบรมสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ 
ตั้งแต่เริ่มเข้าท�างานผ่านการปฐมนิเทศ ณ ส�านักงานใหญ่ ซึ่งมุ่งเน้น
การสื่อสารและรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม และใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรม  
การสร้างจิตส�านกึและกฎหมายพลงังานให้แก่คณะท�างานการจัดการ
พลังงาน และหลักสูตรการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
ภายในแก่บุคคลากรของส�านักงานใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร 
ภายในบรษิทัฯ ได้มคีวามรู ้และตระหนกัรูถึ้งความส�าคญัของการจดัการ
ด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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





ประมวลเหตุการณ ์ส�าคัญในปี 2560

• จดทะเบียนจัดตั้ง CP Wholesale India 
Private Limited ในประเทศอินเดีย โดย 
บจ. แม็คโคร อาร์โอเอช ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• บจ. สยามฟูด เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บรษิทัฯ ถอืหุ้นทัง้หมด ได้เพิม่ทนุจดทะเบียน 
อกีจ�านวน 3,138 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีน
จ�านวน 3,183 ล้านบาท เพ่ือรองรับการ
ขยายธุรกิจและการเข้าซ้ือหุ้นในธุรกิจการ 
ให้บริการด้านอาหาร (Food Service 
Business) ในต่างประเทศ

• เป ิดอาคารธาราพัฒนาการ แม็คโคร
ส�านักงานใหญ่ อย่างเป็นทางการ 

• จัดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร
และอุปกรณ์” คร้ังที่ 11 ภายใต้แนวคิด 
“สร ้างธุรกิจอาหาร สู ่มาตรฐานสากล 
HoReCa Business Solution” เพือ่สนบัสนนุ
ให้ผู ้ประกอบการด้านโฮเรก้าได้พัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มช่องทางทางธุรกิจให้
เติบโตขึ้น 

• ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด�าเนนิงานศนูย์สาธติการตลาดตามแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
กับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ในการพัฒนา
ศักยภาพร้านค้าชุมชนไทย เพื่อให้ผู้แทน
จากร้านค้าชุมชนทุกภูมิภาคมาเรียนรู้การ
บริหารจัดการร้านค้าปลีกอย่างถูกวิธี และ
น�าองค์ความรู้ไปพฒันาและปรบัปรุงร้านค้า 
ชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

• ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจสนับสนุน
งานวันโรตารีไทย 2560 จัดกิจกรรม 
“หม้อไทยไร้สารตะกั่ว คนไทยแข็งแรง 
ประเทศไทยเข้มแขง็” ซึง่จดัต่อเนือ่งมาเป็น
ปีที่ 7

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม

43 รายงานประจำาปี 2559

จดทะเบียนจัดตั้ง CP Wholesale India Private Limited 
ในประเทศอินเดีย

ร่วมขับเคลื่อนร้านค้า และตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด�าเนินงาน ศูนย์สาธิตการตลาด
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)

เปิดให้บริการ แม็คโคร สาขากาฬสินธุ์

• รับมอบเกียรติบัตรจากส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะ 
เข้าร่วมโครงการร้าน มอก. และสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

• รับมอบประกาศเกียรติคุณ ด้านพัฒนา 
ยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและ 
รับเครื่องหมายรับรองปริมาณการบรรจุ
สินค้าหีบห่อ (Thailand Estimate Mark) 
สินค้าภายใต้แบรนด์ เอโร่ สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ด้วยระบบ QR Code

• ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการ
ขบัเคลือ่นร้านค้าและตลาดประชารฐัต้นแบบ
เพือ่ชมุชน กบัส�านกังานกองทนุหมูบ้่านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้า
ปลีกรายย่อยในชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน



• ร่วมลงนามสญัญาข้อตกลงมาตรฐานการค้า
กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  
และกลุ ่มเกษตรกรจากภาคต่าง ๆ เพื่อ 
เป็นช่องทางในการกระจายผลไม้คุณภาพ 
สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

• จัดสัมนาการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียง 
วัวเน้ือจากผู ้ผลิตถึงผู ้บริโภค เพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ด้านการเล้ียงวัวและการจัดการ
อย่างมมีาตรฐาน การตดัแต่งและแปรรปูเนือ้
ววัเพือ่เพิม่มลูค่าสนิค้า รวมทัง้ความต้องการ
ของตลาดและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

• เปิดแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ ขนาด 6,904 
ตร.ม.

• ร่วมมอืกับกระทรวงพาณชิย์ในการจดัรายการ 
“รวมใจ ช่วยไทย ลดรับเปิดเทอม” เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงก่อนเปิดเทอม

• เปิด Baker Mart ท่ีแมค็โคร สาขาแจ้งวฒันะ 
กรงุเทพมหานคร ขนาด 640 ตร.ม. จ�าหน่าย
สินค้าและอุปกรณ์ส�าหรับร้านเบเกอรี่และ
กาแฟ แบบครบวงจร

• ว า ง ศิ ล าฤกษ ์ ก า รก ่ อสร ้ า งแม็ ค โคร 
สาขาเซ็นสก กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

• รับมอบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วม 
โครงการรณรงค์สร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก 
จากกรมส ่ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล ้อม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

• จัดเวิร์กช็อปในหัวข้อ “สร้างจุดเด่น เพิ่ม 
จุดขาย ด้วยการสร้างเมนู Signature” 
เพื่อผู ้ประกอบการโฮเรก้าในการต่อยอด
ธุรกิจ

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

แม็คโครสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพ
จากสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

เปิดให้บริการ แม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ พิธีวางศิลาฤกษ์ แม็คโครกัมพูชา
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• เปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาอุดมสุข 
กรุงเทพมหานคร ขนาด 1,974 ตร.ม.

• เป ิดแม็คโคร ฟูดช ้อป สาขาทองหล่อ 
กรุงเทพมหานคร ขนาด 709 ตร.ม.

• จดทะเบียนจัดตั้ง Makro (Guangzhou) 
Food Company Limited ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย บจ. แม็คโคร 
อาร์โอเอช ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.99 เพือ่ด�าเนนิธุรกจิค้าปลกี 
ค้าส่งและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• Vina Siam Food Company Limited ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

• เปิดแมค็โคร ฟดูช้อป สาขาศริมิงัคลาจารย์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 767 ตร.ม.

• เปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขารามค�าแหง 
(สัมมากร) กรุง เทพมหานคร ขนาด 
1,036 ตร.ม.

• รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในฐานะ
องค์กรเอกชนรายแรกที่ส่งเสริมให้ผู ้ผลิต
สินค้ารักษามาตรฐานในการแสดงปริมาณ
บรรจุสินค้าหีบห่อที่ถูกต้องและแม่นย�า 
ภายใต้ “เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้า
หบีห่อ” จากส�านกัช่างตวงวัด กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์

• ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล  Tha i l and  Labou r 
Management Excellence Award 2017 
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพ
แวดล้อมในการท�างานระดบัประเทศ จ�านวน 
13 รางวัล จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน

เวิร์กช็อปจากเชฟระดับโลก เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านอาหาร

แม็คโคร สาขารามค�าแหง (สัมมากร)

• ร่วมกับส�านักงานเขตสวนหลวง ร่วมปลูก
ดอกดาวเรอืง จ�านวน 1,099 ต้น เพ่ือน้อมร�าลกึ 
ถงึพระมหากรณุาธคิณุและแสดงความจงรกั
ภักดีแด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

• จัดเวิร์กช็อป “แม็คโครคู่คิดธุรกิจอาหาร 
ครั้ งที่  3” โดยมี เชฟวิลแมน ลีออง 
ประธานองค์กร World Chefs without 
Borders มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ 
เพือ่ผูป้ระกอบการโฮเรก้าในการต่อยอดธรุกจิ

• จัดหลักสูตรการฝึกอบรมระบบประกัน
คณุภาพฮาลาล โดยสถาบนัมาตรฐานฮาลาล
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลาง
อสิลามแห่งประเทศไทย และศนูย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 100 ในประเทศเวยีดนาม ได้ด�าเนนิ
การเปลีย่นแปลงชือ่บรษิทัเป็น “Indoguna 
Vina Food Service Company Limited”

• ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม 
(President Award) จากงานประกวดรางวลั
นวตักรรม President Award 2016 - 2017 
โดย CP ALL จาก โครงการ “เราผลิตคุณขาย
โดยแม็คโคร” และ “สานฝันเกษตรกรไทย 
ส่งเสริมครัวไทยอย่างยั่งยืน” รวมทั้งรางวัล
ชม เชยด ้ านนวั ตกรรมจากโครงการ 
“เต็มคุณภาพเต็มปริมาณ ต้องแม็คโคร”

• จดังาน “มหกรรมครบเครือ่งเรือ่งอาหารและ
อุปกรณ์” ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “The 
Creativity เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ด้วยแนวคิด
สร้างสรรค์” เพือ่ให้ผูป้ระกอบการด้านโฮเรก้า
ได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางทาง
ธุรกิจให้เติบโตขึ้น และเป็นครั้งแรกที่จดัใน
ระดบัภูมิภาค ในจงัหวดัเชยีงใหม่

• จัดเวิร์กชอป “แม็คโครคู่คิดธุรกิจอาหาร 
ครั้งที่ 2” โดยมีเชฟจากัวร์ และเชฟเสาวกิจ
มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เพือ่ผูป้ระกอบการ 
โฮเรก้าในการต่อยอดธุรกิจ

• แม็คโคร ส�านักงานใหญ่ แม็คโครสาขา
คลองหลวง สาขาศาลายา สาขานครนายก และ 
สาขานครอนิทร์ เข้าร่วมและได้รบัการสนบัสนนุ 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
ตามมาตรฐานสากล ISO 50001 โดยกรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน

เปิดให้บริการ แม็คโคร สาขาพิจิตร

รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม 
จาก CP All President Award 2016 - 2017



• เปิดแม็คโคร สาขาปทุมธานี ขนาด 6,830 
ตร.ม.

• ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
รางวลัระดับประเทศ จากกลุม่ธรุกจิการตลาด 
และการจัดจ�าหน่าย

• เปิดแมค็โคร สาขาพจิิตร ขนาด 5,283 ตร.ม.
• เข้าร่วมลงทุนกับนักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์ 

โดยบจ. สยามฟดู เซอร์วสิ ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อจัดตั้ง 
Maxzi The Good Food Restaurant & 
Cafe L.L.C ในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
โดยมีสัดส่วนการถือหุ ้นร้อยละ 80 เพื่อ
ประกอบธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก

• รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กร
เอกชนที่มีความเป็นเลิศด้าน CSR จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

• รับรางวัลติดต ่อเป ็นป ี ท่ี  2 ประเภท 
โมเดิร ์นเทรดจ�าหน่ายสินค้า Q 2560 
เป็นรางวลัดีเด่นสถานทีจั่ดจ�าหน่ายสนิค้า Q 
ประจ�าปี จากส�านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

• เปิดแม็คโคร สาขาเซ็นสก กรุงพนมเปญ 
แห่งแรกในประเทศกัมพูชา ขนาด 9,796 
ตร.ม.

• เปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา 
กรุงเทพมหานคร ขนาด 2,277 ตร.ม. 
รูปแบบใหม่ที่มีมากกว่า 1 ชั้น

• เข้าร่วมลงทุนกบันกัลงทนุท้องถิน่ในประเทศ
กัมพูชา โดยบจ. สยามฟูด เซอร์วิส ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
เพือ่จดัตัง้ Indoguna (Cambodia) Company 
Limited ในประเทศกัมพูชา โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 70 เพื่อด�าเนินธุรกิจให้
บริการด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

• ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ในงาน 
“เทศกาลผลติภณัฑ์โครงการหลวง ปี 2560” 
เพื่อช่วยรณรงค์ให้คนไทยสนับสนุนสินค้า
เกษตรคุณภาพจากเกษตรกรชาวเขาทีอ่ยูใ่น
พื้นที่ของโครงการหลวง

ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม
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งานตลาดนัดโชห่วย ครั้่งที่ 9

เปิดให้บริการ แม็คโคร สาขาพิจิตร ขยายสู่ตลาดอาเซียน เปิดให้บริการ แม็คโคร สาขาเซ็นสก ประเทศกัมพูชา

• ได้รบัรางวลั Process Excellence Award 
2017 ประเภทรางวัลสู ่ความเป็นเลิศ 
ด้านกระบวนการ ระดับ Gold ในโครงการ 
“ธุรกิจยั่งยืน ประชารัฐร่วมใจ ก้าวไกล 
ทัว่โลก” ระดบั Silver ในโครงการ “ลดราคา 
ลดขัน้ตอน เพิม่ความถกูต้อง” และโครงการ 
“ตวัแทนน�าส่งภาษหีกั ณ ทีจ่่ายแทนบรษิทั
คู่ค้า” ระดับ Site Visit ในโครงการ “สนิค้า
เกษตรปลอดภัย ด้วยพัฒนาฐานรากไทย
อย่างยั่งยืน” และ โครงการ “ยกระดับร้าน
จ�าหน่ายสินค้าปลอดภัย ได้ร้านมาตรฐาน 
มอก.”

• จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย” ครั้งที่ 9 ด้วย
แนวคิด “อนาคตโชห่วยไทย ก้าวไกลด้วย
นวัตกรรม” เพื่อส ่ ง เสริมและพัฒนา 
องค์ความรู ้ให้แก่ผูป้ระกอบการร้านค้าปลกี
รายย่อยหรือโชห่วย 
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน
เศรษฐกจิไทยปี 2560 ยงัคงมกีารขยายตัวอย่างต่อเนือ่งจากปีก่อนโดยมกีารขยายตวัร้อยละ 3.9 เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่อีตัราการขยายตวัร้อยละ 
3.3 อันเป็นผลจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออก การขยายตัวของการบรโิภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครฐั ตลอดจนการขยายตวั 
ของภาคการท่องเทีย่วท้ังการเพิม่ขึน้ของจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศและรายรับจากนักท่องเทีย่วต่างประเทศ
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ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม การส่งออก และการบริโภคภาคเอกชน

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและดัชนีค้าส่งค้าปลีก
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อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม การสงออก การบริโภคภาคเอกชน
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จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติ (แกนซาย) ดัชนีคาสงคาปลีก (แกนขวา)

อัตราการเติบโตของธุรกิจคาปลีก (แกนซาย) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม (แกนขวา)
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ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

ทัง้นีใ้นส่วนของภาคการค้าส่งค้าปลกีมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งโดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.9 ตามการขยายตัวของการใช้จ่าย 
ภาคครวัเรอืนและการเพ่ิมขึน้ของจ�านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 

ปัจจัยดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้ธุรกจิค้าปลกีในปี 2560 มกีารขยายตวัร้อยละ 3.0 - 3.2 เทยีบกบัปี 2559 มกีารขยายตวัร้อยละ 2.97 นอกจากนีแ้ล้ว
การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกยังเป็นผลจากมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายที่รัฐบาลประกาศใช้ในช่วงปลายปี ได้แก่ มาตรการการลดหย่อน
ภาษีจากการท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือ “ช้อปช่วยชาติ”

อย่างไรกต็ามแม้ว่าในช่วงท่ีผ่านมาธุรกจิค้าปลกีจะมกีารเตบิโตได้อย่างต่อเน่ือง แต่ขณะเดยีวกนัภาวะการแข่งขนัในธรุกจิก็ทวคีวามรนุแรงข้ึน 
ทั้งจากการแข่งขันจากธุรกิจค้าปลีกประเภทเดียวกัน ธุรกิจค้าปลีกข้ามประเภท เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต และคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาแย่งชิง 
ส่วนแบ่งตลาด ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างด�าเนนิมาตรการเชิงรกุ ท�าตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 
ด้วยการขยายสาขาใหม่ และใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา รวมถึงการเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E - Commerce)

 ผู้ประกอบการ การขยายสาขาในปี 2560  

   • เปิดสาขาใหม่ Big C Hypermarket 9 แห่ง
  • เปิดสาขาใหม่ Big C Market 4 แห่ง
  • เปิดสาขาใหม่ Mini Big C 140 แห่ง
 

 • เปิดสาขาใหม่ 726 แห่ง
 

  • เปิดสาขาใหม่ 100 แห่ง
 

  • เปิดสาขาใหม่ 9 แห่ง (รวมสาขาในต่างประเทศ 1 แห่ง)
  
  • เปิดสาขาใหม่ Tesco Lotus Express 40 แห่ง
  • ปรับปรุงสาขาเดิมรูปแบบ Hypermarket 10 แห่ง
  • ขยายช่องทางจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มีความหลากหลายและเพิ่มปริมาณของสินค้า

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน และ Euromonitor 



50 รายงานประจำาปี 2560

แผนงานในอนาคต
ภายใต้การแข่งขนัทีเ่พิม่สูงขึน้ และพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษัทฯ วางแผน
กลยทุธ์เพือ่ขบัเคล่ือนธรุกิจในประเทศให้เตบิโตอย่างรวดเรว็และมัน่คง โดยยึดถอืเอาความ
ต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุน 
ในต่างประเทศตามวสัิยทศัน์ “มุง่เป็นทีห่นึง่เรือ่งการจดัหาสนิค้าเพือ่ธรุกจิอาหารแบบครบวงจร
ส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพที่โดดเด่นเพื่อให้เป็นไปตาม
จดุมุ่งหมายของบรษิัทฯ ในการทีจ่ะเป็น “คูคิ่ด...เพือ่ชีวติทีด่กีว่า” ภายใต้การผนึกก�าลงัท่ีจะ
สนบัสนนุด้านองค์ความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ของกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ บรษิัทฯ 
เชือ่มัน่ว่าจะเป็นแรงผลกัดนัให้ธรุกจิแมค็โครสามารถเตบิโตได้อย่างแขง็แกร่งและยัง่ยนืในอนาคต

โครงการพัฒนาทรพัยากรบคุคล
อกีหนึง่แผนงานทีท้่าทายเพือ่รองรบัการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองของ
แม็คโคร คือการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอทั้งใน
เชงิปรมิาณและคณุภาพ บรษิทัฯ มแีผนน�าผลการประเมนิความรูส้กึ
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (Engagement Survey) มา
ปรับปรุงให้แม็คโครเป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงานด้วย
ในทุก ๆ สายงาน โดยมุ่งเน้นการให้โอกาสบุคลากรเติบโตก้าวหน้า
ในสายงาน การสร้างทักษะความช�านาญเฉพาะในธุรกิจบริการด้าน
อาหาร จดัท�าแผนผูส้บืทอดต�าแหน่งงาน และพฒันาบคุลากรเหล่านี้
ด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย และเป็นระบบ เช่น หลกัสตูรทีอ่อกแบบเฉพาะ 
การมอบหมายงานโครงการ และการสอนงานโดยผู ้บริหารที่มี
ประสบการณ์สงู เพือ่ให้พนกังานกลุม่นีม้คีวามพร้อม เมือ่มตี�าแหน่งงาน
ว่างลง บริษัทฯ จะสามารถน�าบุคลากรเหล่านี้มาทดแทนได้ทันที 
โดยการวางแผนผู ้สืบทอดต�าแหน่งงานนี้ จะมุ ่งเน้นที่ต�าแหน่ง 
ผูบ้ริหารถงึผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษทัฯ เพือ่รกัษาความต่อเนือ่งของ
ธรุกจิ บริษทัฯ ยงัคงมุง่สร้างแบรนด์ “แมค็โคร” ให้แขง็แกร่งในฐานะ
องค์กรทีน่่าท�างานในตลาดแรงงานคุณภาพ เพ่ือจงูใจให้บุคลากรทีมี่
ความรูค้วามสามารถ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานกบัแม็คโคร
มากขึ้น รวมทั้งการจัดหาและสร้างบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อรองรับ 
การขยายธรุกจิไปในประเทศต่าง ๆ  ท่ีมศัีกยภาพ แต่ไม่ว่าบุคลากรของ 
บริษัทฯ จะปฏิบัติงานอยู่ ณ พื้นที่ใดก็ตาม บุคลากรทุกคน ทุกระดับ 
จะได้รับการปลูกฝังค่านิยมขององค์กร “VICTORY - 7 ค่านิยม 
สมเป็นคนแมค็โคร” เพ่ือร่วมขบัเคลือ่นธรุกจิแมค็โครให้เติบโตบรรลุ
เป้าหมายตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ 

โครงการขยายธรุกจิภายในประเทศ
เนือ่งจากแนวโน้มการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของช่องทางการขายแบบ
ธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ (E - Commerce) ประกอบกบัทศิทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับธุรกิจบริการด้าน
อาหารที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อจ�ากัดทาง
กฎหมายในการขยายสาขา บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะชะลอการ
ขยายสาขาขนาดใหญ่ และวางแผนทีมุ่ง่เน้นการพฒันารปูแบบสาขา
ฟดูเซอร์วสิขนาดเลก็ให้ดยีิง่ขึน้ และเพิม่การเปิดสาขาในรปูแบบใหม่
ขนาดเล็กมากข้ึนในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว และชุมชนเมืองที่มี
ศักยภาพสูง ตอกย�้าการเป็นคู่คิดธุรกิจของผู้ประกอบการโฮเรก้า 
ทัง้นี ้ด้วยแนวโน้มของรปูแบบสาขามขีนาดย่อมกว่ารปูแบบดัง้เดมิ 
นบัว่าสร้างความคล่องตวัในการขยายสาขาเข้าไปใกล้ชดิผูป้ระกอบการ
มืออาชีพมากยิ่งข้ึน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงไม่หยุดยั้งพัฒนารูปแบบ 
สาขาใหม่ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการทีแ่ตกต่างของกลุม่ลกูค้า
เป้าหมาย รวมทั้งลดข้อจ�ากัดเรื่องขนาดท�าเลพื้นท่ีในการขยาย
สาขาให้หมดไป

ส�าหรบัธรุกิจให้บริการด้านอาหาร (Food Service) ภายใต้แบรนด์ 
“สยามฟูด เซอร์วิส” มีแผนด�าเนินธุรกิจโดยน�าการผสมผสาน 
วิธีการด�าเนินธุรกิจของทุกบริษัทในภูมิภาค มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและ
ตลาด น�าไปสู่ด้านการสร้างแบรนด์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บรกิาร รวมทัง้น�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ซ่ึงมปีรมิาณ ต้นทุน และเวลา
ทีเ่หมาะสมแก่ลกูค้า โดยใช้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการกระจายสนิค้า
ที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
และตะวนัออกกลาง รวมทัง้คดิค้นนวตักรรมใหม่ ๆ  เพือ่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า
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ช่องทางธุรกจิใหม่ ธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
(E - Commerce) 
ในปี 2561 บรษัิทฯ คาดการณ์ว่ารปูแบบธุรกจิยคุดจิทิลัจะเตบิโตขึน้
อย่างรวดเรว็ในประเทศไทย เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ “ไทยแลนด์  4.0” 
โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) 
ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเด่นชัด ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีการเตรียม 
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 
ในระยะต่อไป โดยก�าหนดเป็นแผนงานในการพฒันาธรุกจิด้านพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่
ให้รองรับกระบวนการแบบอัตโนมัติ แบ่งพื้นที่ในสาขาเพื่อรองรับ
การจดัเตรยีมสนิค้า วางแผนเพิม่รปูแบบการบรกิารต่าง ๆ  ทัง้ในด้าน
การให้บริการจัดส่งสินค้า และการช�าระเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ ่นใหม่ และความ
ต้องการของลูกค้าทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริโภค บริษัทฯ ได้
น�าโปรแกรมต่าง ๆ  มาใช้ในการพฒันาธุรกจิ อาทิ โปรแกรม Central 
Ordering ท่ีช่วยในการคาดการณ์ความต้องการและจัดการสั่งซื้อ
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ Online 
to Offline (O2O) และการน�าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู ่  
มาวิเคราะห์ในเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Analytics)  
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E - Commerce) ของบรษิทัฯ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าผู้ประกอบการแบบเฉพาะรายมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า
จะมีส่วนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ด�าเนินไปได้อย่างมั่นคง เช่น 
แม็คโคร สาขากัมพูชา ซึ่งสามารถน�าระบบการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) มาใช้งานร่วมกันได้ 

โครงการขยายธรุกจิในต่างประเทศ 
ภายหลังการขยายสาขาศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครไปที่ประเทศ
กมัพชูาเป็นประเทศแรก โดยเริม่เปิดด�าเนินการเมือ่วันที ่17 ธนัวาคม 
2560 บรษัิทฯ มคีวามพร้อมอย่างเตม็ท่ีทีจ่ะขยายธุรกจิไปยงัประเทศ
อื่น ๆ เช่น ประเทศอินเดีย เป็นต้น หลังจากศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างรอบด้าน อาทิ กฎหมาย
การลงทุน วัฒนธรรมการบริโภคของประเทศกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
บรษิทัฯ ยงัคงเน้นการแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกจิในท้องถิน่เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง 
พร้อมจัดหาและฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้พร้อมปฏิบัติงาน 
ได้ทันที 

ส�าหรับธุรกิจให้บริการด้านอาหาร (Food Service) บริษัทฯ ได้ตั้ง
กลุม่ธรุกจิ Food Service APME เพ่ือขบัเคลือ่นธรุกจิให้บรกิารด้าน
อาหารของบริษัทในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ 
ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เพ่ือผนึกก�าลงัเครอืข่ายธรุกจิให้เป็นหน่ึงเดยีว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟดู 
เซอร์วสิ” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ซึง่เป็นบริษัทท่ีมชีือ่เสยีง
มานานและมีความเข้มแข็งในสินค้า Own Brand ที่เป็นท่ีรู้จัก 
ในตลาดต่างประเทศ ถึงความเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม นอกจากนี้ 
Food Service APME มแีผนขยายการขายไปถงึระดบัผูบ้รโิภคโดยตรง 
โดยมีแผนงานในการด�าเนินงานด้านธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ 
MAXZI The Good Food Shop เป ็นที่แรกในเมืองดูไบ  
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นร้านที่ผู้บริโภคสามารถเลือก
ซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง รวมถึงมีบริการปรุงอาหารที่ซื้อและสามารถ
รับประทานในร้านได้ด้วย โดยได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท MAXZI 
The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability Company 
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  
โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80

ส�าหรับการก้าวสู่การเป็นผู้เล่นในระดับภูมิภาค ความท้าทายอยู่ที่
การท�าความเข้าใจกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีม่คีวามแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศ แต่บริษัทฯ จะยังคงรักษามาตรฐานและปรัชญา
การท�าธุรกิจของแม็คโครไว้แม้ในตลาดที่มีความแตกต่าง ทว่าก็ต้อง
พร้อมที่จะยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 

โครงการด�าเนนิงานด้านนวตักรรม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการเป็น “องค์กรแห่ง
นวตักรรม” (Innovation Organization) และบคุลากรทกุคนถือเป็น
กลไกหน่ึงในการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ  เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจแม็คโคร ตลอดจนสามารถตอบสนอง 
การขยายตัวของธุรกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
บรษิทัฯ จงึได้วางแผนนวตักรรมองค์กรอย่างเป็นรปูธรรม โดยการจดัตัง้
แผนกนวัตกรรมขึ้นมา ซึ่งบริหารงานภายใต้ฝ่าย Synergy &  
Innovation เพื่อเร่งส่ือสารสร้างความตระหนักรู้ในองค์กร รวมทั้ง
ให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนให้เช่ือว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว  
จับต้องได้ ทั้งยังเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการท�างาน ประหยดัเวลา ค่าใช้จ่ายและลดการใช้ทรพัยากร พร้อม
ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรมของพนกังาน เพือ่ต่อยอด
การสร้างนวัตกรรมให้สามารถปฏิบัติได้จริง และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ต่อองค์กร ขณะเดียวกันนวัตกรรมที่ดียังเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและ
บริการที่จะมาตอบโจทย์การท�าธุรกิจของผู้ประกอบการมืออาชีพ
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1. ข้อมลูหลกัทรพัย์และผูถ้อืหุน้
1.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ วนัที ่24 สงิหาคม 2560 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนจ�านวน 2,400,000,000 บาท เป็นทนุช�าระแล้ว
จ�านวน 2,400,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

1.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

โครงสร้างการถอืหุน้ 
และการจดัการ

 รายชื่อ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
  (หุ้น) (ร้อยละ)

 1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด* 2,640,302,800 55.01
 2. บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)* 2,057,846,700 42.87
 3. AIA TH-EQ2-P   16,882,000  0.35
 4. นายปริญญา เธียรวร  13,340,000  0.28
 5. นายสุรชัย บุณยประทีปรัตน์ 9,705,000 0.20
 6. AIA TH-EQ1-P  8,177,000 0.17
 7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ 2,374,500  0.05
 8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  2,267,300  0.05
 9. ส�านักงานประกันสังคม 2,028,300 0.04
 10. Mr. ALFRED RUSSELL JENTES 2,000,000  0.04
   รวม 4,754,923,600  99.06

หมายเหตุ : * บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง จ�ากัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพีออลล์ ซึ่งเป็น 
 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกัน ร้อยละ 97.88 ของหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด
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1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
หากไม่มีความจ�าเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยเริ่มจาก 
ผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

1.4 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2555 - 2559)
 

  2555 2556** 2557** 2558 2559
 
 ก�าไรต่อหุ้น (บาท)* 0.74 0.90 1.03 1.12 1.13
 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)* 0.63 0.80 0.77 0.85 0.85
 อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 84.9 89.1 75.1 75.9 75.4

หมายเหตุ :  * ก�าไรต่อหุ้นและเงินปันผลต่อหุ้นท่ีแสดงข้างต้นค�านวณโดยใช้จ�านวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้
  หุน้ละ 0.50 บาท เพือ่วัตถปุระสงค์ในการเปรยีบเทยีบ โดยทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2556  
  ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จ�านวน  
  240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จ�านวน 4,800,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เงินปันผลต่อหุ้นตามมต ิ
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 10.50 บาทต่อหุ้น 
  และ 12.50 บาทต่อหุ้น ตามล�าดับ
 ** ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ย้อนหลังปี 2556 และ 2557 เนื่องจาก 
  การบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน  
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
โครงสร้างการจัดองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา  

และก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

•
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร      

สายงานบริหารการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุน

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร             

•
สายงานบริหารสินค้า

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร             

•
สายงานฝ่ายขายและ
ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนา
ลูกค้า และฝ่ายก่อสร้าง
และบริหารทรัพยากร

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

•
สายงานการตลาด

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร               

•
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร 
สายงานสารสนเทศ

ทางธุรกิจ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจฟูดเซอร์วิส

หัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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2. การจดัการองค์กร
2.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
• คณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการชุดย่อย ท่ีช่วยกลั่นกรองเร่ืองที่ส�าคัญ 

ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน  
3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ

• คณะผู้บรหิาร โดยมปีระธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กลุม่ธรุกิจ
แม็คโครเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ  
มีกรรมการจ�านวน 15 คน ประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 7 คน โดยในจ�านวนนี้

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 5 คน (เท่ากับ 1 ใน 
3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด)

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
จ�านวน 8 คน

โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการ และ
รองประธานกรรมการ ทัง้น้ี ประธานกรรมการ หรือผู้ทีป่ระธาน
กรรมการมอบหมายมหีน้าท่ีเรียกประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อ
ให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และ
ตัดสนิใจอย่างถกูต้องในเรือ่งต่าง ๆ  โดยประธานกรรมการจะท�า
หน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ เว้นแต่กรณทีีป่ระธานกรรมการ
อาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่
ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
 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 กลุ่มธุรกิจแม็คโคร 
   สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
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กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือ นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ 
นายณรงค์ เจียรวนนท์ หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช คนใดคนหนึ่ง 
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล หรือ นางเสาวลักษณ์ 
ถฐิาพนัธ์ หรอื นายพทิยา เจยีรวสิฐิกุล หรอื นายปิยะวฒัน์ ฐติะสทัธา
วรกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ข้อบังคับบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน หรือจ�านวนขั้นต�่า 
ตามที่กฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนดแต่ไม่เกินสิบห้า 
(15) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด
ต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
อย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมที่บริษัท
ด�าเนินกิจการอยู่

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

   จ�านวนหุ้น (หุ้น) 
  

รายชื่อ
 ณ 31 ธันวาคม 

เพิ่มขึ้น/ ลดลง
 2560 2559   
  
 1. นายอาสา สารสิน - - -
 2. นายอรรถพร ข่ายม่าน - - -
 3. นายธีระ วิภูชนิน - - -
 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. นายฌอง ปิแอร์ เบียงเฟ(1) - - -
 19. นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์(2) - N/A  -
 20. นางศิริพร เดชสิงห์(2) - N/A  -
 21. นายริคาร์โด ออกัสโต้ อมาโร่ ดี โอริเวียร่า เบารอตโต้(2) - N/A -

หมายเหตุ : (1) นายฌอง ปิแอร์ เบียงเฟ ลาออกจากบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
  (2) รับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
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หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ
1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้า

ที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุม 
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษัทฯ มี
เวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องใน
เรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2) มีบทบาทในการก�าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร

3) มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลา 
ให้เพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะน�าเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิด
โอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม

4) มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
หลกัการก�ากบัดูแลกจิการ เช่น การแสดงตน งดออกเสยีงลงมติ 
และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระ 
ที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5) สือ่สารข้อมูลส�าคญัต่าง ๆ  ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้รบัทราบ
6) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และท�า

หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1) คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีก่�าหนดทศิทางและนโยบายหลกั

ของบริษัทฯ ที่ชัดเจน เหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ พร้อมทั้งให้มีการสื่อสารให้ทุกคน 
ในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ มีหน้าที่
ก�ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตามนโยบายอย่างมี
ประสทิธภิาพเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของ
กฎหมาย จรยิธรรมทางธุรกจิ ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และระดับสากล

2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ระยะปานกลาง พร้อมทั้ง
แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณประจ�าปี ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึง 
การจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสม 
รวมถงึการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจยัและความเสีย่งต่าง ๆ  

ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องตลอดสาย Value 
Chain ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนงานและงบประมาณประจ�าปีท่ีก�าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุ
ให้แก่กจิการ รวมทัง้สนับสนุนให้มกีารพิจารณาทบทวนแผนงาน
กลยุทธ์และภารกิจบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3) คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องจดัท�ากฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทฯ 
นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณของบริษทัฯ เพือ่ให้
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู ้ความ
สามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง โดย
ใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต 
ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

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

6) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบ
บัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหาร 
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบ
การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในเป็นประจ�าเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7) คณะกรรมการบริษัทฯ ต ้องละเว ้นหรือหลีกเลี่ยงการมี 
ส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ 
หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
รวมทั้งสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนดูแลให้มี
แนวทางและวธิปีฏบิตัเิพือ่ให้การท�ารายการดงักล่าวเป็นไปตาม
ขั้นตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมาย
ก�าหนดและเพื่อให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ 

8) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้
ค�าแนะน�าทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีค่ณะกรรมการ
จะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้
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9) คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องจดัให้มกีารทบทวนและประเมนิผล
การปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจ�า 
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกันพิจารณาผลการด�าเนิน
งานและปัญหาเพ่ือสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

10) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ประเมินผลงานของประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร เป็นประจ�าทุกปี และ
ก�าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ ่มธุรกิจ
แม็คโคร

11) กรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจส�าคัญที่
ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ

12) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของ 
บริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

13) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม และน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยยงัอยูบ่นพืน้ฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

14) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล
บริษัทย่อย รวมถึงระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืผู้มอี�านาจควบคมุในบรษัิทย่อย ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสม

15) คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีส่่งเสริมให้มกีารพฒันากรรมการ
อย่างสม�า่เสมอ เช่น การเข้าร่วมการอบรม การสมัมนา การดงูาน
ต่างประเทศ เป็นต้น 

16) คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมการสืบทอดต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโครและผู้บริหาร 
ระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนสืบทอดต�าแหน่งต ่อ 
คณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

17) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน 
พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากร ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา 
ด้านบุคลากร สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติให้เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล โดยค�านงึถงึการเปลีย่นแปลง
ของปัจจัยภายในและภายนอก

18) คณะกรรมการบรษิทัฯ มีหน้าทีด่แูลให้มกีารจดัท�านโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมและ 
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

19) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึง
งบการเงิน รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุน
ให้บริษัทจัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อนึ่ง ในกรณีที่
การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใด 
รายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการรายนั้น ควรดูแลให้การ 
เปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย

20) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารม ี
การติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและ 
มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ และในกรณีที่
บริษัทฯ ประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทาง 
การเงนิ คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีด่แูลให้บรษัิทฯ ก�าหนด
แผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพ่ือความอยู่รอด และ/ หรือ 
เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

21) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ 
ผู้ถือหุ้น และด�าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
รวมถงึการด�าเนินการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเอ้ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 
ใช้สิทธิ์ของตน
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หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิตามปกติ
ของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างเคร่งครดั ซ่ือสตัย์ สจุรติ และหน้าที่
ในการก�ากับดูแลกิจการให้มีการด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม 
รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลด้านการเงิน 
ของบริษัทฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และไม่ท�าการใดที่มีส่วน 
ได้เสยีหรอืมผีลประโยชน์ลกัษณะขดัแย้งกบับริษทัฯ และบรษัิทย่อย

เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีติแต่งต้ังให้ นางสาวศริพิร วิธานนติธิรรม 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 
เพ่ือรับผิดชอบด�าเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 
1) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 ก. ทะเบียนกรรมการ
 ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 

 คณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
 ค. หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ

ผู้บริหาร
3) ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ

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

บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายในเจด็วันนบัแต่วันทีบ่รษิทัฯ ได้รบัรายงาน
นั้นจากกรรมการและผู้บริหาร

5) ปฏิบติัหน้าทีข้่างต้นด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และ
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบังคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการ ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติเลขานุการบริษัทฯ
นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม
อายุ  42 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
• หลกัสตูร TLCA Executive Development Program รุน่ที ่11
ประวัติการท�างาน 
2547 - 2551 นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 
2551 - 2556 ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2557 ผู้จัดการแผนกบริหารหนี้สิน
 และความเสี่ยงทางการเงิน   
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส - ประสานงาน
 ตลาดหลกัทรพัย์ และนักลงทนุสมัพนัธ์ 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
1 ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อ 
กลัน่กรองและก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เฉพาะเรือ่ง ทัง้น้ี
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ 
ข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ�านวน 5 คน 
ดังนี้

 1. นายอรรถพร ข่ายม่าน   
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ)

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

 กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์    

 กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 5. นายโชติ โภควนิช     

 กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนดเพ่ือท�าหน้าท่ีสอบทานการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการ
ระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและ

เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ

3. สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ค่าสอบบัญชีของผู ้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพ่ือพิจารณา 
แต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอก

5. พิจารณาเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว 
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ 
ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 
 ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหาร 
 ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

 ค. ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

 ผลประโยชน์
 ฉ. จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ 

 เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ 

 จากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
 ซ. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ  

 ภายใต ้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได ้รับ 
 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมิน
ตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัของบรษัิทฯ ตาม
โครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ

9. ปฏิบัติงานในกิจกรรมอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ 
มอบหมายโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นพ้องด้วย

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 คน ดังนี้
 1. นายธีระ วิภูชนิน 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  (กรรมการอิสระ)
 2. นายชวลิต อัตถศาสตร์ 
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  (กรรมการอิสระ)
 3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน
1. คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการชดุต่าง ๆ  เพือ่ให้มอีงค์ประกอบ และคณุสมบตัิ
ตามกฎหมาย/ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง โดยค�านงึถงึความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ เพศ 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การอุทิศ
เวลา และน�าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
พจิารณาอนมุตัหิรอืน�าเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ซึง่จะน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตั ิ(แล้วแต่กรณ)ี

2. พจิารณาหลักเกณฑ์ และก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ 
บริษัทฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
แต่งต้ัง ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัผลการด�าเนนิงานของบริษัทฯ 
และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทน
ของบริษัทอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หากพิจารณาแล้ว 
เหน็ควรให้มกีารเปลีย่นแปลงไปจากมติผูถ้อืหุน้เดิม ให้น�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อน�าเสนอที่ประชุม 
ผู้ถอืหุ้นเพือ่พจิารณาอนมุตั ิและประเมนิผลการปฏบิตังิานและ
พจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร โดยให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ประเมนิผลการปฏิบติังานและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร โดยให ้
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ 
ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ประเมินผล

4. สนบัสนนุให้บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชือ่
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ได้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 5 คน ดังนี้
 1. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  
  ประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ (กรรมการอสิระ)
 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

กิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทในเครือสืบต่อไป 

2. ก�าหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับ
มาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทัง้
เข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจ�า 

3. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีของสถาบันก�ากับฯ ได้แก่ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

4. พจิารณาทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ อย่าง
สม�่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ 
ข้อเสนอแนะของสถาบันก�ากับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกจิการ 
ทีด่ใีห้เป็นท่ีเข้าใจของผูบ้รหิารและพนักงานทกุระดบั และให้ม ี
ผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

6. รบัผดิชอบต่อการอืน่ใดท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ถอืหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธ์ิออกเสียงทัง้หมด

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

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน 
ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทัฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบริษทัฯ หรอืบรษิทัย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทัฯ บรษัิทใหญ่ บริษทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือ 
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท

ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที ่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการ
พจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 
1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 
หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึง 
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 
หุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น 
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอื 
ถอืหุน้เกนิ ร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ทีมี่สทิธิอ์อกเสยีงทัง้หมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มลัีกษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้
เริ่มนับวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2560 เป็นต้นไป โดยไม่นับระยะเวลาการด�ารง
ต�าแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระรายเดิม
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กรรมการอสิระทีมี่คณุสมบติัตามข้อ 1 ถงึข้อ 10 อาจได้รบัมอบหมาย 
จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ 
เป็นบคุคลทีมี่หรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรอืการให้บรกิารทาง
วชิาชพีเกินมลูค่าทีก่�าหนดตามข้อ 4 หรอืข้อ 6 คณะกรรมการบริษทัฯ 
อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้หากเห็นว่าการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัหิน้าท่ีและการให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และ
บรษัิทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว 
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ 

ที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด

ข. เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว 
เป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มี 
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซ่ึงไม่ได้เป็น 
ผู้บริหาร ได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็น
อสิระ ส�าหรบัการเสนอแนะความคดิเหน็ต่าง ๆ  เพ่ือพฒันาการปฏบัิติ
หน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการก�าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดให้มีการ
ประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และการประชุม 
คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การสรรหากรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหัวข้อ การสรรหากรรมการ

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 รายชื่อบริษัท บริษัทย่อย

 รายชื่อ 
SML

 SFS INDV INDS INDD LL JM MAXZI INDC Pro MROH ARO MAC CPWI MGZ

นายอาสา สารสิน ¾            
นายอรรถพร ข่ายม่าน p          
นายธีระ วิภูชนิน p           
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ p           
นายโชติ โภควนิช p           
นายชวลิต อัตถศาสตร์ p           
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ �          
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล �ê	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�
ดร.ประเสริฐ จารุพนิช �          
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล �          
นายปิยะวฒัน์ ฐติะสทัธาวรกุล �         
นายณรงค์ เจียรวนนท์ �          
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ �          
นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ �          
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�
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หมายเหตุ : ต�าแหน่ง
¾ = ประธานกรรมการ �= กรรมการ p = กรรมการอิสระ ê = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
â = ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของ ก.ล.ต.
(1)นายกวิน สัณฑกุล ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560  

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 LLC 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  

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและ/ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

 รายชื่อบริษัท บริษัทย่อย

 รายชื่อ 
SML

 SFS INDV INDS INDD LL JM MAXZI INDC Pro MROH ARO MAC CPWI MGZ

นายชิ หลุง ลิน â	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 	 	 �
นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่ â     
นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์ â        
นางศิริพร เดชสิงห์ â         
นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ â	 	        
นางสาวธัญมาส วรชาติ  �		 	 	 	 	 	 	 �	�		 �   
นางรัทยา เงินบ�ารุง           �
นางสุดารัตน์ ชมอินทร์  �		 	 	 	 	 	 	 �
นายมนตรี คงเครือพันธุ์  �		 	 	 	 	 	 	 �
นายเลิง ชิว ปง 	 �		 �	�	�	�	�	�	� 
นายธนิศร์ เจียรวนนท์             	 �
นายศักดิ์สิทธิ์ ปานุราช             	 �	�
นายกวิน สัณฑกุล(1)             �	 	 �
นายนพชัย มีแต้ม             �
Mr. Sameer Singh              �
Ms. Dy Sopheak Pagna         �    �
Oknha Seng Nhak         �	 	 	 	 �  
Mr. Gauthier Bouillot         �
Ms. Raudaschl Helene    �	�	 	 	 �
Ms. Wong Helene       �
Ms. Wong, Oi Lin Irene      �	�
Mr. Yiu, Chung Sing      �
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2.2 การสรรหา การแต่งตัง้ และการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  
และหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2) มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะด้าน ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ตลอดจนเพศและอายุ 

3) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และ
มเีวลาอย่างเพียงพอทีจ่ะอทุศิความรูค้วามสามารถ ปฏบิติั
หน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้

4) พิจารณาจ�านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ 
ซึง่ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทัง้คณะ โดยมคีณุสมบตัติามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถ
ตรวจสอบถ่วงดลุการท�างานของคณะกรรมการ การด�าเนนิงาน
ของผูบ้รหิาร รวมทัง้สามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้
ทุกรายได้เท่าเทียมกัน

5) การมีส่วนได้เสยีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict 
of Interest) ที่อาจมีกับบริษัทฯ

 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อ
บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 โดยรายละเอียด
เป็นไปตามหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่าง
เป็นธรรม

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีคั่ดเลอืก
และสรรหาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
หรอืกรรมการอสิระของบริษทัฯ โดยพจิารณาจากประสบการณ์ 
ความรู ้ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และน�าเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และคณะ
กรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมท้ังความเหน็ต่อทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้เพ่ือพจิารณาอนมุตั ิการลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ ต้องผ่าน
มติอนมัุติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ
ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 

ก. เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น 
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ 
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
1. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู ้ออกจากต�าแหน่ง ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะ 
แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียง
ทีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัเลอืก
เข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

2. นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก
ต�าแหน่งเมือ่ ตาย ลาออก ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และ/ หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ลงมติให้ออก หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อ
บริษัทฯ โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ ให้ถอืคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซ่ึงมคีณุสมบตัิ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน 
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน 
เข ้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยัง 
เหลืออยู่
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2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ก. กรรมการบริษัทฯ 
  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2560 จ�านวน 15 ราย  

 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 30.76 ล้านบาท  
 ซึ่งเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560  
 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยพิจารณาถึงความ 
 เหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ 
 ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน 
 ตลอดจนผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และบทบาท หน้าที่  
 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ และสภาวการณ์ 
 ของธรุกิจโดยรวม ทัง้นี ้อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ  
 ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2560
 
  รายชื่อ อตัราค่าตอบแทน
   (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. นายปิยะวฒัน์ ฐติะสทัธาวรกลุ 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  10.2 ล้านบาท

 ข. กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบจ�านวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทน 

ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู ่ในข้อ ก. 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

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

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบรษิทัฯ ซ่ึงรวมอยู่
ในข้อ ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

 ง. กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 กรรมการก�ากบัดแูลกจิการจ�านวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทน

ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู ่ในข้อ ก.  
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

 จ. ผู้บริหาร 
 ผู้บริหาร จ�านวน 9 ราย (รวมผู้บริหารซึ่งได้ลาออกและ 

ผู้บริหารซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนต�าแหน่งในระหว่างปี)  
ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 174.24 ล้านบาท  
ซึง่ประกอบด้วย เงนิเดือนและโบนสั

2) ค่าตอบแทนอื่น
 ก. กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/ 
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 เงินโบนัสประจ�าปี รวม 10.2 ล้านบาท
 ข. ผู้บริหาร

 ในปี 2560 บริษทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอืน่ ๆ  ให้แก่ผู้บรหิาร
ของบริษัทฯ จ�านวน 9 ราย (รวมผู้บริหารซึ่งได้ลาออก 
และผูบ้รหิารซ่ึงได้รบัการปรบัเปลีย่นต�าแหน่งในระหว่างปี) 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40.52 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย  
เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนท่ีบริษัทฯ จ่ายให้  
(ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใช้จ่ายของผู ้บริหาร 
ชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน�า้ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์  
ค่าภาษ ีค่าเบีย้ประกนัชีวติ และค่าเดนิทาง เป็นต้น

 รายการค่าตอบแทนผูบ้รหิารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ 
ได้มกีารจ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจ�านวนเงนิ
ที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ซึง่ได้จดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย
ภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543
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2.4 การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการ
 บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยยดึถอืปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็น
ไปตามบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถอืหุน้ ด้วยความซือ่สตัย์ สจุริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและทศิทางการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้ก�าหนดไว้ พร้อมทั้ง
ติดตามการด�าเนินกิจการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอ นอกจากนี ้ยงัได้ด�าเนินการ
ให้มรีะบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีจ่�าเป็น
และพอเพียงเพื่อให้การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

2.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษัิทฯ เป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
จงึถอืเป็นนโยบายท่ีส�าคญัในการด�าเนนิการให้เกดิความเสมอภาค
และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูล
ภายในหรือข่าวสารอันมีสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลกัทรพัย์ทีย่งัไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ ถือเป็นข้อมลูภายในทีใ่ช้ใน
การด�าเนนิธรุกจิและถอืเป็นข้อมลูลบัของบรษิทัฯ หากเปิดเผยแล้ว 
ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การป้องกันข้อมูลภายในมีความ
ส�าคัญอย่างยิง่ต่อความส�าเรจ็ของบรษิทัฯ รวมทัง้มคีวามส�าคัญ
ต่อความมัน่คงในอาชพีการงานของบคุลากรทกุคนด้วย เพือ่ให้ 
การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะ
ไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ  
จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน และ
บุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ 
ไม่น�าข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้พ้นสภาพหรือ 
สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

ทัง้นี ้ข้อมลูความลบัหมายรวมถงึข้อมลูต่าง ๆ  ดงันี ้แผนการด�าเนนิงาน 
ความลับทางการค้า ข้อมลูเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงาน ข้อมลูของผูจ้ดั
จ�าหน่ายสินค้าและข้อตกลงทางการค้า ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่
อาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และคณุค่าของบรษิทัฯ ข้อมูลทีต้่อง
เก็บเป็นความลับทางกฎหมาย ข้อมูลเก่ียวกับการส�ารวจและจัดหา
ทีดิ่น ข้อมลูส่วนตัวของพนักงาน รหสัผ่านต่าง ๆ  เพ่ือเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ และ/ หรือ ข้อมลูใด ๆ ทีห่ากเปิดเผยแล้วจะสร้างความ
เสยีหายหรอืเสือ่มเสยีแก่บริษัทฯ พนักงานลูกจ้าง คู่ค้า หรือลูกค้า

แนวปฏิบัติ
1. พนักงานของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสาร

ที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันน�าไปสู่การ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวก
พ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น 
ความลับทางการค้า การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น
สิทธิ์ของบริษัทฯ

2. พนักงานของบริษัทฯ จะไม่น�าข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

3. พนกังานของบรษิทัฯ ทีไ่ด้รับหรือท�างานเกีย่วข้องกบัข้อมลู
ส่วนบคุคลต้องเกบ็รกัษา หรือใช้ข้อมลูดงักล่าว อย่างระมดัระวงั

4. บรษิทัฯ ควรจดัให้มมีาตรการและระบบควบคมุดแูลข้อมูล
บริษัทฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่ส�าคัญของบริษัทฯ เปิดเผย 
ออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้
ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ ด้วย

5. บริษัทฯ ก�าหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู ่สัญญาและ 
ข้อตกลงทีมี่ไว้กบัคู่สญัญา ถอืเป็นความลบัทีไ่ม่อาจเปิดเผย
ให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และ 
คู่สัญญาเท่านั้น

6. พนักงานของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
ของบรษิทัฯ แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการปฏบิตัหิน้าที ่ไปแล้ว

7. กรณถีกูถามหรอืขอให้เปิดเผยข้อมลูในส่วนทีอ่ยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบ ให้ปฏเิสธการแสดงความเหน็ต่าง ๆ  ด้วย
ความสภุาพ และแนะน�าให้สอบถามจากหน่วยงานทีไ่ด้รบั
มอบหมายและรับผดิชอบในการเปิดเผยข้อมลูน้ันโดยตรง 
เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8. ในกรณีทีเ่กดิข่าวลอื หรือการรัว่ไหลของข้อมลูทีย่งัไม่สมบูรณ์ 
และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทันที เพ่ือน�าเสนอผู้บริหารล�าดับต่อไปพิจารณาช้ีแจง 
ข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ
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2.6 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญของระบบการควบคมุภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง ว่าเป็นกลไกและเครื่องมือในการ 
ผลกัดันให้บริษทัฯ สามารถด�าเนนิธุรกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
พร้อมทัง้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดไว้ นอกจากนี้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คือเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลทัง้ในด้านการเงนิ ด้านการรายงานทางการเงนิ 
และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย 
ทีจ่ะท�าให้ระบบการท�างานของบรษิทัฯ มคีวามถูกต้อง โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ รวมทัง้ลดหรอืป้องกันความเสยีหายทีอ่าจเกดิ
ขึน้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมกีารพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 5 ท่าน ทีเ่ป็นผู้ทรงคุณวฒิุ 
และมีประสบการณ์หลายด้าน ทัง้ด้านกฎหมาย ด้านการบรหิาร
องค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านการบริหารความเสี่ยง 
รวมท้ังมีความเป็นอิสระตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย โดยท�าหน้าทีใ่นการสอบทานรายงานทางการเงนิ 
สอบทานการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ 
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สอบทาน
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สอบทานแผนงาน 
การตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับ 
การควบคมุภายในของบรษิทัฯ และให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ
ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนผูส้อบบญัช ีและให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 
รวมทัง้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบรษิทัฯ ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บรหิาร ท�าหน้าทีป่ระเมนิระบบการควบคมุภายในและสอบทาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ได้ก�าหนดอย่างเหมาะสม โดยได้ประเมิน
ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
โดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Internal Environment) 
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี 
พร้อมทัง้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลทีด่ ีซึง่ระบบุทบาท และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อก�าหนดเก่ียวกับจริยธรรม เพื่อเป็น
รากฐานในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร นอกจากน้ีบริษัทฯ 
ได้จัดโครงสร้างองค์กรโดยค�านึงถึงประสิทธิภาพในการ 
ด�าเนินการตามกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

2. การก�าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
 บรษิทัฯ มกีารก�าหนดเป้าหมาย และกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว อย่างชดัเจนและวดัผลได้ เพือ่ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยเป้าหมายและกลยุทธ์ดังกล่าวจะ
ก�าหนดให้สอดคล้องกบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ ความเสีย่งทีย่อมรบั
ได้ และวิธีการบริหารความเสี่ยง

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
 บริษทัฯ จดัท�าการรวบรวมเหตุการณ์ทีอ่าจก่อให้เกดิความเสีย่ง

ขึน้กบัหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทัง้ปัจจยัเสีย่งทีเ่กดิจากภายใน
และภายนอกองค์กร เช่น บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน 
ระบบสารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบียบ และกฎหมาย เป็นต้น 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก�าหนดแนวทางและนโยบาย
ในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 บริษทัฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง โดยมีการแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee) ท�าหน้าทีรั่บผิดชอบในการก�าหนดกรอบนโยบาย 
รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ให้ทุกหน่วยงาน
ประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  ผลกระทบ โอกาสเกิดและ
แผนการบรหิารความเสีย่งให้สอดคล้องกับความเสีย่งทีเ่ปล่ียนแปลง
ทัง้จากภายในและภายนอก รวมถงึการก�าหนดมาตรการบรหิาร
ความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และก�าหนดให้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานการปฏิบัติงาน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
 บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ 

ได้รบัการประเมนิในแต่ละเรือ่ง เพือ่ลดผลกระทบของความเสีย่ง
นัน้ ๆ  ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ มกีารทบทวน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างสม�า่เสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของธรุกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลง
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6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

โดยการก�าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และระดับ
วงเงินอนุมัติรายการประเภทต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมทั้งมีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเป็น
แนวทางให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการด�าเนนิ
ธรุกจิ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมกีารก�าหนดกลไกในการปฏิบัตงิาน
ให้เป็นแบบถ่วงดุลอ�านาจ (Check and Balance) พร้อมทั้ง 
จัดให้มีการสื่อสารท้ังองค์กรเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ 
ถกูต้องและเหมาะสม 

 บรษัิทฯ มีการจดัท�ากระบวนการเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
หรอืรายการทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้
เพื่อความโปร่งใสและค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอ 
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ 
โดยก�าหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการ 
การปฏิบัติงานที่มีความส�าคัญ

7. สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and 
Communication)

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและ 
การส่ือสาร โดยการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรหิาร
จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของ 
ผู้บริหาร 

 
 บรษิทัฯ มกีารจดัการสือ่สารภายในองค์กรให้พนกังานทกุคนได้

รบัทราบข้อมลูสารสนเทศท่ีเกีย่วข้องกบันโยบาย ระเบยีบ ค�าสัง่ 
ของบรษัิทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ของบรษิทัฯ อาทิ ป้ายประกาศ 
ในสาขา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการ Broadcast เพือ่ให้
พนกังานทกุคนได้รบัข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

 นอกจากนีบ้ริษทัฯ จดัการสือ่สารภายนอกองค์กร โดยใช้ช่องทาง 
เว็บไซต์ www.siammakro.co.th และช่องทาง Call Center 
(0 2335 5300) ของบรษิทัฯ เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้สามารถได้รบัข้อมลู
ข่าวสารได้ตลอดเวลา และเป็นการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ารับทราบ รวมถึง 
การเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากนีบ้รษิทัฯ มนีโยบายทีช่ดัเจนในเรือ่งการควบคมุระบบ
สารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการน�าข้อมูลไปใช้ 
ในทางที่ไม่ควร โดยได้ด�าเนินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

8. การติดตาม (Monitoring)
 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการด�าเนินงาน

อย่างต่อเนื่องว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์
หาสาเหตุในกรณีที่ผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน 
และมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระ ทีด่�าเนินการสอบทานการปฏบิตังิานว่า
เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในทีก่�าหนดไว้อย่างเหมาะสม
หรอืไม่ โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลมุกระบวนการปฏบัิติ
งานทีม่คีวามเสีย่งทีส่�าคัญ ตามแผนการตรวจสอบทีไ่ด้รบัอนมัุติ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ประเด็นที่ตรวจพบจะได้รับ
การรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายไตรมาส

ในรอบปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้อง
กับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ และ
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการ 
ด�าเนินธรุกจิและทกุหน่วยงานมีการปฏบิตัิตามขัน้ตอนและระเบียบ
ที่ก�าหนดไว้
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2.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2560
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2560 โดยมี 
รายละเอียดดังนี้ 

 ชื่อบริษัทผู้จ่าย ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ค่าสอบบัญชี (บาท)

สยามแม็คโคร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 5,960,000

สยามฟูด เซอร์วิส  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 1,150,000
แม็คโคร อาร์โอเอช บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 200,000
Indoguna Vina Food Service  

บริษัท เคพีเอ็มจี ลิมิเต็ด (เวียดนาม) จ�ากัด
  

315,000(2)

Company Limited   
โปรมาร์ท  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 50,000

ARO(1)  คิ่น ซู เทย์ แอนด์ แอทโซซิเอทส์ จ�ากัด 33,938(3)

CP Wholesale India Private Limited KPMG India 312,780(4)

Makro (Cambodia) Company Limited KPMG Cambodia 369,245(5)

Makro (Guangzhou) Food 
Company Limited(1) Guang dong chuangxin audit firm Ltd. 27,656(6) 
Indoguna (Singapore) Pte Ltd(1) Chong, Lim & Partners LLP  1,548,357(7)

Indoguna Dubai LLC(1) FRG Chartered Accountants  101,640(8) 
Indoguna Lordly Company Limited(1) PLC (CAP) Limited  392,031(9) 
Just Meat Company Limited(1) PLC (CAP) Limited  174,236(10) 
MAXZI The Good Food  FRG Chartered Accountants  46,200(11)

Restaurant & Cafe L.L.C(1) 
Indoguna (Cambodia)  N/A -
Company Limited(12) 

หมายเหตุ :
(1) มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้อยู่ส�านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
(2) ส�าหรับปี 2560 เป็นเงินจ�านวน 210,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0015 บาท)
(3) ส�าหรับปี 2560 เป็นเงินจ�านวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33.9380 บาท)
(4) ส�าหรับปี 2560 เป็นเงินจ�านวน 600,000 รูปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.5213 บาท)
(5) ส�าหรับปี 2560 เป็นเงินจ�านวน 10,880 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33.9380 บาท)
(6) ส�าหรับปี 2560 เป็นเงินจ�านวน 5,500 หยวนเหรินหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหรินหมินปี้ เป็น 5.0283 บาท)
(7) ส�าหรับปี 2560 เป็นเงินจ�านวน 63,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 24.5771 บาท)
(8) ส�าหรบัปี 2560 เป็นเงนิจ�านวน 11,000 ดแีรห์มสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (อตัราแลกเปลีย่น 1 ดแีรห์มสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เป็น 9.24 บาท)
(9) ส�าหรับปี 2560 เป็นเงินจ�านวน 90,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.3559 บาท)
(10) ส�าหรับปี 2560 เป็นเงินจ�านวน 40,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.3559 บาท)
(11) ส�าหรบัปี 2560 เป็นเงนิจ�านวน 5,000 ดแีรห์มสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์ (อตัราแลกเปลีย่น 1 ดแีรห์มสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์ เป็น 9.24 บาท)
(12) รอบบัญชีแรกของ Indoguna (Cambodia) Company Limited คือ เริ่มวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน
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 ค่าบริการอื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญช ี
การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี และการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบ 
ปีบัญชี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท
ผู้จ่าย

ประเภทของ
งานบริการอื่น

ผู้ให้บริการ
จ่าย

(บาท)
ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต 

(บาท)(9)

สยามแม็คโคร การตรวจสอบตามวิธีการที่
ตกลงร่วมกัน(1)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ�ากัด

 -  20,000

สยามฟูด เซอร์วิส การตรวจสอบตามวิธีการที่
ตกลงร่วมกัน(1)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ�ากัด

 30,000   7,500

สยามแม็คโคร การให้บริการด้านกฎหมาย
และภาษี(2)

บริษัท ส�านักภาษี
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ากัด

 -  970,000

สยามแม็คโคร การให้บริการด้านกฎหมาย
และภาษี(3)

บริษัท ส�านักภาษี 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ากัด

 -  1,100,000

สยามแม็คโคร การให้บรกิารท่ีปรกึษาธรุกจิ(4) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด

 -  2,000,000

Indoguna Vina 
Food Service 

การให้บริการด้านกฎหมาย
และภาษี (5)

บริษัท เคพีเอ็มจี ลิมิเต็ด 
(เวียดนาม) จ�ากัด

 162,000  -

Indoguna 
Dubai LLC

การให้บริการให้ค�าปรึกษา
ด้านบัญชี(6)

FRG Chartered 
Accountants

 609,840  -

Indoguna Lordly 
Company 
Limited

การให้บริการให้ค�าปรึกษา
ด้านบัญชี(7)

PLC (CAP) Limited  23,326  -

Just Meat 
Company 
Limited

การให้บริการให้ค�าปรึกษา
ด้านบัญชี(8)

PLC (CAP) Limited  80,109  -

รวม  905,275  4,097,500

หมายเหตุ :  
(1) การเข้าร่วมสังเกตการณ์ท�าลายสินค้า
(2) การให้ค�าปรึกษาเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับส�านักงานใหญ่ระหว่างประเทศและการก�าหนดราคาโอน
(3)  การให้ค�าปรึกษาเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13
(4)  การให้บริการด้านการประเมินโครงสร้างการท�างานของหน่วยงานบัญชีเพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ 
 บริษัท
(5)  ผู ้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับส�านักงานบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�านวนเงินที่จ่ายไปแล้วส�าหรับปี 2560 
 เป็นจ�านวน 108,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0015 บาท)
(6)  ผู ้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับส�านักงานบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�านวนเงินที่จ่ายไปแล้วส�าหรับปี 2560 
 เป็นจ�านวน 66,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 9.24 บาท)
(7) ผู ้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับส�านักงานบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�านวนเงินที่จ่ายไปแล้วส�าหรับปี 2560 
 เป็นจ�านวน 5,355 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.3559 บาท)
(8)  ผู ้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับส�านักงานบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�านวนเงินที่จ่ายไปแล้วส�าหรับปี 2560 
 เป็นจ�านวน 18,391 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.3559 บาท)
(9)  ค่าใช้จ่ายส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559
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ประวัติกรรมการ
และผู้บริหารบริษัท
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!

นายอาสา	 สารสิน
อาย ุ81 ปี สัญชาต ิไทย

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการก�ากับดูแลกิจการ  

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ทีป่รึกษาคณะกรรมการ  

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิจการสังคม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)

2550 - ส.ค. 2559 กรรมการอิสระ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2556 - พ.ค. 2559 รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/  
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  
บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

2542 - พ.ค. 2559 กรรมการอิสระ 
บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

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)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จ�ากัด
2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ากัด
2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง 
แห่งประเทศไทย

2547 - ปัจจุบัน ประธานทีป่รึกษา 
สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จ�ากัด

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

ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

ประวัติการท�างาน
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นายอรรถพร	ข่ายม่าน	
อาย ุ73 ปี สัญชาต ิไทย

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

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)

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

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2535 - 2539  กรรมการผู้จัดการ 

ส�านักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ

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

ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ประวัติการท�างาน
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นายธีระ	วิภูชนิน	
อาย ุ68 ปี สัญชาต ิไทย

ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
 กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ และกรรมการอสิระ 

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

ก�าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2548 - 2560  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 
บรษิทั เงนิทุน กรงุเทพธนาทร จ�ากดั (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด 
(มหาชน)

2551 - 2552 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2548 - 2559 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ�ากัด (มหาชน)

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)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2541 - 2547  รองกรรมการผู้จัดการ 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า 
แห่งประเทศไทย

2538 - 2540     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

2533 - 2537 ผู้แทนประจ�าประเทศไทย 
บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต  
แมนเนจเม้นท์ เอเชีย จ�ากัด

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

ประวัติการท�างาน
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ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	
อาย ุ71 ปี สัญชาต ิไทย

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 
กรรมการอิสระ 
บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

2553 - ส.ค. 2559 กรรมการการก�ากับดูแลกิจการ 
บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2553 - ก.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Williams College  

ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute  

of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2549 Director Certification Program (DCP)
2547 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-

ต�าแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ส�าคัญในปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน ทีป่รึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

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

ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ประวัติการท�างาน
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นายโชติ	โภควนิช		
อาย ุ75 ปี สัญชาต ิไทย

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการอิสระ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ส.ค. 2559 - ปัจจบุนั 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�าหนด 
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)

2542 - ก.ย. 2560 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

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

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)  - 

ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
 และกรรมการอิสระ

ประวัติการท�างาน
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นายชวลิต	อัตถศาสตร์		
อาย ุ69 ปี สัญชาต ิไทย

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)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 พฤศจิกายน 2542
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray’s Inn ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2552 Director Certification Program (DCP) 
2548 Director Accreditation Program (DAP)

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)  - 

ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
 ก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ประวัติการท�างาน
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!

นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์		
อาย ุ65 ปี สัญชาต ิไทย

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที ่1 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ประกาศนียบัตรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธ - เชียงใหม่
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี 

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

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2533 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

ต�าแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ส�าคัญในปัจจุบัน
นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลี
นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

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

ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหา 
 และก�าหนดค่าตอบแทน

ประวัติการท�างาน
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นางสุชาดา	อิทธิจารุกุล		
อาย ุ65 ปี สัญชาต ิไทย

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ีค. 2560 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที ่2 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2544 - 2556 รองประธานกรรมการ 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2539 - 2544 กรรมการ 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	29 สิงหาคม 2539
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2546 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ 

Indoguna (Cambodia) Company Limited
ปัจจุบัน กรรมการ 

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

ปัจจุบัน กรรมการ 
Indoguna (Singapore) Pte Ltd

ปัจจุบัน กรรมการ 
Indoguna Dubai LLC

ปัจจุบัน กรรมการ 
Indoguna Lordly Company Limited

ปัจจุบัน กรรมการ 
Just Meat Company Limited

ปัจจุบัน กรรมการ 
Makro (Guangzhou) Food  
Company Limited

ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการที่ 2 
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร

ประวัติการท�างาน

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  
(เดมิชือ่ Vina Siam Food Company Limited)

2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด

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



81บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

ดร.ประเสริฐ	จารุพนิช		
อาย ุ69 ปี สัญชาต ิไทย

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - พ.ย. 2559 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2552  ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2550 - 2553  กรรมการอิสระ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

2531 - 2550  กรรมการ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

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 (FND)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-

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

ประวัติการท�างาน

ต�าแหน่ง กรรมการ
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นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล			
อาย ุ62 ปี สัญชาต ิไทย

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 ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2543  Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�างาน

ต�าแหน่ง กรรมการ

ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท โอเอชที จ�ากัด

ปัจจุบัน  กรรมการ 
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 
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

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น)  - 
คู่สมรส (หุ้น)     - 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น)  -
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นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล		
อาย ุ64 ปี สัญชาต ิไทย

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

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2544 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�างาน

ต�าแหน่ง กรรมการ
 

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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นายอดิเรก	ศรีประทักษ์			
อาย ุ71 ปี สัญชาต ิไทย

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ีค. 2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร 
   บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (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)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2548 Director Accreditation Program (DAP)
2544 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�างาน

ต�าแหน่ง กรรมการ

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานอาวุโส 
   บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จ�ากดั
2548 - 2560 รองประธานกรรมการ 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น)  - 
คู่สมรส (หุ้น)     - 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น)  -
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นายณรงค์	เจียรวนนท์		
อาย ุ52 ปี สัญชาต ิไทย

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
2559 - 2560 รองประธานกรรมการ 

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

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

ต�าแหน่ง กรรมการ
 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท ดิ 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

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



86 รายงานประจำาปี 2560

นายอ�ารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์				
อาย ุ65 ปี สัญชาต ิไทย

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
   บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
- พ.ย. 2560 และสรรหากรรมการ  
   บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปัจจบุนั 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)

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 

บรษิทั อลิอนัซ์ ซ.ีพ.ี ประกนัภยั จ�ากดั 
(มหาชน)

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

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2559  Ethical Leadership Program
2559  IT Governance
2550 Role of the Compensation Committee 
2549 Board Performance Evaluation 
2549 DCP Refresher
2546 Company Secretary
2544  Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�างาน

ต�าแหน่ง กรรมการก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการ
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นางเสาวลักษณ์	ถิฐาพันธ์		
อาย ุ62 ปี สัญชาต ิไทย

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ีค. 2560 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุ่มธุรกิจแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2553 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าท ีบ่ริหาร  
สายงานบรหิารการเงนิและหน่วยงานสนับสนนุ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ 

Indoguna (Cambodia) Company Limited
ปัจจุบัน กรรมการ 

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

ปัจจุบัน กรรมการ 
Indoguna (Singapore) Pte Ltd

ปัจจุบัน กรรมการ 
Indoguna Dubai LLC

ปัจจุบัน กรรมการ 
Indoguna Lordly Company Limited

ปัจจุบัน กรรมการ 
Just Meat Company Limited

ปัจจุบัน กรรมการ 
Makro (Guangzhou) Food  
Company Limited

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 ธันวาคม 2547
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2548 Director Accreditation Program (DAP)

ต�าแหน่ง กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร 
 สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน 

ประวัติการท�างาน

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  
(เดมิชือ่ Vina Siam Food Company Limited)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น)  - 
คู่สมรส (หุ้น)     - 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น)  -
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นายชิ	หลุง	ลิน				
อาย ุ53 ปี สัญชาต ิจีนไทเป

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ีค. 2560 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟูดเซอร์วิส 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2558 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงาน 

ฝ่ายบริหารสินค้า ฝ่ายการตลาด  
และฝ่ายซัพพลายเชน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2557 - 2558  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจ
ในประเทศไทย 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2553 - 2557  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจ  
ฟูดเซอร์วิส 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ 

Indoguna (Cambodia) Company Limited
ปัจจุบัน กรรมการ 

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

ปัจจุบัน กรรมการ 
Indoguna (Singapore) Pte Ltd

ปัจจุบัน กรรมการ 
Indoguna Dubai LLC

ปัจจุบัน กรรมการ 
Indoguna Lordly Company Limited

ปัจจุบัน กรรมการ 
Just Meat Company Limited

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 พฤษภาคม 2546
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• Master of Business Administration,  

National Taipei University of Technology,  
ประเทศไต้หวัน

	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2553 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�างาน

ต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟูดเซอร์วิส
 

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  
(เดมิชือ่ Vina Siam Food Company Limited)

 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ/ ผู้อ�านวยการบริหาร 
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น)  - 
คู่สมรส (หุ้น)     - 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น)  -
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ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2542 - 2556 Oracle Enterprise Architect 

Oracle Corporation

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

นายพอล	สตีเฟ่น	ฮาวเว่		
อาย ุ52 ปี สัญชาต ิอังกฤษ

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ีค. 2560 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ

แม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2557 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงาน
สารสนเทศทางธุรกิจ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2556 - 2557 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงาน
พัฒนาระบบข้อมูล 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2 กันยายน 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• The Diploma of Information Technology (DIT),  

Melbourne Institute of Technology, ประเทศออสเตรเลีย
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
-

ต�าแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร 
 สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

ประวัติการท�างาน
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ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2558 - เม.ย. 2559  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายงานค้าปลกี 
      The Sultan Center ประเทศคูเวต
ต.ค. 2557 - พ.ค. 2558 กรรมการ 

  บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด

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

นายโทมัส	เลสลี่	แฮมเมอร์			
อาย ุ63 ปี สัญชาต ิอเมริกัน

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ิย. 2560 - ปัจจบัุน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงาน   
   ฝ่ายขายและปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาลูกค้า  
   และฝ่ายก่อสร้างและบริหารทรัพยากร 
   บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2552  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
- พ.ค. 2558 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	26 กันยายน 2560
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• Business Administration, San Diego College สหรัฐอเมริกา
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
-

ประวัติการท�างาน

ต�าแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานฝ่ายขายและปฏิบัติการ  
 ฝ่ายพัฒนาลูกค้า และฝ่ายก่อสร้างและบริหารทรัพยากร
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ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ม.ิย. 2553 Head of Buying Food Fresh & Ultra Fresh 
- ก.ค. 2555 Metro Cash & Carry Bulgaria,  
   ประเทศบัลแกเรีย
ธ.ค. 2552  Head of Food Ultra Fresh 
- พ.ค. 2553 Metro AG – New Format labs,  
   ประเทศเยอรมนี

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

ต�าแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้า
 

นายริคาร์โด้	ออกสัโต้	อมาโร่	ดี	โอรเิวยีร่า	เบารอตโต้		
อาย ุ46 ปี สัญชาต ิโปรตุกีส

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สายงานบริหารสินค้า  
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

ม.ิย. 2557   ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายสินค้าฟูดเซอร์วิส 
- ธ.ค. 2559 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2555   ผู้อ�านวยการ ฝ่ายสินค้าอาหารสด 
- ม.ิย. 2557 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	26 กันยายน 2560
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร 

Institute Politecnico De Castelo Branco
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
Director Certification Program (DCP), Class 241/ 2560

ประวัติการท�างาน
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ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2544 - 2552 ผู้จัดการอาวุโส 

ฝ่ายจัดจ�าหน่ายสินค้าและจัดหาสินค้าบู๊ทส์ 
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จ�ากัด

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

นางศิริพร	เดชสิงห์			
อาย ุ49 ปี สัญชาต ิไทย

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานการตลาด 
   บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ิย. 2557 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด 
- ธ.ค. 2559 พัฒนาสินค้า Own Brand และพัฒนาธุรกิจ  
   บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาสินค้า Own Brand 
- พ.ค. 2557 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2552  รองผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาสินค้า Own Brand 
- พ.ค. 2555  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	26 กันยายน 2560
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
-

ประวัติการท�างาน

ต�าแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด
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ปัจจัยความเสี่ยง 
และการบริหารความเสีย่งองค์กร

บริษัทฯ	ให้ความส�าคญักบัการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพ	เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้	 ภายหลังจากที่บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร	
ความเสี่ยง	 เพ่ือวางนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนากรอบการประเมิน
ความเสีย่งทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากล	พร้อมทัง้ก�ากับดูแลและสนับสนนุให้มีการบรหิาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร	 ในปี	2560	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการตามกรอบ	
การบริหารความเส่ียงที่ก�าหนดไว	้ โดยการรวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุม
และเชือ่มโยงกจิกรรมส�าคญัขององค์กร	จัดล�าดับความเสีย่งส�าหรับใช้เป็นเคร่ืองมอืในการ
ติดตามตรวจสอบ	ประเมินผล	และประชุมสรุปผลเป็นรายไตรมาส	เพื่อก�าหนดแผนการ
บริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร	 และจ�ากัดผลกระทบต่อบริษัทฯ	 ให้อยู่ในระดับ	
ที่ยอมรับได้	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้วางกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงส�าหรับปี	2561	
เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทย่อยน�าไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละบริษัท

ความเสีย่งจากสภาวะเศรษฐกิจ	การเมอืง	และภัยธรรมชาติ
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ เป็นปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสด
และบริการตนเอง รวมถึงธุรกิจบริการด้านอาหาร ในช่วงหลายปี 
ที่ผ่านมา บริษัทฯ เผชิญปัจจัยลบที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจอันได้แก่  
ความไม่สงบทางการเมือง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึง
ความแปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศ เช่น ภัยแล้ง และ
อุทกภัย อย่างไรก็ดี เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ จ�าหน่ายเป็น
สินค้าประเภทสิ่งของจ�าเป็นในการด�ารงชีพ รวมถึงสินค้าประเภท
อาหารสด ประกอบกับการมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ท�าให้
สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้ 

เนือ่งจากธรุกจิแมค็โครมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ ด้วยรปูแบบธรุกจิ
เปลีย่นแปลงไป กอปรกบัสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรมคีวามซบัซ้อน
มากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บริษัทฯ จึงน�าเครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ 
เป้าหมายองค์กรทั้งด้านการด�าเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ 
ในรูปแบบแผนที่ความเส่ียง (Risk Map) และมาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง (Mitigation Plan) รวมถึงให้ความส�าคัญกับความเสี่ยง 
ที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อ
เตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มี
การจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อให ้
ค�าแนะน�าในการบรหิารความเสีย่ง แก่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ของบริษัทฯ 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนงานการบริหารจัดการการด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่งภายใต้ภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management 
Framework) และติดตามสถานการณ์ด้วยความตื่นตัวตลอดเวลา
พร้อมรายงานแจ้งเตือนล่วงหน้า เพือ่ให้มัน่ใจว่ากระบวนการปฏบิตังิาน
ที่ส�าคัญของบริษัทฯ จะสามารถด�าเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์
วิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับบริษัทฯ เห็นได้จาก
เหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ท่ีจังหวัดสกลนครในเดือนกรกฎาคม 2560 
หลายมาตรการของโครงการน้ีได้ถูกน�ามาใช้ ท�าให้แม็คโครสาขา
สกลนครสามารถจ�ากดัความเสยีหายให้เกดิผลกระทบน้อยทีส่ดุ และ
สามารถกลับมาเปิดด�าเนนิการได้อย่างรวดเรว็ มาตรการต่าง ๆ  ได้ถกู
ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มข้ึน เพ่ือให้โครงการมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
ครอบคลุมถึงการจัดการในภาวะวิกฤติจากปัจจัยใหม่ ๆ เช่น ปัญหา
ภัยแล้ง ซึง่ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิานภายในศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า
และศูนย์กระจายสินค้าของแม็คโคร ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้น�้าที่มี
คณุภาพในปริมาณพอสมควร เพือ่รกัษาสขุอนามยัและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทฯ จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมและก�าหนด 
แผนปฏิบติังานในช่วงภยัแล้ง อาท ิการบ�าบดัน�า้เสยีและน�าน�า้เสยีทีบ่�าบัด
แล้วกลบัมาใช้อย่างเหมาะสม การจดัหาแหล่งน�า้สะอาดในบรเิวณพืน้ที่
ใกล้เคียง ควบคู่ไปกับการเปิดศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งเพิ่มที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีส่วนช่วย 
ลดความเสี่ยงในกรณีศูนย์กระจายสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งจ�าเป็นต้อง 
ปิดการด�าเนนิงานช่ัวคราวไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  กต็าม ทัง้ยงัเพิม่ศกัยภาพ
ในการขนส่งและกระจายสินค้า ตลอดจนรองรับการขยายสาขา 
ของแม็คโครในอนาคต
 
นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติยังอาจส่งผล 
กระทบต่อแผนการขยายสาขาของบรษิทัฯ โดยอาจส่งผลให้แผนการ
ขยายสาขาล่าช้าออกไป หรือไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผล 
กระทบต่อการเติบโตของธุรกจิ ฐานะการเงนิ และผลการด�าเนนิงาน
ของบริษทัฯ อย่างมนียัส�าคญั อย่างไรกดี็ ทีผ่่านมาบริษทัฯ ได้ด�าเนนิ
การศึกษาและวิเคราะห์แผนการขยายสาขาอย่างรอบคอบ เพื่อให ้
การขยายสาขาเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยที่สุด

ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้ริโภค
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค อาทิ การบริโภคข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อดั้งเดิม ความนิยมจับจ่ายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น บริษัทฯ ตระหนักถึง 
แนวโน้มความเปล่ียนแปลงดงักล่าวซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ
ค้าปลีกแบบเดิม จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Makroclick.com และ
ระบบ O2O (Online to Offline) เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผูบ้รโิภค
ยุคดิจิทัล และรองรับยอดการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ท่ีเพิ่มมากขึ้น  

รวมทัง้เพิม่บรกิารจดัส่งสนิค้าถงึทีห่มาย และพฒันาระบบการช�าระเงนิ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าจากเดิมที่ต้อง
มาจับจ่ายสินค้าที่สาขาในลักษณะช�าระเงินสดและบริการตนเอง
เพียงรูปแบบเดียว ทั้งน้ี เน่ืองจากเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโลก  
และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ท�าให้บรษิทัฯ พจิารณาถงึการขยายธรุกจิด้วยรปูแบบสาขาและพืน้ที่
การขายที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด 
  
ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบส�าคัญใน 
การด�าเนินธรุกจิ โดยภาวะการขาดแคลนแรงงานทีม่ฝีีมอืและบคุลากร
คณุภาพจงึเป็นปัจจยัเสีย่งทีท่กุองค์กรเผชญิอยูใ่นปัจจบุนั จากการที่
ผู้ประกอบการค้าปลีกมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดการ
แข่งขันและแย่งชิงบุคลากรคุณภาพระหว่างองค์กร ซึ่งบุคลากรที่ 
ได้รับการฝึกจากแม็คโครมีแนวโน้มที่จะได้รับการจูงใจในเร่ือง 
ผลตอบแทนทีส่งูขึน้จากผูป้ระกอบการธุรกจิอืน่ ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่ง
ด้านบุคลากรและรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยู่กับองค์กร บริษัทฯ  
จึงให้ความส�าคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนา
ศกัยภาพและยกระดบัขดีความสามารถทีพ่งึประสงค์กบัต�าแหน่งงาน
ในแต่ละระดบั การเสริมสร้างสมรรถนะความสามารถผูน้�า (Leadership 
Competency) ให้แก่พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป ให้รับทราบ 
ทั้งจุดแข็ง และสิ่งที่ต้องการให้องค์กรช่วยเสริมและพัฒนาให้
แขง็แกร่งยิง่ขึน้ และให้เข้าใจถงึบทบาทหน้าทีแ่ละผลกระทบของตน
ต่อแผนธุรกิจของบริษัทฯ 
 
การจดัการความเส่ียงและความปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน 
โดยมกีารจดัฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเพือ่บรรลเุป้าหมาย
ในการลดสถิติอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานให้เป็นศูนย์ ทั้งที่
ส�านักงานใหญ่ และสาขา 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
แสดงความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มท�าสิ่งใหม่ ๆ ในงานที่รับผิดชอบ 
รวมทั้งสร้างบรรยากาศการท�างานเป็นทีมเหมือนคนในครอบครัว
เดยีวกนั ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารท�า Employee Engagement 
Survey ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกคน ทุกระดับ เพื่อประเมิน
ความรูสึ้กผกูพนัของบุคลากรท่ีมต่ีอองค์กร ในการรับฟัง ความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมีการก�าหนดแผนงาน และติดตามผลอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงตามผลการส�ารวจให้สอดคล้องไปกับ
หลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรักษาพนักงานให้สามารถ
ท�างานอย่างมีความสุข และอยู่กับองค์กรได้นานที่สุด 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานภายใน
องค์กร ส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารในระดับ Top 50 รวมถึงระดับ 
ผูจ้ดัการสาขา โดยมแีผนงานและก�าหนดระยะเวลาในแต่ละแผนงาน
อย่างชัดเจน อาทิ การระบุตัวบุคคลและความพร้อม (Identify 
Person & Readiness) โดยเฉพาะในต�าแหน่งท่ีส�าคัญจะต้องม ี
ผู้สืบทอดต�าแหน่ง 2 ชื่อ หรืออย่างน้อย 1 ชื่อ มีการร่วมกันวางแผน
พัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan - IDP) การ
พัฒนาและดูแลติดตาม (Development & Monitoring) ควบคู่ไป
กับการจัดหาบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรยุคแม็คโคร 4.0 และ
พฒันาศกัยภาพพนกังานกลุม่นีด้้วยโครงการ Young Talent เป็นการ
สร้างบคุลากรให้มคีวามพร้อมทีจ่ะเติบโตเป็นผูน้�า และมจี�านวนเพยีงพอ 
ที่จะเป็นก�าลังเสริมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบแทน 
ในต�าแหน่งทีว่่างอยูไ่ด้ทนัที โดยเฉพาะในหน่วยงาน หรอืต�าแหน่งทีม่ี
ความส�าคญั นอกจากนี ้ยงัเพือ่เป็นการเตรียมความพร้อม Young Talent 
เหล่านัน้ เพือ่สามารถเป็นผูน้�าในอนาคตขององค์กรได้ โดยมแีผนพัฒนา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และการบรรจ ุ
ลงต�าแหน่งทีเ่หมาะสม ซึง่แผนทัง้หมดนี ้มกี�าหนดระยะเวลาทีช่ดัเจน 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เตรียมจัดหาบุคลากรคุณภาพ เพือ่รองรบั
การขยายสาขาของแมค็โครทัว่ประเทศ นบัเป็นโอกาสอนัดทีีจ่ะส่งเสรมิ
ให้พนกังานได้กลบัไปท�างานในจงัหวดับ้านเกดิ และสนบัสนุนแรงงาน
ในพื้นที่ให้มีรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งถ่ินฐาน ปัจจัยเหล่าน้ีจะเอ้ือต่อ
การลดความเสี่ยงด้านบุคลากรได้ และท�าให้บริษัทฯ มีบุคลากร
คณุภาพทีเ่พยีงพออยูเ่สมอ เพือ่สนบัสนนุการขยายธุรกจิอย่างยัง่ยนื
ตามแผนกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ และบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กร
ที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงานด้วยในทุก ๆ สายงาน

ความเสี่ยงด้านการจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์
เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 
โดยค�านึงถึงความหลากหลายของประเภทและชนิดสินค้า คุณภาพ
สินค้า รวมถึงปริมาณสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
ตามวสิยัทศัน์ในการ “มุง่เป็นทีห่นึง่เรือ่งการจดัหาสนิค้าเพือ่ธรุกจิอาหาร
แบบครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” และเป้าหมายหลัก
ของนโยบาย Makro 4.0 คือ “คู่คิด…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ทั้งนี้ กลยุทธ์
ของบรษัิทฯ มุ่งเน้นด�าเนนิธุรกจิด้านอาหารมากขึน้ สนิค้ากลุม่อาหารสด
จึงมีปริมาณความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งยังต้องได้รับการ 
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสากลทั้งจากฝ่ายประกันคุณภาพของ
แม็คโครและหน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นไปตามที่ผู้บริโภคคาดหวัง 
และต้องม่ันใจได้ว่าแหล่งทีม่าของสนิค้าใช้แรงงานถกูกฎหมาย ค�านงึ
ถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี  
หากบริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได ้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรกด็ ีปัจจบุนับริษทัฯ ได้มีการสัง่ซือ้และท�าสญัญาและเงือ่นไข
ทางการค้ากับผู ้ผลิตและผู ้จัดจ�าหน่ายหลายรายจึงสามารถลด 
ความเสี่ยงในการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง และลดความเสี่ยง 
ด้านปริมาณสินค้าที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ  ควบคุม
คุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ  
การคัดเลือกคู่ค้า การกระจายสินค้า จนถึงการมีสินค้าพร้อมขาย 
ในสโตร์ โดยมีส่วนร่วมพัฒนาสินค้ากับเกษตรกรหรือผู้ผลิตตั้งแต่
ต้นทาง ตรวจสอบคุณภาพสนิค้าตัง้แต่ได้รบัจากผูผ้ลติและผูจ้ดัจ�าหน่าย 
จัดเก็บและขนส่งภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและกระบวนการ 
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่า ท้ังยังเป็น 
การรับรองว่าสนิค้าทีบ่ริษทัฯ จดัจ�าหน่ายเป็นสนิค้าทีม่คุีณภาพดแีละ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ผูผ้ลติและผูจั้ดจ�าหน่ายสนิค้าหลายราย ส่งผลให้บรษิทัฯ มศีกัยภาพ
ทีด่ใีนการจัดหาผลติภณัฑ์ทัง้ด้านราคาและปริมาณของสนิค้าทีเ่พยีงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

ความเสีย่งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์	(Cyber	Security)
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเชื่อมโยงข้อมูลทั่วทั้งองค์กร การโจมตีและภัยด้านไซเบอร ์
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น มีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน  
และมคีวามเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ทีเ่กดิขึน้  
จึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ต้องให้ความส�าคัญ เพราะหากเกิดขึ้น 
จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ดังนั้น 
บริษทัฯ จงึจดัให้มมีาตรการเชิงรกุ เพ่ือลดโอกาสทีจ่ะเกดิภยัคกุคาม
ดงักล่าว โดยมรีะบบและอปุกรณ์ในการเฝ้าระวังพฤตกิรรมภยัคกุคาม 
ท�าการทดสอบและประเมินระบบดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบที่ใช้งานอยู่สามารถป้องกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ในการทดสอบ
แผนการรับมือกับภัยคุกคามการโจมตีด้านไซเบอร์ และซ้อมกู้ระบบ
ส�ารองฉกุเฉนิสม�า่เสมอ เพ่ือให้สามารถรบัมอืกับสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที ลดระดับความเสียหายของระบบและข้อมูลของบริษัทฯ  
ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักรู้ด้าน 
ความปลอดภัยไซเบอร์ให้พนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยการให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น วิธีการป้องกัน และกฎหมาย 
ด้านไอททีีเ่กีย่วข้อง ผ่านช่องทางการสือ่สารภายในของบริษทัฯ และ
การจัดฝึกอบรม
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ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล หรือการออกฎหมายหรือ 
ข้อบังคับของราชการอาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากการ
ด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ จดัอยูใ่นภาคธรุกจิค้าปลกีค้าส่ง ซ่ึงอยูภ่ายใต้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก�าหนดข้อจ�ากัด ข้อห้าม และ 
มาตรฐานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม โดยกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบงัคบัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง และทีจ่ะออกมผีลบงัคบัใช้ในอนาคต
มแีนวโน้มทีจ่ะเข้มงวดมากขึน้ ประกอบกับความเป็นไปได้ทีจ่ะมีการ
ตีความบังคับใช้กฎหมายท่ีมีอยู่อย่างเคร่งครัดขึ้น หรือภาครัฐอาจ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ กฎหมายและร่าง
กฎหมายทีส่�าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ซึ่งหากมีการบังคับใช้
อย่างเคร่งครัดอาจส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวม
ทั้งร่างกฎหมายซึ่งก�าลังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ  
ซึ่งหากประกาศใช้บังคับอาจส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จในการ
ด�าเนินการขยายสาขาของบริษัทฯ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การผงัเมอืงก�ากบัดแูลการพฒันาอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ หรอืธรุกิจ
ค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง โดยหากพื้นที่ตามแผนการขยายสาขาของ 
บรษัิทฯ อยูภ่ายใต้การควบคมุของกฎหมายเหล่านี ้อาจท�าให้บรษิทัฯ 
ไม่สามารถตั้งสาขาหรือสร้างความล่าช้าในการเปิดด�าเนินการสาขา
ในพื้นที่ดังกล่าวตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้บริโภคและพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Act) รวมถึง 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิด 
ในกรณผีู้บริโภคหรือลูกคา้ไดร้ับความเสยีหายจากสนิค้าหรอืบริการ
ที่ไม่ปลอดภัยของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการชดเชยค่าเสียหาย หรือ
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องอาจสั่งให้บริษัทฯ เรียกคืนสินค้าจาก 
ผู้บริโภค หรือจัดเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายกลับคืน รวมทั้งสั่งให้
หยดุขายสินค้านัน้ได้ ทัง้นี ้เพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าวข้างต้น บรษิทัฯ 
ได้ก�าหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประเภท
อาหาร ท้ังท่ีศนูย์กระจายสนิค้าและสาขาของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลด้านสขุอนามยัและความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ศึกษา
กฎหมายใหม่และร่วมมือกับพันธมิตรปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด อาทิ การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ  
การจดัท�าระบบ HACCP ในอตุสาหกรรมอาหารแช่เยอืกแขง็ การแสดง
ข้อความพรีเมี่ยมบนฉลากผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค 
พระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว์ เป็นต้น และได้จดัหาสนิค้าจากผูผ้ลติ
ที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเชื่อถือได้ รวมท้ังร่วมพัฒนา 
สนิค้าคุณภาพภายใต้เครือ่งหมายการค้า “Quality Pro” นอกจากนี้ 
บรษัิทฯ ยงัก�าหนดให้ผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าให้แก่บรษัิทฯ ต้องรบัผดิชอบ

ชดใช้ค่าเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้จากสนิค้าทีไ่ม่ปลอดภยั รวมท้ังให้คูค้่า
ท�าประกันภัยส�าหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวด้วย 
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอีกทางหนึ่ง 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย โดยการให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ติดตามข่าวสาร 
ทีส่�าคัญของภาครฐั ทีม่ผีลต่อการด�าเนินธรุกจิ เพ่ือแจ้งให้คณะผูบ้ริหาร
และหน่วยงานภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจน 
ท�าโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
แก่หน่วยงานภายในทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้ว่าจ้าง
ทีป่รกึษาด้านกฎหมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ทีจ่ะตดิตาม
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
รวมถึงให้ค�าแนะน�าทางกฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต
คอร์รปัชนั เป็นไปตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (CAC) รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยง 
ด้านคอร์รัปชันกิจกรรมภายในบริษัทฯ ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน 
ของภาครัฐและมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดคอร์รัปชัน ในขณะเดียวกัน 
การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ บริษัทฯ จ�าเป็นต้องศึกษากฎหมาย
ท้องถิน่ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อย่างละเอยีด 
ร่วมกับการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในประเทศนั้น ๆ ในการวิเคราะห ์
ความเสี่ยงและให้ค�าปรึกษาเพ่ือปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่แต ่ละประเทศก�าหนดขึ้นมาอย่างเคร ่งครัด รวมท้ังศึกษา 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยเท่าเทียมกันของประเทศกลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในท้องถิ่นและบริษัทฯ 

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	75
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้น 
รวมกันเป็นจ�านวนร้อยละ 97.88 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่สัดส่วนการถอืหุน้ทีม่ากกว่าร้อยละ 75 ดงักล่าว  
นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว
สามารถควบคุมมติทั้งหลาย รวมทั้งมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รายย่อยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพ่ือตรวจสอบ 
และถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิการ
ภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย
สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือ
บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
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กรรมการอิสระ 5 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการตรวจสอบใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทกุท่านเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิ
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในสงัคม โดยกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรม
การบรษิทัฯ ซึง่ถอืเป็นการช่วยเสรมิประสทิธิภาพและด้านการตรวจสอบ 
และถ่วงดุลอ�านาจทีด่ ีรวมถงึสร้างความโปร่งใสในการบรหิารจดัการ
ของบรษิทัฯ นอกจากนี ้หากเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
และเป็นรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  
จะต้องด�าเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกัน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ขณะเดยีวกนับรษัิทฯ ได้อาศยัสมรรถนะทีแ่ขง็แกร่งในแต่ละด้านของ
บริษัทในเครือ น�ามาปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบทางธุรกิจอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการขนส่งและกระจายสินค้า
บรษิทัฯ มศีนูย์จ�าหน่ายสนิค้าในรปูแบบต่าง ๆ คอื รปูแบบคลาสสกิ 
แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส อโีค พลสั แมค็โคร ฟดูช้อป และร้านสยามโฟรเซ่น 
ครอบคลมุทัว่ประเทศเพือ่ให้มัน่ใจว่าจะมสีนิค้าคณุภาพพร้อมจ�าหน่าย
เสมอส�าหรบัลกูค้าผูป้ระกอบการมอือาชพี การขนส่งและกระจายสนิค้า
ทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึเป็นปัจจยัส�าคัญในการด�าเนินธรุกจิของบรษัิทฯ 
โดย ณ สิ้นปี 2560 บรษิทัฯ มีศนูย์กระจายสนิค้าท้ังสิน้ 4 แห่ง ได้แก่ 
1) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้ง สินค้าอุปโภค ที่อ�าเภอวังน้อย 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 2) ศนูย์กระจายสนิค้าอาหารสดอาหารแช่เยน็ 
และอาหารแช่แข็งที่อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3) ศนูย์กระจายสนิค้าอาหารแห้งและสนิค้าอปุโภค ทีอ่�าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมทุรปราการ และ 4) ศนูย์กระจายสนิค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง 
อาหารแช่เยน็ และคลงัสนิค้าแช่แขง็ ทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 
ซึง่เพ่ิมความเชือ่มัน่ว่าบรษิทัฯ จะสามารถด�าเนินธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่ง
ภายใต้ภาวะวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Business Continuity 
Management Framework) นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ร่วมลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อม โดยลดการใช้เชือ้เพลงิจากระบบการจดัการการส่งสนิค้า 
(Logistics) ด้วยการใช้รถพ่วงขนาด 45 ฟุต แทนขนาด 40 ฟุต
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บริษัทฯ	 ตระหนักอยู่เสมอว่าการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ	
จรรยาบรรณธุรกิจ	โปร่งใส	เป็นธรรม	และตรวจสอบได้นั้น	ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญ
ในการเสริมสร้างให้กระบวนการท�างานและกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	
ด้วยเช่ือมั่นว่าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 จะเป็น
ระบบบริหารจัดการท่ีก่อให้เกิดความเป็นธรรม	 โปร่งใส	 สามารถสร้างผลตอบแทนและ	
เพิม่มูลค่าระยะยาวให้กบัผูถ้อืหุน้	และสร้างความเชือ่มัน่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	ตลอดจน
สนับสนุน	ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	ให้เติบโตอย่างยั่งยืน	

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อนโยบายและการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจมาตลอด โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 
ตดิตาม และส่งเสริมการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมทัง้ทบทวน ปรับปรงุ และพฒันานโยบายและแนวปฏบิตัติามหลกั
การก�ากับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการ
ด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ และสามารถรกัษามาตรฐานให้มกีารปฏบิตัิ
ที่ดีตามกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแล ท้ังส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเกณฑ์การประเมนิทัง้
ในระดับประเทศและระดบัสากล ส่งผลให้ในปี 2560 การด�าเนินการ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินตามโครงการส�ารวจการ
ก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในปีที่
ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลท. และก.ล.ต. ก�าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 86 อย่างไรก็ดี ส�าหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มี 
การก�าหนดเป็นนโยบายหรอืยงัไม่ได้น�าไปปฏบิตั ิฝ่ายบรหิารจะรายงาน
ให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาทบทวนและน�าไป
หาแนวทางปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2555 และมีการปรับปรุง
ครัง้ล่าสดุในปี 2560 ซึง่เพิม่เตมิเน้ือหาส่วนทีเ่ป็นจรรยาบรรณธุรกจิ
เข้าไปด้วย และใช้ช่ือว่า คู่มอืการก�ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ โดยก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะต้อง
รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ

บริษัทฯ ได้ท�าการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้าน
ก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ โดยในปี 2560 ได้มีการทบทวน
และปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของ 
บริษทัฯ โดยการศกึษากฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีของ ก.ล.ต. (CG Code) และหลักการและเกณฑ์ประเมิน
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงกลยุทธ์และทิศทางในการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ได้ท�าการเผยแพร่คูม่อืการก�ากบัดแูล
กจิการและจรรยาบรรณธรุกจิผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ท่ี www.
siammakro.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและ
ดาวน์โหลดได้

การก�ากับดูแลกจิการ
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จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงานและจรรยา
บรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการก�ากับ
ดูแลกจิการ ความส�าคญัในการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการค�านึงถึงและการเคารพสิทธ์ิ 
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น�าในเรื่องจริยธรรม และเป็น
ตัวอย่างในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุรติ ยตุธิรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ โดย 
รายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ 
เพื่อแสดงถึงการน�านโยบายไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และเน้นย�้าถึงความส�าคัญของ 
การก�ากับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของกลุ ่มบริษัท 
สยามแม็คโครและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

• คู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธรุกจิ ส�าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อยทุกคน เพื่อยึดถือปฏิบัติในการด�าเนินงาน ซึ่งเมื่อได้
รับคู่มือฯ ดังกล่าวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้อง
ท�าการศึกษารายละเอียดและลงนามใน “ใบลงนามรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติ” ส่งกลับมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลกัฐาน บรษิทัฯ มกีารทบทวนคู่มอืฯ ให้มคีวามเหมาะสม
กับธุรกิจและสอดคล้องกับข้อก�าหนดทั้งในระดับประเทศ 
และระดับสากลเป็นประจ�าทุกปีอยู่เสมอ โดยฉบับปัจจุบันเป็น
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และได้แจกให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ
พนักงาน นอกจากนั้น ยังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก 

• การส่ือสารนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 
 กิจการต่อผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารผ่านการ
จดักจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี อาท ิการประชมุ
ร่วมกบันกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ งานสมัมนาคูค้่าประจ�าปี เป็นต้น 
การจดัท�าจดหมายถงึคูค้่าทางธุรกจิทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบับรษัิทฯ 
อาทิ จดหมายขอความร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ เป็นต้น 

• การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการฝึกอบรม 
บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับ
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้
แก่พนกังานใหม่ทุกคน เพือ่เป็นการปลกูจติส�านกึดงักล่าวให้กบั
พนักงานตัง้แต่วนัแรกทีเ่ข้ามาเร่ิมเป็นพนักงาน นอกจากนัน้ เพือ่
ย�้าเตือนให้เกิดความตระหนักอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังมี
กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจ�าตลอดท้ังปี อาทิ 
เอกสารประชาสัมพันธ์ “รู้ทันคอร์รัปชัน” เป็นต้น 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บรษิทัฯ มแีผนงานในการจดัท�าระบบการเรยีน
อเิลก็ทรอนิกส์ด้านการก�ากบัดแูลกจิการ (CG E - learning) ให้
กับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้
หลักการก�ากับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้าน
คอร์รัปชัน โดยจะใช้รูปแบบการเรียนรู ้ผ่านการเล่นเกมที่
สนุกสนานและสอดแทรกความรู้ที่น่าสนใจ
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• มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
บรษัิทฯ ได้จดัให้มช่ีองทางการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส ซึง่
ครอบคลมุตัง้แต่การรบัเร่ืองร้องเรยีน การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่
เกีย่วข้อง เพือ่รับเรือ่งร้องเรยีนหรอืข้อคดิเหน็ หรอืข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้เสยีทีไ่ด้รบัผลกระทบหรอืมีความเสีย่งทีจ่ะได้รับ
ผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืจากการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องบคุลากรของบรษิทัฯ เกีย่วกับการกระท�าผดิกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต โดย
การกระท�าดังกล่าวต้องเข้าข่ายการกระท�าที่ฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายก�ากับ
ดูแลกจิการ หลกัการก�ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ
ระเบยีบ ข้อบงัคบัของบรษัิทฯ การกระท�าท่ีอาจส่อถงึการทุจรติ 
ซึ่งหมายถึง การกระท�าใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย ส�าหรับตนเอง หรอืผูอ้ืน่ เช่น การยกัยอก
ทรพัย์ การคอร์รปัชัน การฉ้อโกง เป็นต้น โดยมาตรการดงักล่าว
มีการเผยแพร่ทั้งในคู ่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการและ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ 

• ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
 ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจแม็คโคร/ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ/
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที ่1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250
  cgoffice@siammakro.co.th
  0 2067 9300
 0 2067 9119

• การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส 
 และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่
เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระท�า อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวส�าหรับข้อมูล
เกีย่วกับเรือ่งร้องเรยีน บรษิทัฯ จะเก็บรกัษาเป็นความลบัไม่เปิด
เผยต่อผู้ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่ทีจ่�าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนด
ของกฎหมาย

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเร่ืองหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองร้องเรยีนจะต้องรกัษาข้อมลูให้เป็นความลบั และไม่เปิดเผย
ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ท่ีจ�าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดของ
กฎหมาย หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน�าข้อมลูออกไปเปิดเผย บรษิทัฯ 
จะด�าเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/
หรือ ด�าเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับ

ดแูลกจิการทีด่ ีโดยตระหนกัถึงความส�าคัญของสทิธิข์องผูถ้อืหุน้ 
พร้อมทั้งด�าเนินการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ และ
ความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยความ
โปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและ
จรยิธรรมทางธรุกจิ รวมถึงการจดัการทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 นอกจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าว บริษัทฯ ได้เอาใจใส่ผู้ถือหุ้น
มากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด อาทิ การให้ข้อมูลที่ส�าคัญผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้ผู ้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และ 
นักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

(2) บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด ในปี 2560 บริษัทฯ  
จดัประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 1 คร้ังได้แก่ การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ�าปีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องวาสนา ชั้น 3  
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อนึ่ง ในปี 2560 
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 
และเสนอชื่อบุคคลผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 
31 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th 
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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(3) บรษัิทฯ มอบหมายให้บรษัิท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 
พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ  ให้แก่ผูถ้อืหุน้
ล่วงหน้าก่อนวันประชมุ 31 วัน โดยในแต่ละวาระมวีตัถปุระสงค์ 
และความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบอย่างครบถ้วน 

(4) บริษัทฯ ได ้ เผยแพร ่หนั งสือ เชิญประชุมไว ้ที่ เว็บไซต ์  
www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2560 ล่วงหน้า 37 วัน และได้แจ้งผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ถงึการเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุดงักล่าว
ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ 
เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 12 วันหลังวันประชุม และ
เผยแพร่บนัทึกรายละเอยีดการประชมุอย่างครบถ้วนเหมาะสม 
ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุมการออกเสียง  
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
ในแต่ละวาระอย่างละเอยีด พร้อมทัง้เผยแพร่วดีทิศัน์การประชมุ
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(5) ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 มกีรรมการบริษทัฯ 
ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จ�านวน 14 คน  
รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชุม โดยประธานในท่ีประชุมได้ประกาศแจ้งจ�านวนและ
สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ วิธีปฏิบัติ
ในการลงคะแนน วธิกีารทีใ่ช้ในการนบัคะแนนเสยีงตัง้แต่เริม่ต้น
การประชุม ด�าเนินการประชุมและจัดให้ผู ้ถือหุ้นออกเสียง 
ลงคะแนนโดยเรยีงตามวาระทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืนดัประชุม ไม่มี
การเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม 
(ไม่มวีาระจร) ด�าเนนิการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคับบรษิทัฯ 
และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธิอ์ย่าง
เท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบ 
วาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้ตอบค�าถามอย่าง
ครบถ้วนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6) บริษัทฯ ให้สิทธ์ิผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่ม 
การประชมุแล้ว มสีทิธิอ์อกเสยีงหรอืลงคะแนนในระเบยีบวาระ
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและวาระอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ลงมติ

(7) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ท�าการติดต่อประสานงานกับ
นักลงทุนสถาบัน เพื่ออ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียน 
ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง

(8) บรษิทัฯ ไม่มีการสร้างอปุสรรคแก่ผู้ถอืหุน้ในการพบปะระหว่าง
กันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของบรรดาผู้ถือหุ้น

(9) บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(10) บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ผ่านการตอบแบบประเมนิจากผูถ้อืหุน้ เพ่ือน�าความเหน็ 
และข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
 
ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้น�าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจาก 
ผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
มาพิจารณาและหาแนวทางการปรบัปรุง เพือ่พฒันาการจดัการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ�าปี 2560 ซึ่งจัด
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมาย รวมทั้งมี
มาตรการการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูล
ภายในซึง่รายละเอยีดปรากฏในคู่มอืการก�ากบัดแูลกจิการและ
จรรยาบรรณธรุกจิ เพือ่หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ใน
ทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ 
ได้ค�านงึถึงการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัอย่าง
เป็นธรรม ดังนี้

(1) ให้สิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจ�านวนหุ้นที ่
ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง 

(2) ในปี 2560 บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการให้ผูถื้อหุน้ส่วนน้อยเสนอเพิม่
วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 
31 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th 
และได้แจ้งให้ผู้ถือหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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(3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ให้แก่ผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วน และสนบัสนนุให้ผู้ถอืหุ้นใช้หนังสอื
มอบฉันทะรูปแบบที่ผู ้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลง
คะแนนเสียงได้ และสามารถใช้สทิธ์ิออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
เป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

(4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ 
ของบรษัิทฯ เข้าประชมุแทนได้ โดยบรษิทัฯ เสนอให้มอบฉนัทะ
ให้กับกรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ และได้ระบุ
แจ้งค�าอธิบายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสือ
นัดประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นปี 2560 
มผีูถ้อืหุน้จ�านวน 68 ราย มอบฉนัทะให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน อีกทั้ง 
บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการอ�านวยความสะดวกและปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุน้
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(5) บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให ้
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทราบอยู่อย่าง
สม�่าเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณในการด�าเนนิการต่าง ๆ  ทัง้ภาย
ในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของ
นโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ 
บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณด้านการรกัษาข้อมลู
ความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และในปี 2560 กรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษัิทฯ ไม่มกีารซ้ือขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายใน และ
ไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือการ
ท�ารายการระหว่างกันตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(6) ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บุคคล หรือบริษัทอื่นใดนอกเหนือจากบริษัทย่อย

(7) บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือรายย่อย นกัลงทนุสถาบนั และนกัวเิคราะห ์สามารถเสนอ
แนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยตรง
ทางอเีมล ir@siammakro.co.th หรือทางโทรศัพท์ทีเ่บอร์โทร. 
0 2067 8260 (สายตรง) ซึง่มแีผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัย์
และนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูล

(8) บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ารายการ
ระหว่างกันตามที่กฎหมายก�าหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�าหนดไว้ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อก�าหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการท�ารายการ
ระหว่างกันอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจบุนั บรษัิทฯ ไม่เคยมกีารท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง
 

 ส�าหรบัรายการระหว่างกนัประเภทอืน่ ๆ  บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการ
ด้วยความยตุธิรรม โดยมรีาคาและเงือ่นไขเป็นไปตามปกตธิรุกจิ
ทางการค้า (Fair and at Arms’ Length)

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 การก�าหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 และการปฏิบัติตามนโยบาย

(1) บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธิข์องผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ โดย
ปฏบิติัตามข้อก�าหนดของกฎหมาย เพือ่ดแูลสทิธิข์องผูม้ส่ีวนได้เสยี
กลุ่มต่าง ๆ  และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม ดังนี้

 
 ผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความ

เจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงในระยะยาว และผลตอบแทนทีดี่ให้กับ
ผู้ถือหุ้น

 
 ลูกค้า  
 บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะแสวงหาและเพ่ิมความหลากหลายของสนิค้า 

ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสนิค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกบั
ความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการให้
บริการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
ยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

 
 ทั้งนี้ ทีมพัฒนาลูกค้าของบริษัทฯ ได้ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อ 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม�่าเสมอ และได้ท�าการส�ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี และน�าผลส�ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้ามาประมวลผล โดยให้หน่วยงานที่
เกีย่วข้องพัฒนาการให้บรกิารเพ่ือเพิม่ความพึงพอใจให้กับลกูค้า 
โดยผลส�ารวจคะแนนความพงึพอใจของลกูค้า ในปีนีไ้ด้คะแนน
ที่ร้อยละ 84.2
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 พนักงาน
1) บรษิทัฯ มนีโยบายมุง่เน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร

ให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึก
อบรมเพ่ือยกระดับฝีมือของพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้
เป็นพนกังานทีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพในการท�างาน
และมีผลงานที่โดดเด่น พร้อมที่จะได้รับการปรับเลื่อน
ต�าแหน่งงานให้สูงขึ้น รวมทั้งมีนโยบายที่จะจ่ายค่า
ตอบแทนตามค่างาน และผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยท่ีผลตอบแทน
และสวัสดิการของบริษัทฯ จะเป็นอัตราที่สามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดแรงงานส�าหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน 

2) บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเก่ียวกับการดูแลเร่ืองความ
ปลอดภยัและสขุอนามยั โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน” มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ดังนี้
• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) และเจ้า
หน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน (จป.) ในระดับ
หัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริหาร (จป.บ) โดย
ได้ด�าเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างเพยีงพอ
และเหมาะสม เพื่อให้ปลอดจากเหตุอันจะท�าให ้
เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการ
เจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�างาน

• จดัท�าคูม่อืความปลอดภยัให้กบัพนกังาน เพือ่ยดึเป็น
ระเบียบปฏิบัติ

• เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสรมิกจิกรรมด้านความปลอด
ภยัฯ กับหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง

3) ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการส�ารวจความผูกพันของ
พนกังาน (Employee Engagement Survey) ขึ้นเป็น 
ครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพงึพอใจและความผกูพนัของพนกังานทีม่ต่ีอบรษิทัฯ 
เพือ่วเิคราะห์หาโอกาสในการพฒันาปัจจยัต่าง ๆ  ทีจ่ะเพิม่
ความพงึพอใจและความผกูพนัของพนกังานทีม่ต่ีอองค์กร 
โดยได้มีการน�าผลการส�ารวจมาจัดท�าแนวทางการ 
ยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อไป

4) บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ซ่ึงเหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยง 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน 

 

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

 
 การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะท�าให้ค่าตอบแทนของ

ผู้บริหารและพนักงานเช่ือมโยงกับผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลตอบแทน
ระยะสัน้ ระบบการประเมินฯ ยงัสอดคล้องกับหลกัการจ่าย 
ค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน (Pay per Performance) 
ซึ่งได้ก�าหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้
อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่
ในธรุกจิประเภทเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีง เพือ่รกัษาและเสรมิ
สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้
กับองค์กร นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ก�าหนดการจ่ายโบนัส
ผันแปรตามผลประกอบการ (Variable Bonus) ที่มีความ
เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงาน
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป) กบัผลประกอบการของบรษัิทฯ
ในแต่ละรอบปี เพ่ือจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตาม
เป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี

 นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน เพือ่
รักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้
องค์กรด�าเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทาง
การขึน้ค่าจ้างประจ�าปี การปรบัเงนิเดอืนตามหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้หรอืตามสภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นไป การ
จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อเสริมสร้างความม่ันคง
ในการด�ารงชีพแก่พนักงาน เมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน
หรือเมือ่เกษยีณอายกุารท�างาน นอกจากน้ี ยงัมสีวัสดกิาร
อื่น ๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�าหรับพนักงาน 
สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น
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 คู่ค้าและเจ้าหนี้  
 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึง

ผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน 
นอกจากนี ้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามสญัญาท่ีท�าร่วมกนักับเจ้าหน้ีทกุ
รายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช�าระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาที่ท�าร่วมกันดังกล่าว

 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดูแลและ
บรหิารจดัการของบริษทัฯ เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อาท ิขัน้ตอน
การคัดเลือกคู ่ค้าที่มีกระบวนการคัดกรองคู ่ค้าตามเกณฑ ์
ด้านคุณสมบัติคู่ค้า วิธีการคัดเลือก รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
การก�าหนดระเบยีบการจดัซือ้จดัจ้างในวงเงนิต่าง ๆ  เพือ่ให้การ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบ 
มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

ได้แก่ “หลกัปฏิบัติส�าหรบัคูค้่า” เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนินตาม
หลกัสทิธมินษุยชนของบริษทัฯ จะด�าเนนิธุรกิจครอบคลมุสงัคม 
ชุมชน ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทานของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ 
บรษัิทฯ ได้จดักจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์กบัคูค้่า โดย
จัดสัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบายการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ประจ�าปี 2560 กบัคูค้่า เพือ่เพิม่ความรู้ความเข้าใจในการเตรยีม
ความพร้อม ความเข้มแข็ง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการ
ด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

 
 คู่แข่ง  
 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้

กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิด
ความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล 
และไม่ท�าลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต

 

 สังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคัญของสงัคมและสิง่แวดล้อมทีเ่รา

อาศัยอยู่ บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้ทุก ๆ สาขาได้มีส่วนร่วม 
รับผิดชอบต่อสังคมที่ตั้งอยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือใน
กจิกรรมต่าง ๆ  ของชมุชนและกจิกรรมสาธารณะต่าง ๆ  รวมทัง้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้กล่าวไว้แล้วในหวัข้อความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามัย และ
ความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายอนุรักษ์
พลงังานเพือ่ใช้เป็นแนวทางด�าเนนิการด้านพลังงานและส่งเสรมิ
การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

(2) การตดิตามดแูลให้มกีารปฏบิตั ิและการแจ้งเบาะแส กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน เพือ่ส่งเสรมิให้บรษัิทฯ 
เป็นบรษิทัทีม่ปีระสทิธิภาพในการด�าเนนิงาน มกีารบริหารงาน
และก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 
ผูบ้ริหารทกุระดับในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบและถอืเป็นเร่ือง
ส�าคัญทีจ่ะด�าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาทราบ 
เข้าใจ และปฏบิตัติามนโยบายการก�ากับดูแลกจิการของบรษัิทฯ 
อย่างจริงจัง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
รวมถึงก�าหนดขอบเขตการร้องเรียน บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน ช่องทาง และกระบวนการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส การด�าเนินการกับการรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ  
และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตดิตามดแูลและตรวจสอบการปฏบิตังิานของกรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานกลุ่มแม็คโคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระท�า 
การใด ๆ ที่อาจส่อถึงการทุจริต โดยมาตรการดังกล่าวมีการ 
เผยแพร่ทั้งในคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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บริษัทฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์ภายใน หรือจากบุคคล
ภายนอก ที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงผูท้ี่ถูกละเมดิสิทธิ์
และได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของแม็คโครสามารถ
แจ้งผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เกิดจาก
การกระท�าของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มแม็คโคร
ในเรื่องต่อไปนี้
• การกระท�าท่ีฝ ่าฝ ืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายก�ากับดูแลกิจการ  
หลกัการก�ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ

• การกระท�าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การ 
กระท�าใด ๆ  เพือ่แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ 
การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น

กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  cgoffice@siammakro.co.th
  
จดหมายธรรมดา ประธานกรรมการ/ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร - กลุ่มธรุกจิแมค็โคร/ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ/
 หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 บรษิทั สยามแมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) 
 เลขที ่1468 ถนนพฒันาการ 
 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
 กรงุเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :  0 2067 9300

กรณีสอบถามแนวปฏิบัติสามารถติดต่อได้ที่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ir@siammakro.co.th
จดหมายธรรมดา  หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์
 และนักลงทุนสัมพันธ์ 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ 
 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
 กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :  0 2067 8260 และ 0 2067 8261

กรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ตามขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางการร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแส เมือ่ผูรั้บเรือ่งร้องเรยีนรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว สามารถ
พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเร่ืองให้บุคคลที่
เก่ียวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด�าเนินการตาม
เนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อด�าเนินการตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่า มีการ
ด�าเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีกระบวนการ
จัดการกับเรื่องร้องเรียนหลักดังนี้
• ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางการร้องเรียนและ 

การแจ้งเบาะแส 
• ผู้รับเรื่องร้องเรียนประเมินเบื้องต้นส�าหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับ 

และพิจารณาติดต่อผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม 
การพิจารณาถือเป็นอันสิ้นสุดและมิได้น�าไปพิจารณาต่อ

• ผู ้รับเรื่องร ้องเรียนจะน�ามาพิจารณาในการแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน หรือเรื่องดังกล่าวจะน�าไป
รายงานให้หัวหน้าของแผนกนั้น ๆ เพื่อพิจารณาต่อไป หากมี
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและเข้าเงื่อนไข 

• คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน และ/ หรอืหวัหน้าแผนกที่
ได้รับเรื่องร้องเรียน จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้รับ
เร่ืองร้องเรียนและฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

ในกรณทีีก่ารรายงานข้อมลูได้รบัการพสิจูน์แล้วว่า การรายงานข้อมูล
มาน้ันเป็นเท็จ อันเน่ืองมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ
เป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิด
ทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ ส่วนการก�าหนดบทลงโทษให้ยึดตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/ หรือบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
 
อน่ึง ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่
เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏบิตังิาน เลกิจ้าง หรอืการกระท�าอืน่ใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จ้งเรือ่ง
ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวส�าหรับข้อมูลเก่ียวกับเรื่องร้อง
เรียนบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง 
เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 
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บคุคลทีเ่กีย่วข้องทีไ่ด้รบัทราบเรือ่งหรอืข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งร้อง
เรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย หากมีการ
จงใจฝ่าฝืนน�าข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด�าเนินการลงโทษ
ตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และ/ หรอื ด�าเนนิการทางกฎหมาย 
แล้วแต่กรณี

ในปี 2560 มีข้อร้องเรียนที่อยู่ในขอบเขตของการร้องเรียนและการ
แจ้งเบาะแสทั้งหมดจ�านวน 3 เรื่อง ซึ่งด�าเนินการตรวจสอบข้อมูล
เบ้ืองต้นและสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ทั้งนี้เรื่องที่ด�าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จไม่มีเร่ืองที่ขัดต่อนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน 

บริษัทฯ มีบทลงโทษของพนักงานผู้กระท�าผิดตามระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ และให้ความส�าคัญกับการบังคับใช้
และการลงโทษอย่างจริงจัง โดยมีการสื่อสารและเสริมสร้างให้
พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้น�า 
ข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อก�าหนดแนวทางการป้องกันต่อไป

(3) การต่อต้านคอร์รัปชัน
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและมีความมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดมั่นในความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุม่ตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และหลักปฏิบัติ
สากล คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชันถือ
เป็นอุปสรรคส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นปัญหาต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ
จึงมีมติอนุมัติให้ก�าหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้น
เมือ่ปี 2555 และได้มีการทบทวน ปรบัปรงุแก้ไขขึน้อกีคร้ังในปีนี้ 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ยึดถือในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันใน 
ทุกรูปแบบ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
ข้อบังคับในการท�างาน และขอความร่วมมือให้บุคลากรของ 
บรษัิทฯ ศึกษาท�าความเข้าใจและปฏบิตัติามแนวทางทีก่�าหนดไว้
ในนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนัฉบบันีอ้ย่างเคร่งครดั ผูท้ีฝ่่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ 
ของบริษัทฯ โดยอาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุดคือ เลิกจ้าง 

หรือยกเลิกสัญญาจ้าง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อบคุลากรของบรษัิทฯ 
ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้
บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และในกรณีที่การฝ่าฝืนนั้น
เกีย่วข้องกฎหมาย ผูท้ีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามอาจถูกด�าเนนิการ
ตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น

บริษัทฯ ได้น�านโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการด�าเนนิการมา
ด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรม อันแสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นเกี่ยวกับการ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
• บริษัทฯ ได้เผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชนัและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภายในและภายนอก 
บริษัทฯ โดยสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ผ่านหนังสือเวียนที่ส่งผ่านอีเมลให้พนักงานทุกคน ป้าย
ประกาศ ระบบอินทราเน็ต การปฐมนิเทศพนักงาน การ
อบรมพนักงาน และในช่วงใกล้เทศกาลขึ้นปีใหม่ มีการ
ประชาสัมพันธ์ “นโยบายงดรับของขวัญ” ไปสู่พนักงาน
ทุกคน ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก โดย
จดัท�าป้ายประชาสมัพนัธ์ตดิตัง้ตามจดุต่าง ๆ  ทัง้ทีส่�านกังาน
ใหญ่ และสาขาศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร เพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการท�างาน (Transparency) ตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของ 
บริษทัฯ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารจดัส่งหนังสอืขอความ
ร่วมมืองดให้ของขวัญหรือของก�านัลแก่ผู ้บริหารและ
พนักงานของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยแก่คู่ค้า ลกูค้า สถาบนั
ทางการเงนิ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทางธรุกจิอกีด้วย อกีทัง้ 
ยงัส่งเสรมิให้พนักงานท่ีเกีย่วข้องโดยตรงกับงานส่งเสริม 
ติดตาม ก�ากับดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รปัชนัเข้าร่วมอบรม
หลกัสตูร และการสมัมนาท่ีเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อศึกษา 
ทบทวน และพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ 
อย่างสม�่าเสมอ

• บริษทัฯ ก�าหนดให้มกีระบวนการในการประเมินความเสีย่ง 
โดยมีการก�าหนดแผนบริหารความเสี่ยงและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่การประเมิน การระบุปัจจัย
เสี่ยงทั้งภายในและภายนอกในการประเมินและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงส�าคัญ และก�าหนดแผนรองรับและ
ป้องกนัความเสีย่งแต่ละเรือ่ง โดยมผีูร้บัผดิชอบเพ่ือบรหิาร
จัดการความเสี่ยงที่ระบุให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงนี้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดท�า
แผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติการในทุก ๆ ด้าน 
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ซึ่งรวมถึงด้านคอร์รัปชันด้วย โดยในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง
ที่จะเกิดการคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการก�าหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อก�ากับและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตามแนวปฏิบัติที่
ระบุไว้ใน “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “แนว
ปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน การให้/ รับของขวัญ ของ
ช�าร่วย การรบัรอง และการบริจาคเพือ่การกศุล” ตลอดจน 
“นโยบายการว่าจ้างทีป่รกึษา” ได้แก่ ความเป็นกลางและ
การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลและ
เงินสนับสนุน การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้
จ่ายอื่น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกัน
ความเสีย่งต่อการเกดิคอร์รปัชนั เช่น การก�าหนดระเบียบอ�านาจ
ในการอนมัุติไว้อย่างชัดเจน โดยพจิารณาจากขอบข่าย หน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบของแต่ละต�าแหน่ง และจดัให้มหีน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการท�างานของหน่วย
งานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบยีบวิธีปฏบิตังิานด้านงบประมาณอย่างแท้จรงิ เป็นต้น

เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก นอกจากการด�าเนนิการต่าง ๆ  ภายในบรษิทัฯ 
แล้ว ในปีนี ้บรษิทัฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏบัิตขิองภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action  
Coalition Against Corruption) ด�าเนนิการโดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้า
แห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้จัดท�าแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานประกอบต่าง ๆ  เพือ่ขอรบัการรบัรองเป็นสมาชกิ
ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (CAC) เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

(4) บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญาครอบคลมุเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่สนับสนุนการด�าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิด

ทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิต์ามทีก่�าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งน้ี หากบริษัทฯ พบการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ จะด�าเนินการอย่าง
รวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุด
การเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ์ 

(2) บริษัทฯ จะด�าเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่
เหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการด�าเนินการทางวินัย
พนักงานของบรษิทัฯ และแจ้งให้ผูท้ีท่�าการละเมดิทรพัย์สนิ
ทางปัญญาดังกล่าวทราบ

อน่ึง บริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณด้านการการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชันและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไว้ในคู่มือ
หลักการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงสามารถ
ดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค�านึงถึง 
ความสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ 
ได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกับความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate 
Social Responsibilities Policy) เพื่อสื่อสารและขับเคลื่อน
การด�าเนนิกจิกรรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสานสมัพนัธ์
อันดีกับชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศ
แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 3R’s Sustainability Commit-
tee โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดักจิกรรมด้าน CSR น�าเสนอ
แผนการด�าเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการท�างาน CSR 
ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
เป็นประจ�าทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจัดเตรียมรายงาน
สรุปผลการด�าเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระท�าในปีที่ผ่านมาให้
คณะเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมี
เจตนารมณ์ในการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของธรรมาภบิาลและ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี บริษัทฯ  
มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยัง่ยนืและ
มีมลูค่าเพิม่ของสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบริษัทฯ อันได้แก่  
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธรุกจิ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น โดยบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อกระบวนการ
ด�าเนนิธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมรวมทัง้สนบัสนนุกิจกรรม
เพือ่สงัคมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งหวัง
ให้ภาคธรุกจิสามารถอยูร่่วมกบัชุมชนและสงัคมได้อย่างเป็นสขุ 
และพฒันายกระดบัความเจรญิก้าวหน้าไปพร้อม ๆ  กัน เพือ่การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทฯ มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้ 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด�าเนนิงาน

ทีมี่ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มส่ีวนได้เสยี

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน 
และสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ ปรากฏตามหวัข้อความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ทีก่�าหนดและผ่านช่องทาง

ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ�าปีแล้ว บรษิทัฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมลู
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย เช่น 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม�่าเสมอ

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล 
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน 
ทั้งข ้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม ่ใช ่ทางการเงินตาม 
ที่กฎหมายก�าหนด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ 
 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ มหีน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรพัย์และ
นกัลงทนุสมัพนัธ์ (SET & Investor Relations) มหีน้าทีรั่บผดิชอบ
ในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ ถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วนตามเกณฑ์ที ่ตลท. 
และก.ล.ต. ก�าหนด แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน 
นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง 
เพือ่เปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  
ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ สือ่สาธารณะต่าง ๆ  ได้แก่ หนงัสอืพมิพ์ 
นิตยสาร ผู ้บริหารให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน สกู ๊ปข่าวใน
หนังสือพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นต้น 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมและพบปะผู้ลงทุน 
นักวิเคราะห์ เป็นประจ�าทุกไตรมาส หลังจากได้เปิดเผย 
ผลการด�าเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
 
ในปี 2560 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและจัดกิจกรรมเพื่อพบและ
ให้ข้อมลูกบัผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห์ และนกัลงทนุในโอกาสต่าง ๆ  
สรุปได้ดังนี้
• พบปะนกัลงทนุในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)  
 33 ครั้ง
• Conference Call นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
 31 ครั้ง
• งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
 4 ครั้ง
• การให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ต่อวัน 
 2 ครั้งต่อวัน (โดยเฉลี่ย) 
• งานนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร  
 (Store Visit)
  10 ครั้ง
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ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่น ๆ สามารถติดต่อ 
หน่วยงานประzสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 
(SET & Investor Relations) เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ 
ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้ 
• ทางโทรศัพท์ : 0 2067 8260/ 8261 (สายตรง)  

 หรอื 0 2067 8999 ต่อ 8260/ 8261
• ทางโทรสาร : 0 2067 9044
• ทางอีเมล : ir@siammakro.co.th
• ทางจดหมาย : บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
  หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพย์ 

 และนักลงทุนสัมพันธ์
  ส�านกังานรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  

 - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
  สายงานบริหารการเงิน
  เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ 
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

 กรุงเทพมหานคร 10250
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และได้แสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

(4) การเปิดเผยบทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน วาระการ
ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร  
รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

(5) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซ้ือ ขาย หรือโอน 
หลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ
ส�าคัญที่จะส่งเสริมการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็น
อย่างดี โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ
ขาย และการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดย
กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี 
นโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการ
เปล่ียนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกไตรมาส และจะต้อง
จัดท�ารายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายใน
บรษัิทฯ เท่าน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

(1.1)  ในส ่วนขององค ์ประกอบและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ วธิกีารสรรหา แต่งตัง้กรรมการ และคุณสมบตัิ
กรรมการอสิระ กล่าวไว้ในหวัข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ
การจัดการองค์กร ส่วนการจัดการองค์กร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 15 ท่าน ซึ่งเป็นจ�านวนที่
เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีประธานกรรมการ
เป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์ใด ๆ  กบัฝ่ายบริหารและไม่
เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพ่ือ
เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงานประจ�า ทั้งนี้ คณะ
กรรมการบริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหารดังนี้ 
ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 8 คน
ข) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน

 • กรรมการซึง่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ 2 คน
 • กรรมการอสิระซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ  5 คน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว ่ากรรมการอิสระทั้ง  
5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ 
มีคุณสมบัติตามค�านิยามดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อ
โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการองค์กร ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน 
เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู ้ด้านบัญชีและการเงิน 
จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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(1.2) คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้นางสาวศริพิร วิธานนิติธรรม 
เป็นเลขานกุารบรษิทัฯ ดังรายละเอียดในหวัข้อโครงสร้าง
การถอืหุน้และการจัดการองค์กร ส่วนเลขานกุารบรษิทัฯ

(1.3) เพือ่ให้กรรมการบรษิทัฯ ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
กรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติในการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

(1.4) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
และข้อก�าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้จะต้องมี
ความโปร่งใสชดัเจน ในการสรรหากรรมการให้ด�าเนนิการ
ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน และการพจิารณาจะต้องประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ใน 
การประกอบวิชาชีพของบคุคลนัน้ ๆ  ซ่ึงต้องมคีวามหลากหลาย
ของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม 
ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการ
ตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยทุธ์ ด้านการบรหิารวกิฤติ 
ด้านกฎหมาย และด้านการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้มี
รายละเอียดที่ เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือผู้ถือหุ้น และต้อง
เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนในรายงานประจ�าปี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบทั่วกัน

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยใน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้ 
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ�านวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลติ อตัถศาสตร์ 
นายธีระ วิภูชนิน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ 
โภควนชิ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมหีวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้กล่าวไว้แล้วในหวัข้อรายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และหวัข้อโครงสร้างการถือหุน้และ
การจัดการองค์กร ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบ
ด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยมีนายธีระ วิภูชนิน 
(กรรมการอสิระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน นายชวลิต อัตถศาสตร์ (กรรมการ
อิสระ) และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ เป็นกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และมีผู ้อ�านวยการ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ ราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้าง 
การถอืหุน้และการจดัการองค์กร ส่วนคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

(2.3) คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ ประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน 5 ท่าน โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็น
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ นายอาสา 
สารสิน นายโชติ โภควนิช นายธีระ วิภูชนิน และนาย
อ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการรายละเอียด 
เพิม่เตมิได้กล่าวไว้แล้วในหวัข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ
การจดัการองค์กร ส่วนคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(3.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีด้วยความมุ ่งมั่นและตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้ก�าหนดทิศทางและ
นโยบายหลกัของบริษทัฯ พร้อมทัง้ก�ากบัดูแลฝ่ายบรหิาร
ให้ด�าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธรุกจิ นอกจากน้ี ยงัให้ความ
ส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ

 (3.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ แผนการ
ด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก�ากบั
ดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการ ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน รายละเอยีดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
โครงสร้างการถอืหุน้และการจดัการองค์กร อนึง่ ในส่วน
ของการด�าเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของ 
บรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูอ้นมัุตกิารลงทนุ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่ต้องขอความเห็นจาก
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ผูถ้อืหุน้ตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535

 (3.3) วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ บรษิทัฯ ได้ก�าหนด
ให ้ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจ�าป ีทุกคร้ัง  
ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง
กรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งตามวาระอาจถกูเลอืกกลบั
เข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้

(3.4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณของ 
บรษิทัฯ เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ ผู้บรหิาร พนกังาน รวมถึง
ลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งน้ี 
บรษัิทฯ ได้มกีารตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว
เป็นประจ�า รวมถึงก�าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

(3.5) บริษัทฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิรายไตรมาสและสิน้ปีในหวัข้อรายการ
กบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ซ่ึงงบการเงนิดงักล่าว
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(3.6) รายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  
จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ รวมทัง้ได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3.7) คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบบญัช ีการรายงาน
ทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีมคีวามน่าเช่ือถอื มกีารทบทวนระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจ�า
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี 
บรษัิทฯ มฝ่ีายตรวจสอบภายในเพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตัิ
งานหลักและกิจกรรมทางการเงินส�าคัญของบริษัทฯ ได้
ด�าเนนิการตามแนวทางทีก่�าหนดและมปีระสิทธภิาพ โดย
ผู ้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ

(3.8) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีการจัด
ท�าแบบสอบถามในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งของกจิการ
ในแต่ละด้าน โดยมีผู ้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็น 
ผู ้ประเมินความเสี่ยงและได้จัดให้รองผู ้อ�านวยการ 
ฝ่ายบริหารกระบวนการธุรกิจและบริหารความเสี่ยง 
ท�าการสอบทานแบบสอบถามที่ได้ตอบโดยผู้บริหารว่า

เป็นไปตามค�าตอบที่ได้รับหรือไม่ ตลอดจนมีการก�าหนด
มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงที่มีผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือเป็นหลัก
ประกันการด�ารงอยู่อย่างมั่นคงของบริษัทฯ

(4) การประชุมคณะกรรมการ 
(4.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีก�าหนดประชุมในวาระปกติ

ไตรมาสละ 1 ครั้ง และอีกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ และได้ก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการข้ึน
เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมี
การเรยีกประชุมเพ่ิมเติมตามความจ�าเป็นได้ หากมวีาระ
พเิศษทีต้่องขอมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
มีการก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงนิเป็น
ประจ�า

(4.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ร่วมกับ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจแม็คโคร 
สายงานบริหารการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ จะเป็น
ผูพ้จิารณากลัน่กรองเรือ่งทีจ่ะบรรจเุข้าวาระการประชมุ
คณะกรรมการ ก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่าน 
มีอิสระที่จะเสนอเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่
วาระการประชุม

(4.3) บรษิทัฯ ได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระ
การประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน 
เพือ่ให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม 

(4.4) ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการจ�านวน 
5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนจ�านวน 3 ครัง้ การประชมุคณะกรรมการก�ากบั
ดูและกิจการจ�านวน 2 ครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้น
จ�านวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2560

 ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 ในปี 
2560 ในช่วงท้ายการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอสิระ ได้มกีาร
ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

 
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน
สรุปได้ดังนี้
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560

รายชือ่ ต�าแหน่ง
วาระการด�ารง

ต�าแหน่ง

การประชมุ

คณะกรรมการ

(5 ครัง้)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(5 ครัง้)

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน

(2 ครัง้)

คณะกรรมการ
ก�ากบัดแูล
กจิการ

(2 ครัง้)

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

(1 ครั้ง)

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ/ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เม.ย. 2560 -
เม.ย. 2563

5/5 - 0/2 1/1

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

เม.ย. 2558 -
เม.ย. 2561

5/5 5/5 - - 1/1

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

เม.ย. 2558 -
เม.ย. 2561

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

4. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เม.ย. 2558 -
เม.ย. 2561

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

5. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการก�ากับดูแล
กจิการ/ กรรมการตรวจสอบ 

เม.ย. 2558 -
เม.ย. 2562

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

6. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เม.ย. 2558 -
เม.ย. 2561

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

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการที ่1/ 
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

เม.ย. 2558 -
เม.ย. 2562

4/5 - 2/2 - 1/1

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

5/5 - - - 1/1

9. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ เม.ย. 2560 -
เม.ย. 2563

5/5 - - - 1/1

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

5/5 - - - 1/1

11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ เม.ย. 2557 -
เม.ย. 2561

4/5 - - - 1/1

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

4/5 - - - 1/1

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

4/5 - - - 0/1

14. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ/ กรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

เม.ย. 2559 -
เม.ย. 2562

5/5 - - 2/2 1/1

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

5/5 - - - 1/1
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(4.5) หลังการประชุมคณะกรรมการ มีการจดบันทึกรายงาน
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงาน 
การประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ  
เพ่ือให้กรรมการหรอืผูเ้กีย่วข้องสามารถเรยีกดขู้อมูลหรือ
ตรวจสอบได้

(4.6) ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระทั้งหมด ได้มีการประชุมระหว่างกันกับ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วย

(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 บรษัิทฯ ได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ

ทั้งคณะเป็นประจ�าทุกปี เป็นการประเมินผล 2 รูปแบบคือ ทั้ง
คณะและรายบุคคล โดยมีรายละเอียดหมวดการประเมิน ดังนี้ 
1) นโยบายคณะกรรมการ
2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3) บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
4) การจัดเตรียมและการด�าเนินการประชุม
5) การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร
8) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน
10) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ส�าหรับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมินตนเอง) 
ครอบคลุม 3 หมวดหลักดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมของคณะกรรมการ

โดยจัดท�าหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85  = ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75  = ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65  = ดี
มากกว่าร้อยละ 50  = พอใช้
ต�่ากว่าร้อยละ 50  = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 สรุปได้ดังนี้

 
ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

 2560 เกณฑ์
  (%) 

แบบที่ 1 : การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 91.3 ดีเยี่ยม
แบบที่ 2 : แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย 89.3 ดีเยี่ยม
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สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ประจ�าปี 2560 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์  
“ดเียีย่ม” คดิเป็นคะแนนเฉลีย่จากการประเมนิ ทัง้ 2 แบบ ประมาณ 
“ร้อยละ 90.3” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�าเรียนผลการประเมินและข้อคิด
เห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อน�าไปเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

(6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร 
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผล 
การปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กลุม่ธรุกจิแมค็โคร  
ซึ่งก�าหนดทุกสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนหรอืกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้ประเมินและน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผล  
การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ การปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร มเีกณฑ์
การประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนท่ี 1 - การประเมนิผลจากดัชนช้ีีวัดผลการด�าเนนิงาน
ส่วนที่ 2 - การประเมินด้านประสิทธิภาพในการบริหาร  

  จัดการทั่วไป
ส่วนที่ 3 - การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและ 

  โครงการต่าง ๆ

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกน�าไปพิจารณาก�าหนด 
อัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุม่ธรุกจิแมค็โคร และได้รบัการอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(7) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

โปร่งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการด�าเนินงานของ 
บริษทัฯ และความรบัผดิชอบ โดยเปรยีบเทยีบได้กบัระดบั
ค่าตอบแทนของบรษิทัอืน่ ๆ  ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั และ
ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ข)  ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ
แม็คโคร และ/ หรือกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/ หรือกรรมการผู้จัดการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถ
จูงใจ และอยู ่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทชั้นน�าที่อยู ่ใน
อตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนัทัง้ในประเทศและ/ หรอื
ต่างประเทศ โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน ความ 
รับผิดชอบ ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ 
ที่สร้างให้ผู้ถือหุ้น

ค)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งเป็นไปตาม 

หลักการและนโยบาย โดยเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงาน
ของบรษัิทฯ และผลการด�าเนินงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน

ง) จ�านวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในปี 2560
  รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560
(8) การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร

(8.1)  คณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก
ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู ้เกี่ยวข้องใน
ระบบการก�ากับดูแลของบริษัทฯ เช ่น กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น 
เพือ่ให้มคีวามรู้ การปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง 
และการท�างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การฝึกอบรมและ
การให้ความรู้ดังกล่าว มีทั้งที่กระท�าเป็นการภายใน
บริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก

 (8.2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ 
กฎระเบยีบ ข้อมลูเกีย่วกบัธรุกิจของบรษิทัฯ รวมทัง้ข้อมลู
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที ่กรณีมกีรรมการหรอื
ผู ้บริหารเข้ามาใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�า
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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 (8.3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอด
ต�าแหน่งงาน โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดกระบวนการที่น�า
มาใช้เพื่อประเมินระดับความพร้อมของผู ้สืบทอด
ต�าแหน่งแต่ละบุคคลประกอบด้วย แบบทดสอบเชิง
จิตวิทยาและประเมินศักยภาพส่วนบุคคล (Psycho-
logical Test, Ability Test) แบบประเมินภาวะผู้น�า 
(Leadership Assessment) การสนทนาเกีย่วกบัสาย
อาชพี (Career Discussion) การวางแผนเส้นทางอาชีพ 
(Career Road Map) ผลลัพธ์ท่ีได้นั้นจะถูกน�ามา
วิเคราะห์และประมวลเป็นภาพรวมและสื่อสารอย่าง
ชัดเจนให้ผู้บริหารและตัวผู้สืบทอดต�าแหน่งได้รับทราบ 
เพือ่น�าไปวางแผนพฒันาเฉพาะบุคคลร่วมกนัได้อย่างตรง
จุด ส�าหรับรูปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็นแบบผสมผสาน 
เพือ่ให้ผูส้บืทอดต�าแหน่งสามารถพฒันาศกัยภาพของตน
ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการทางธรุกจิได้ทนั
ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง การ 
เข้าอบรมกับสถาบันผู้น�า (อาทิ หลักสูตร ALP BLP) 
การมอบหมายงานโครงการใหม่ การร่วมโครงการผนึก
ก�าลังของเครอืฯ การฝึกอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การ
หมุนเปลี่ยนหน้าที่งาน การโค้ช ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมในหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา
องค์กร

(8.4)  บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับ
กรรมการทุกท่าน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้
กรรมการเข้าร่วมสมัมนาและการอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ  
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่น ๆ 
เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง รวมถงึการน�าความรูม้าปรบัใช้
ให้เกดิประโยชน์กบับรษัิทฯ ต่อไป โดยในปี 2560 มกีรรมการ 
บริษัทฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการสัมมนา ดังนี้ 

รายชื่อ
กรรมการ

ต�าแหน่ง
หลักสูตร
อบรม/

หัวข้อสัมมนา

นางเสาวลักษณ ์
ถิฐาพันธ์

กรรมการ และ
รองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
กลุม่ธรุกจิแมค็โคร 
สายงานบริหาร
การเงินและ
หน่วยงาน
สนับสนุน

หลักสูตรการ
เปิดเผยและ
ความโปร่งใส 
สถาบันพัฒนา
ผู้น�า 
เครือเจริญ
โภคภัณฑ์
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ข้อมลูทัว่ไปของบรษิทั 
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ทะเบียนบริษัทเลขที่  : 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299) 
วันที่จดทะเบียน  : 10 พฤษภาคม 2531
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์ : 0 2067 8999 
โทรสาร : 0 2067 9888 
เว็บไซต์ : www.siammakro.co.th

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ประเภทธุรกิจ : 
ประกอบธรุกจิศูนย์จ�าหน่ายสนิค้าแบบช�าระเงนิสดและบรกิารตนเอง
ภายใต้ช่ือ “แมค็โคร” ในการจดัจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบริโภค ให้แก่
ลูกค้าท่ัวประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง ได้แก่ กลุม่ร้านค้าปลกีรายย่อย กลุม่โฮเรก้า 
กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ
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
(1) บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่  : 0105527032739 (เดิมเลขที่ 3276/2527)
วันที่จดทะเบียน  : 7 กันยายน 2527
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน�้า 
  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
  กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2620 6000 
โทรสาร : 0 2620 6001
เว็บไซต์ : www.siamfoodservices.com

ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพช้ันดี เช่น เนื้อสัตว์ 
อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสินค้า เบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหาร
พร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 
สายการบนิ ธรุกิจจดัเลีย้ง 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 



117บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

ข้อมลูทัว่ไปของบรษิทั 
และบริษัทในเครือ

(2) Indoguna (Singapore) Pte Ltd
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 :
ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลามี่ เนื้อสัตว์ตัดแบ่ง
และอาหารส�าเร็จรูปภายใต้ชื่อ Carne Meats รวมทั้งน�าเข้าและ 
จดัจ�าหน่ายสนิค้าพร้อมบรกิารจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แขง็
คณุภาพชัน้ด ีเช่น เนือ้สตัว์ อาหารทะเล กลุม่สนิค้าเบเกอรี เคร่ืองปรงุรส
และอาหารพร้อมปรุงช้ันเลศิจากท้ังในและต่างประเทศ เพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศสิงคโปร ์
อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเล้ียง โรงงาน 
อตุสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน : 
1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 
1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

(3) Indoguna Dubai LLC
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�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพช้ันดี เช่น เนื้อสัตว์ 
อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง
ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ 
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน :
300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :
300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

(4) Indoguna Lordly Company Limited
 เดิมชื่อ Lordly Company Limited
ทะเบียนบริษัทเลขที่  : 0196081
วันที่จดทะเบียน  : 14 สิงหาคม 2530
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :  14F 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�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว์ 
อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบเกอรี ไข่น�้า เคร่ืองปรุงรสและอาหาร 
พร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในฮ่องกง อาทิ โรงแรม 
ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผู้ค้าส่ง เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน : 
10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 
10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

(5) Just Meat Company Limited
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
ประเภทธุรกจิ  : 
ประกอบธรุกจิน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ด้านอาหารสดชั้นดี 
จ�าพวกเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกในฮ่องกง
ทุนจดทะเบียน : 
1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 
1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
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(6) MaxzI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C
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�าเนินธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ทุนจดทะเบียน :
4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

(7) Indoguna (Cambodia) Company Limited
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 และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศ
กัมพูชา
ทุนจดทะเบียน : 
2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 
2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

(8) Indoguna Vina Food Service Company Limited 
 เดิมชื่อ Vina Siam Food Company Limited 
ทะเบียนบริษัทเลขที่  : 0312016132
วันที่จดทะเบียน  : 15 ตุลาคม 2555
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 44B Plan 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�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว์ 
อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสินค้าเบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหาร
พร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ 
โรงแรม ร้านอาหาร รวมถงึธุรกจิให้บรกิารอาหารจานด่วน ธุรกจิจดัเลีย้ง 
เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน :
5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 
5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

(9) บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่  : 0105558034130
วันที่จดทะเบียน  : 23 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
  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 อาร์โอเอช จ�ากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่  : 0105557153364
วันที่จดทะเบียน  : 14 ตุลาคม 2557
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2067 8999 
โทรสาร : 0 2067 9044 
ประเภทธุรกิจ : 
ประกอบธรุกจิลงทนุในต่างประเทศ รวมท้ังให้บรกิารด้านการบรหิาร 
ด้านเทคนิค และ/หรือ การให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ
จ�านวนและชนิดของหุ้น : 
หุ้นสามัญจดทะเบียน จ�านวน 17,450,000 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน : 
1,745,000,000 บาท จ�านวน 17,450,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 
1,745,000,000 บาท บาท จ�านวน 17,450,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ  100 บาท 

(11) aRO Company Limited 
ทะเบียนบริษัทเลขที่  : 889 FC/ 2014-2015 
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
โทรศัพท์ : (959) 450 494 662
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธรุกจิให้บริการด้านการตลาด และให้ค�าปรึกษาในประเทศ
เมียนมาร์
ทุนจดทะเบียน :
500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :
165,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(12) CP Wholesale India Private Limited
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
ประเภทธุรกิจ :
ด�าเนินธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย
ทุนจดทะเบียน :
300,000,000 รูปีอินเดีย
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :
160,714,270 รูปีอินเดีย

(13) Makro (Guangzhou) Food Company Limited
ทะเบียนบริษัทเลขที่  : 440103400002490
วันที่จดทะเบียน  : 3 กรกฎาคม 2560
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : Room 440 (zibian), Room 401, 4/F, 
   No. 17 Fangxin Road, Liwan District, 
   Guangzhou, China
ประเภทธุรกิจ : 
ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทุนจดทะเบียน :
50,000,000 หยวนเหรินหมินปี้
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 
25,000,000 หยวนเหรินหมินปี้
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(14) Makro (Cambodia) Company Limited 
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�าเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
ทุนจดทะเบียน :
68,000,000  ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :
30,200,000  ดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัทร่วม 
 - ไม่มี -

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
   (ประเทศไทย) จ�ากัด
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
  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 จดทะเบียนก่อต้ังในเดือนพฤษภาคม 2531 และเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 
2537 โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การด�าเนินธุรกิจศูนย์จ�าหน่าย
สินค้าระบบสมาชิกแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ 
“แม็คโคร” ซ่ึงมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ  
มีจ�านวนสาขาทั้งสิ้น 123 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็นศูนย์จ�าหน่าย
สินค้าแม็คโคร จ�านวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ�านวน  
19 สาขา อีโค พลัส จ�านวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ�านวน  

5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ�านวน 8 สาขา รวมถึงการเปิด 
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาแรกท่ีประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจน�าเข้า ส่งออก และจ�าหน่ายสินค้าแช่แข็ง
และแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่งในประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนาม รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ ผ่านการด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดย ณ สิ้นปี 
2560 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
แสดงตามแผนภูมิ ดังนี้

โครงสร�างธุรกิจของกลุ�มสยามแม็คโคร
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 บริษัท ประเภทกิจการ

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ช่ือ 
“แม็คโคร” ในการจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีก
รายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสด 
และอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสินค้าเบเกอรี 
เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน 
ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น 

Indoguna (Singapore) Pte Ltd ประกอบธรุกจิผลติไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลามี ่เน้ือสตัว์ตดัแบ่งและอาหารส�าเรจ็รปู
ภายใต้ชื่อ Carne Meats  รวมท้ังน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้า พร้อมบริการจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แขง็คณุภาพชัน้ดี เช่น เนือ้สตัว์ อาหารทะเล กลุม่สนิค้า
เบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ อาทิ 
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบนิ ธรุกิจจดัเลีย้ง โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร ผูค้้าส่ง เป็นต้น

Indoguna Dubai LLC ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แขง็คุณภาพชัน้ดี เช่น เนือ้สตัว์ อาหารทะเล กลุม่สนิค้า เบเกอร ีเครือ่งปรุงรส
และอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม 
ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น

Indoguna Lordly Company Limited ประกอบธรุกจิน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสนิค้าพร้อมบรกิารจดัส่งประเภท อาหารสดและ
เดิมชื่อ Lordly Company Limited อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบเกอรี ไข่น�้า 

เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 
สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น

Just Meat Company Limited ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสดชั้นดี จ�าพวกเนื้อสัตว์
และสัตว์ปีกในฮ่องกง

Maxzi The Good Food Restaurant &  ด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Cafe L.L.C 
Indoguna (Cambodia)  ด�าเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
Company Limited
Indoguna Vina Food Service  ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
Company Limited  อาหารแช่แข็งคุณภาพช้ันดี เช่น เน้ือสัตว์ อาหารทะเล มันฝร่ัง กลุ่มสินค้าเบเกอรี
เดิมชื่อ Vina Siam Food เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
Company Limited  ความต้องการของกลุม่ธุรกิจบรกิารด้านอาหาร ในประเทศเวยีดนาม อาท ิเช่น โรงแรม 

ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็นต้น
บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด ประกอบธรุกจิลงทนุในต่างประเทศ รวมทัง้ให้บริการด้านการบรหิารด้านเทคนิค และ/หรอื 

การให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ
ARO Company Limited ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด และให้ค�าปรึกษาในประเทศเมียนมาร์
CP Wholesale India Private Limited ด�าเนินธุรกิจค้าส่งและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย
Makro (Guangzhou) Food Company Limited ด�าเนนิธรุกจิค้าปลกี ค้าส่ง และธรุกจิอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
Makro (Cambodia) Company Limited ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
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โครงสร้างรายได้
บริษัทฯ มีรายได้จากการด�าเนินธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าระบบ
สมาชิกแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองเป็นหลัก นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ยงัมรีายได้จากธุรกจิน�าเข้า ส่งออก และจ�าหน่ายสนิค้าแช่แขง็
และแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง รวมทั้งธุรกิจอื่น 

ทีเ่กีย่วเนือ่งและสนบัสนนุธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ ผ่านการด�าเนนิงาน
ของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 
(รายได้หลังปรับปรุงรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ) ปรากฏ
ตามตารางแสดงรายได้ ดังนี้

 % ของ รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ ด�าเนินการโดย การถือหุ้น 2558 2559 2560
 บริษัทฯ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
1. ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบ สยามแม็คโคร - 153,799 98.6 170,373 98.6 181,611 97.2
 ช�าระเงินสดและบริการ CPWI** 99.99 - - - - 2 0.0
 ตนเองในประเทศและ MAC 70.00 - - - - 92 0.1
 ต่างประเทศ MGZ** 99.99 - - - - - -
 รายได้จากการขายสินค้า
 อุปโภคบริโภค และรายได้อื่น*   
  
2. ให้บริการด้านการบริหาร  MROH 99.99 - - - - - -
 ด้านเทคนิคและสนับสนุน ARO**  99.99 - - - - - -
 รายได้จากการขายสินค้า PRO** 99.99 - - - - - -
 และบริการ และรายได้อื่น* 
  
3. น�าเข้าและจ�าหน่ายสินค้า SFS  99.99 1,870 1.2 2,158 1.2 2,356 1.3
 แช่แข็งและแช่เย็น INDV 100.00 248 0.2 259 0.2 332 0.2
 รายได้จากการขายสินค้า INDS 80.00 - - - - 1,566 0.8
 และบริการ และรายได้อื่น* INDD 80.00 - - - - 457 0.2 

 JM 80.00 - - - - 8 0.0
  LL 80.00 - - - - 330 0.2
  INDC** 70.00 - - - - - -

4. ร้านอาหารและร้านค้าปลีก MAXZI** 80.00 - - - - - -
 ขนาดเล็ก
 รายได้จากการขายสินค้า
 และบริการ และรายได้อื่น*  

  รวมทั้งสิ้น  155,917 100.0 172,790 100.0 186,754 100.0

หมายเหตุ : 
* รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริษัทในเครือ
** ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อด�าเนินธุรกิจ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จ�านวน 5 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคณุวุฒิ และมปีระสบการณ์หลายด้าน  
ทัง้ด้านกฎหมาย ด้านการบรหิารองค์กร ด้านบญัช ี ด้านการเงนิ และ
ด้านการบรหิารความเสีย่ง รวมท้ังมคีวามเป็นอสิระตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นายอรรถพร ข่ายม่าน ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลติ อตัถศาสตร์ 
นายธีระ วิภูชนิน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ และนายโชติ โภควนิช 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีแสดงความเห็นอย่าง 
เป็นอสิระภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบท่ีระบใุนนโยบาย
การก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี โดยได้รบัความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน

ภายในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารจดัประชมุทัง้หมด 
5 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรปุได้
ดงันี้
รายชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 5
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์ 4
3. นายธีระ วิภูชนิน 5
4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 4
5. นายโชติ โภควนิช 5

ซึง่ในการประชมุแต่ละครัง้ เป็นการประชุมร่วมกบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายบรหิาร
ของบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจากภายนอก  
เพือ่แลกเปลีย่นและเสนอแนะข้อคิดเหน็ในหัวข้อท่ีเก่ียวข้อง โดยการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบมปีระเดน็ทีเ่ปน็สาระส�าคญั 
ได้แก่
1. สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าป ี
พ.ศ. 2560 ของบริษทัฯ และงบการเงนิรวม รวมทัง้การเปิดเผย
ข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ และการพิจารณาจากรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีภายนอก โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้ง 
ให้ข้อสังเกตและค�าแนะน�าเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควร 

ในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเช่ือถือได้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ใช้งบการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินที่บริษัทฯ จัดท�าขึ้น  
มคีวามถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน 
สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอก

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมลูของบริษทัฯ และการปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบั
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้
มัน่ใจว่าบรษิทัฯ ได้ด�าเนินตามเงือ่นไขทางธรุกจิและหลกัเกณฑ์
ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการท�า
รายการทีเ่ก่ียวโยงกันของบรษิทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยจากการสอบทาน ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็น
สาระส�าคัญ รายการที่เก่ียวโยงทางการค้าเป็นรายการที่เป็น 
ไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการท�ารายการดังกล่าวเป็นไป
อย่างสมเหตผุล มเีง่ือนไขตามปกตขิองธรุกจิ รวมทัง้การเปิดเผย
ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในกลุ ่มและ 
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ ซึง่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�าหนด

3. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบรษัิทฯ เพือ่ให้ม่ันใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการด�าเนนิ
งานของบรษิทัฯ อยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมทีม่กีารควบคมุภายใน
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ถือนโยบายการ
ก�ากบัดแูลกิจการทีด่เีป็นส�าคญั มผีลให้ระบบการควบคมุภายใน
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
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4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งท�าหน้าทีป่ระเมนิความเสีย่งให้ครอบคลมุทกุ
ด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นที่มี
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ พร้อมท้ังหามาตรการป้องกัน 
เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
รวมทัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ทบทวน และได้มกีาร
ติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการด�าเนินธุรกิจ
โดยมีการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและการ
ติดตามความคืบหน้า รวมท้ังมีการทบทวนความเสี่ยงให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัอย่างสม�า่เสมอ

5. สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็น
ส�าคญัเกีย่วกบัการควบคมุภายในของบรษิทัฯ เพือ่ประเมนิความ
เพียงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุให้แก่ผูบ้รหิารของบริษทัฯ ร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน และเจ้าหน้าทีฝ่่ายบรหิาร
ของบริษัทฯ นอกจากนีย้งัพจิารณาประเมนิผลงานประจ�าปีของ
หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในด้วย

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว ่าการปฏิบัติงานของฝ่าย 
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ เพื่อก่อให้เกิด 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และให้ความเห็น 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ังให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปี พ.ศ. 2560

7. พจิารณาผลการสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง
กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจของบรษิทัฯ ให้มกีารปฏิบตัติาม
กฎหมายและระเบยีบทางการทีเ่กีย่วข้องให้เป็นไปอย่างถกูต้อง

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บรษิทัฯ ไม่มปีระเด็นทีเ่ป็นสาระ
ส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดที่มี
สาระส�าคัญ

8. พิจารณาผลการสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง  
และแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั
ของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ข้อมูลในแบบประเมินตนเอง 
มีความถูกต้องและเพียงพอต่อการจัดส่งให้คณะกรรมการ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง

โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิติัหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ครบถ้วนตามที่ได ้ระบุไว ้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความ
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 
เท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะ
กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
หน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ระบุในนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้อย่างมคีณุภาพเยีย่งมอือาชพี 
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ  
มกีารเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างถูกต้องและมีการปฏบิตังิาน
ทีส่อดคล้องกบัระบบการก�ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างเพยีงพอ โปร่งใส 
นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน
และด�าเนนิงานอย่างถกูต้อง มรีะบบการบรหิารความเสีย่ง ระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 นายอรรถพร ข่ายม่าน
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)



126 รายงานประจำาปี 2560

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงาน - งบการเงินรวม

  2559 2560 เพิ่ม (+)/ ลด (-)

รายได้จากการขาย ล้านบาท 169,226 182,753 + 13,527
รายได้รวม ล้านบาท 172,790 186,754 + 13,964

ก�าไรขั้นต้น ล้านบาท 15,504 18,401 + 2,897
EBITDA* ล้านบาท 9,125 10,407 + 1,282
ก�าไรสุทธิ ล้านบาท 5,413 6,178 + 765
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 1.13 1.29 + 0.16

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 มีการปรับตัว 
ดีขึ้น โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 3.3 การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว 
จากความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคทีด่ขีึน้ อนัเนือ่งมาจากปัจจยัเกือ้หนุนส�าคัญ
จากการท่องเท่ียวและการส่งออก โดยภาคการท่องเทีย่วมอีตัราการ
ขยายตัวทีเ่พิม่สงูขึน้เป็นอย่างมากจากจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่ี
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่า 
การส่งออกส�าหรับปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 6.9 ซึ่งสูงกว่าการขยาย
ตวัของปี 2559 นอกจากนี ้ยงัมแีรงผลกัดนัจากการเร่งเบกิจ่ายลงทุน
ของภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี 
ก�าลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวมยังไม่เข้มแข็งมากนัก โดยเฉพาะกลุ่ม 
ผูม้รีายได้ปานกลางถงึรายได้น้อย เนือ่งจากราคาพชืผลทางการเกษตร
โดยส่วนใหญ่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่า และค่าครองชีพที่ปรับตัว 
สงูขึน้ ท�าให้ก�าลงัซือ้โดยรวมทัว่ไปขยายตวัในระดบัต�า่ และยงัส่งผ่าน
ไปยังเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างไม่ทั่วถึง

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งผลักดันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ 
บริษัทฯ ในการเป็นที่หน่ึงในเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหาร
แบบครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ (To Be Number 
One Food Solution Provider for Professional Customers) 
โดยมกีารขยายสาขาจ�านวน 8 สาขา โดยแบ่งเป็นศูนย์จ�าหน่ายสนิค้า
แม็คโคร 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 3 สาขา และแม็คโคร ฟูดช้อป 
2 สาขา ท�าให้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดด�าเนินการรวม 
123 สาขา แบ่งเป็น ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 79 สาขา แม็คโคร 
ฟดูเซอร์วสิ 19 สาขา อโีค พลสั 12 สาขา แมค็โคร ฟดูช้อป 5 สาขา 
และร้านสยามโฟรเซ่น 8 สาขา ซึ่งมีพื้นที่การขายรวมประมาณ 
729,763 ตารางเมตร และยงัมกีารพฒันารปูแบบสาขาของแมค็โคร 
ฟดูเซอร์วสิเป็นแบบ 2 ชัน้ ทีส่าขาบดนิทรเดชา กรงุเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นสาขาต้นแบบเพ่ือเพิม่ความคล่องตวัในการขยายสาขาของบรษิทัฯ 
ในแต่ละพื้นที่มากขึ้น

ภายหลังการเข้าซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna ของบริษัท สยามฟูด 
เซอร์วสิ จ�ากัด (“SFS”) ในเดือนมกราคมทีผ่่านมา ปี 2560 นับเป็น 
ปีแห่งการเริ่มต้นคร้ังใหม่ของ SFS ในการด�าเนินธุรกิจโดยน�า 

* ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย
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การผสมผสานวธิกีารด�าเนินธรุกจิของทกุบรษัิทในภมูภิาค โดยมุง่เน้น
ไปที่ลูกค้าและตลาด น�าไปสู่ด้านการสร้างแบรนด์ การเพิ่มมูลค่า
ผลติภัณฑ์และบรกิาร และน�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ซ่ึงมปีรมิาณ ต้นทนุ
และเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้าโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
การกระจายสนิค้าทีม่คีณุภาพไปให้กบัลกูค้าฟดูเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกและตะวันออกกลาง (“APME”) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคง
มุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารสู่สากล โดยในปี 2560 
บรษัิทฯ ได้จดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ MAXZI The Good 
Food Restaurant & Cafe L.L.C. ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเป็นจ�านวนเงิน 4 ล้านดีแรมห์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อประกอบธุรกิจธุรกิจร้านอาหาร และ 
ร้านค้าปลกีขนาดเลก็ และจดัตัง้ Indoguna (Cambodia) Company 
Limited ในประเทศกัมพูชา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเป็นจ�านวน 
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบรษัิทฯ เป็นผูม้สีดัส่วนความเป็นเจ้าของในอตัราร้อยละ 80 
และร้อยละ 70 ตามล�าดับ ซ่ึงปัจจุบันทั้งสองบริษัทอยู่ในระหว่าง
การเตรียมการเพื่อด�าเนินธุรกิจดังกล่าวในอนาคต 

หลงัจากท่ีได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธรุกจิในต่างประเทศ
อย่างรอบด้าน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดด�าเนินการศูนย์จ�าหน่าย
สินค้าแม็คโครสาขาแรกในประเทศกัมพูชา อย่างเป็นทางการ และ
ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการในท้องถิ่น รวมถึงประชาชน
ชาวกัมพูชา นอกจากนี้บริษัทฯ มีความพร้อมเต็มที่ที่จะขยายธุรกิจ 
Cash & Carry ไปต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง
บริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ CP Wholesale India Private 
Limited ในประเทศอนิเดีย ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรกเป็นจ�านวนเงนิ 
100 ล้านรูปีอินเดีย เพื่อประกอบธุรกิจธุรกิจค้าส่งและธุรกิจอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง และจัดตั้ง Makro (Guangzhou) Food Company 
Limited ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุนจดทะเบียน
แรกเริม่เป็นจ�านวนเงนิ 50 ล้านหยวนเหรนิหมนิป้ี  เพือ่ประกอบธรุกิจ
ธรุกจิค้าปลกี ค้าส่งและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท แม็คโคร 
อาร์โอเอช จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และร้อยละ 100 ตามล�าดับ ซึ่งปัจจุบันทั้งสองบริษัทอยู่ใน
ระหว่างการเตรียมการเพื่อด�าเนินธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

รายได้
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจ�านวน 
182,753 ล้านบาท เติบโตข้ึนในอัตราร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2559 โดยยอดขายของแม็คโครเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เป็นผลมาจาก
การขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ได้มกีารขยายสาขาใหม่จ�านวน 8 สาขา 
โดยแบ่งเป็นศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าแมค็โคร 3 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ 
3 สาขา และแม็คโคร ฟูดช้อป 2 สาขา ท�าให้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ 
มจี�านวนสาขาทัง้สิน้ 123 สาขาท่ัวประเทศ ประกอบด้วย ศนูย์จ�าหน่าย
สนิค้าแมค็โคร จ�านวน 79 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ จ�านวน 19 สาขา 

อีโค พลัส จ�านวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ�านวน 5 สาขา และ
ร้านสยามโฟรเซ่น จ�านวน 8 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑลจ�านวน 29 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดจ�านวน 
94 สาขา ตามล�าดับ ในขณะที่ยอดขายของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส 
(รวมยอดขายของ SFS และ Indoguna Vina Food Service 
(“INDV”)) เตบิโตในอัตราร้อยละ 108.4 เนื่องจากมีการรวมยอดขาย
ของกิจการกลุ่ม Indoguna ที่ได้ซื้อมาในเดือนมกราคม 2560 
อกีทัง้ ในเดอืนธนัวาคม 2560 บรษัิทฯ ได้เปิดด�าเนนิการสาขาแม็คโคร
แห่งแรกในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การเติบโตของยอดขาย เป็นผลมาจากการพัฒนากลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายและรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส�าคัญ
ของการพัฒนารูปแบบสาขาที่หลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว โดยได้มุ่งมั่นพัฒนาศูนย์จัดจ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบ “แม็คโคร 
ฟูดช้อป” และ “แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส” ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ขาย
ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ท�าให้สามารถให้บรกิารและเข้าถึงลกูค้า
ผู้ประกอบการได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ท่องเที่ยวและ
ชุมชนเมือง อีกทั้งบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงสภาพพื้นที่ในเมืองที่ค่อนข้าง
จ�ากัด และมีต้นทุนสูง บริษัทฯ จึงริเริ่มพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 
รูปแบบใหม่ที่มีมากกว่า 1 ชั้น

อนึ่ง เมื่อรวมกับรายได้ค่าบริการ (ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการ 
ส่งเสริมการขาย การโฆษณาผ่านสือ่ Makro mail เป็นต้น) จ�านวน 3,051 
ล้านบาท และรายได้อ่ืน (ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่า และ 
การจดังานกจิกรรมลกูค้าประจ�าปีของบรษิทัฯ เป็นต้น) จ�านวน 950 
ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 186,754 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 13,964 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1

ก�าไรขั้นต้น
ก�าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2560 มจี�านวน 18,401 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2,897 ล้านบาท จากปี 2559 เตบิโตในอตัราร้อยละ 
18.7 และมีอัตราก�าไรข้ันต้นอยู่ที่ร้อยละ 10.1 ต่อยอดขายรวม 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.2 ในปี 2559 ส�าหรับอัตราก�าไรที่เพิ่มสูงขึ้นมา
จากแมค็โคร ทีอ่ตัราก�าไรขัน้ต้นของกลุม่สินค้าอาหารสดปรบัตวัดข้ึีน 
นอกจากนี้ แม็คโครมีการบริหารจัดการเรื่องอัตราสูญเสียของสินค้า
อาหารสดได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ ท�าให้สนิค้าส่วนทีส่ญูเสยี
จากสภาพสินค้าสดมีอัตราส่วนลดลงอัตราร้อยละ 0.1 อีกทั้งรายได้ 
ที่มีการปันส่วนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าคงเหลือตามมาตรฐาน
การบัญชีมีจ�านวนลดลงในอัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นไปตามจ�านวน
สนิค้าคงเหลือทีล่ดลงจากการบริหารจดัการสนิค้าทีม่กีารเคลือ่นไหวช้า
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากนี ้มอีตัราก�าไรขัน้ต้นของกิจการกลุม่ 
Indoguna ที่บริษัทฯ ได้น�าผลประกอบการมารวมในปีนี้จากการที่
ซื้อบริษัทย่อยกลุ่มนี้มาในเดือนมกราคม 2560 
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ต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 14,395 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 7.7 โดยเพิม่ขึน้จากปีก่อนจ�านวน 2,351 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5

ต้นทุนในการจดัจ�าหน่าย : ค่าใช้จ่ายในการจดัจ�าหน่ายของบริษทัฯ 
และบริษัทย่อย ในปี 2560 มีจ�านวน 10,735 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
ในอัตราร้อยละ 10.4 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากจ�านวน
สาขาใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ (บริษทัฯ ขยายสาขาเพิม่จ�านวน 8 สาขาในปี 2560) 
ทั้งน้ีสัดส่วนของต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายเทียบกับยอดขายอยู่ที่ 
ร้อยละ 5.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.7 ในปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อยในปี 2560 มจี�านวน 3,660 ล้านบาท เพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ 
57.7 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายของแม็คโครเติบโตใน
อัตราร้อยละ 31.8 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาและพัฒนาอบรมพนักงาน ค่าเสื่อมราคาจากอาคาร
ส�านักงานใหญ่ (ย้ายที่ตั้งในเดือนพฤษภาคม 2559) และค่าพัฒนา
โครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่าย
ที่มาจากกิจการกลุ่ม Indoguna และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
จัดตั้งและด�าเนินธุรกิจในระยะเริ่มต้นของธุรกิจแม็คโครในประเทศ
กัมพูชาและอินเดีย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 599 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเป็นจ�านวน 
349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 70 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2559 มี
สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน
รวมทั้งสิ้น 928 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนซื้อกลุ่มกิจการกลุ่ม 
Indoguna และลงทุนในธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ รวมถึงบางส่วน
เพื่อใช้หมุนเวียนสภาพคล่องในบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ก�าไรสุทธิ
ในปี 2560 บรษิทัฯ และบริษทัย่อยมกี�าไรสทุธจิ�านวน 6,178 ล้านบาท 
เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 14.1 เติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับ 
การเติบโตของยอดขาย เป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการเชิงรุกตามแผนงานระยะยาว เพื่อ
การเตบิโตแบบยัง่ยนืภายใต้กรอบงบประมาณท่ีวางไว้ รวมถงึในปี 2560 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
9.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 10.1 นอกจากนี้ มีก�าไรสุทธิซึ่งได้มาจาก
กิจการกลุ่ม  Indoguna ที่ได้ถูกน�ามารวมในปีนี้ จึงท�าให้ในปี 2560 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราก�าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.1 
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 3.3 ในปี 2560

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน - งบการเงินรวม

  ณ 31 ธันวาคม 
เพิ่ม (+)/ ลด (-)

  2559 2560
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 52,859 58,976 + 6,117
หนี้สินรวม ล้านบาท 37,118 40,965 + 3,847
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 15,741 18,011 + 2,270
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สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวน
เท่ากบั 58,976 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ�านวน 6,117 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้
ในอัตราร้อยละ 11.6 จากปี 2559 การเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์รวมของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสาเหตุหลักมาจากค่าความนิยมที่เพิ่มขึ้น
จากการซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna ในไตรมาส 1 ของปี 2560 และ
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อื่น ซึ่งเป็นผลจากการขยายสาขาในระหว่างปีและได้มาจากการ 
ซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna 

สนิทรพัย์หมุนเวยีน : สนิทรพัย์หมนุเวียนของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย 
ณ สิ้นปี 2560 มีจ�านวนเท่ากับ 20,413 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 
1,884 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
อัตราร้อยละ 10.2 สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด และลูกหนีก้ารค้าทีเ่พิม่ขึน้ โดยลกูหนีก้ารค้าทีเ่พิม่ขึน้มาจาก
ลกูหนีก้ารค้าในกจิการกลุม่ Indoguna ท่ีมธุีรกจิรปูแบบเดียวกบั SFS 
(Credit & Delivery)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ และ
บรษัิทย่อย ณ สิน้ปี 2560 มจี�านวนเท่ากบั 38,563 ล้านบาท เพิม่ขึน้
จ�านวน 4,233 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ 12.3 เมือ่เทยีบกบั 
ณ สิ้นปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna 
ในไตรมาส 1 ของปี 2560 ท�าให้เกิดค่าความนิยมเป็นจ�านวน 
2,256 ล้านบาท นอกจากนีท่ี้ดนิ อาคารและอปุกรณ์ รวมถงึสนิทรพัย์
ไม่มีตัวตนอื่นมีจ�านวนเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นผลจากการขยายสาขา 
ในระหว่างปีและได้มาจากการซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna 

หนี้สิน
ณ ส้ินปี 2560 หนีสิ้นรวมของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อยเท่ากบั 40,965 
ล้านบาท เพิม่ขึน้จ�านวน 3,847 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ 
10.4 มสีาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเจ้าหนีท้างการค้า สบืเนือ่งจาก
การส่ังซ้ือสินค้าเพ่ิมขึน้ ซึง่สอดคล้องกับการขยายธรุกจิ และการเพ่ิมขึน้
ของจ�านวนสาขาใหม่ในระหว่างปี รวมถงึการจ้างงานทีเ่พิม่มากขึน้ ท�าให้ 
ณ ส้ินปี 2560 บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีเกีย่วเนือ่งกบัพนกังานเพิม่ขึน้ 
นอกจากนี้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน โดยเงินกู้ยืม
ระยะสั้นส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นเพื่อใช้ซ้ือกิจการกลุ่ม Indoguna และ 
เพื่อใช้หมุนเวียนสภาพคล่องภายในกิจการ

หนี้สินหมุนเวียน : ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน
หมุนเวียน เท่ากับ 37,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,413 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจ�านวน 
33,705 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 
ทั้งจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สืบเน่ืองจากการสั่งซ้ือ
สินค้าเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นของ
จ�านวนสาขาใหม่จ�านวน 8 สาขา ที่เปิดระหว่างปี 2560 และการ 
เพิม่ข้ึนของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิจ�านวน 903 ล้านบาท 
เพื่อใช้ในการซื้อกิจการกลุ ่ม Indoguna และเพื่อใช้หมุนเวียน 
สภาพคล่องภายในกิจการ และมีค่าใช้จ ่ายค้างจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัพนักงาน รวมถึง
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน : ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนีส้นิ
ไม่หมนุเวียนเท่ากบั 3,847 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 9.4 ของหนีสิ้นรวม 
เพ่ิมข้ึนจ�านวน 434 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาการบันทึกค่าเช่า 
ที่ค�านวณแบบเส้นตรงในระหว่างปีซ่ึงเพิ่มขึ้นตามจ�านวนสัญญาเช่า
ที่เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีมีหน้ีสินที่เป็นไปตามสัญญาที่ต้องจ่ายให้กับ 
ผูถ้อืหุ้นเดิมจากการซือ้กจิการกลุม่ Indoguna (Earn-out ส่วนทีเ่กนิ 
1 ปี) เพิม่ขึน้ ทัง้นีห้นีส้นิไม่หมนุเวยีนมอีงค์ประกอบหลกัเป็นเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ และภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิน้ปี 2560 ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ มจี�านวน 18,011 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จ�านวน 2,270 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 14.4 ซึง่สอดคล้อง
กับผลก�าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2560 บริษัทฯ 
จ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้เป็นจ�านวน 4,272 ล้านบาท ทัง้นี ้มลูค่าหุน้
ตามบัญชีเท่ากับ 3.66 บาทต่อหุ้น
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การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดได้มา/ (ใช้ไป) สุทธิระหว่างงวด - งบการเงินรวม

   2559 2560
กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน ล้านบาท 9,071 11,928
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ล้านบาท (5,544) (6,468)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ล้านบาท (3,207) (3,649)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ ล้านบาท 320 1,811

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและ
รายการเทยีบเท่าเงินสดเท่ากบั 4,361 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,811 ล้านบาท
จากปี 2559 สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 
เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการใช้กระแสเงินสดไปในการซื้อบริษัทย่อยและ
ขยายสาขา รวมถึงการจ่ายเงินปันผล

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
ส�าหรับปี 2560 กระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานมีจ�านวน 
11,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,857 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.5 
จากปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อย
จ�านวน 6,468 ล้านบาทระหว่างปี 2560 เป็นการใช้ไปเพื่อซื้อ 
กิจการกลุ่ม Indoguna และใช้ไปส�าหรับการขยายการลงทุนใน 
สาขาใหม่ ๆ การซื้อที่ดิน รวมทั้งการเช่าที่ดินระยะยาวเพิ่มส�าหรับ
แผนการเปิดสาขาในปี 2560 และปี 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินระหว่างปี 2560 
จ�านวน 3,649 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล
จ�านวน 4,272 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

   2559 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.6 0.5
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.1 0.1
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)   
อัตราก�าไรขั้นต้น % 9.2 10.1
อัตราก�าไรสุทธิ  % 3.1 3.3
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 36.2 37.1
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 10.7 11.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 25.4 26.9
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 3.4 3.3
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.4 2.3
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 47.3 50.6
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 75.4 74.6
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รายการระหว่างกัน
ในปี 2559 และ ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุปดังนี้

รายการระหว่างกันในปี 2559 และ ปี 2560

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและลักษณะ

ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการ
2559 2560

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

ซีพี ออลล์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
ของบรษัิทฯ โดยถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน
ร้อยละ 97.88 ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

- 2.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า - 1.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร - 1.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. ค่าการใช้บริการ
บริษัทฯ ได้ช�าระค่าการใช้บริการ
ซอฟต์แวร์ และสทิธ์ิในเครือ่งหมาย 
การค้า เครื่องหมายบริการให้แก่ 
ซีพี ออลล์

180.9 167.0 ส�าหรับรายการการใช้บริการซอฟต์แวร์และ
สทิธิใ์นเครือ่งหมายการค้า เครือ่งหมายบรกิาร
จาก ซีพ ีออลล์ นัน้ เป็นการรบัความช่วยเหลอื
ทางด้านเทคนิค เพ่ือด�าเนินธุรกิจหลักของ 
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายการขาย
สนิค้า การบนัทกึการรบัสนิค้า การเคล่ือนไหว
ของสินค้าและระบบข้อมูลลูกค้าของสาขา 
ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ สามารถใช้ซอฟต์แวร์
ดงักล่าวท�าข้อมลูของสาขาใหม่และข้อมลูรวม
ของทุกสาขาได้ โดยต้นทุนการใช้ซอฟต์แวร ์
ต�่ากว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า 
“Makro” “aro” เป็นต้น ในการด�าเนนิธรุกจิ 
โดยใช้รปูแบบร้านค้า การจดัเรยีงสนิค้า รวมทัง้
การบรหิารธรุกิจ และเมือ่มกีารพฒันารปูแบบ
ร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ 
บริษัทฯ จะได้รับความรู้และเทคนิคในการ
ด�าเนินธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
ด�าเนนิธรุกจิ โดยการใช้บรกิารซอฟต์แวร์และ
สิทธิ์ในเคร่ืองหมายการค้า เครื่องหมาย
บรกิารถอืเป็นรายการธรุกจิ/ สนบัสนุนธุรกิจ
ปกติ5)

5. เจ้าหนี้อื่น
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี 
ออลล์ ให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ 
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้
เครื่องหมายการค้า “Makro” 
“aro” เป็นต้น

86.9 83.7
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและลักษณะ

ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการ
2559 2560

บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด
(“ซีพีแรม”)
ลักษณะความสัมพันธ์1) 
ซีพีแรม เป ็นบริษัทย ่อยของ 
ซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้น
ในซพีแีรมในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

18.6 21.6 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 234.3 250.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้การค้า 2.0 1.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 56.7 61.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

โกซอฟท์ เป็นบริษัทย่อยของซีพี 
ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นใน 
โกซอฟท์ ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุ้นทั้งหมด

1. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซื้อ
รายการสินทรัพย ์ ถาวรและ
สินทรัพย์ไม ่มีตัวตน ซึ่งได ้แก ่ 
อปุกรณ์คอมพวิเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากโกซอฟท์

50.4 27.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าการใช้บริการ 11.1 31.9 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้อื่น 15.1 15.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. ลูกหนี้อื่น 4.7 5.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 
ลักษณะความสัมพันธ์1)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เป็นบรษิทัย่อยของซีพ ีออลล์ โดย
ซีพี ออลล์ ถือหุ้นในสถาบันการ 
จัดการปัญญาภิวัฒน์ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด

1. ค่าการใช้บริการ 4.3 1.8 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและลักษณะ

ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการ
2559 2560

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

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด เป็น
บริษัทย่อยของซีพี ออลล์ โดย 
ซีพี ออลล์ ถือหุ ้นในรีเทลลิงค์ 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น
ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

24.3 30.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 2.6 2.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้อื่น 3.6 3.9 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

เจรญิโภคภัณฑ์อาหารมเีครอืเจรญิ
โภคภัณฑ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
ในสัดส่วนร้อยละ 43.72 ของ 
หุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

18.2 38.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 4.6 5.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 280.5 373.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 17.5 22.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด 
(“ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง”) 
ลักษณะความสัมพันธ์2) 

ซีพีเอฟ เทรดด้ิง เป็นบริษัทย่อย
ของเจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดย
เจริญโภคภัณฑ์อาหารถือหุ้นใน 
ซพีเีอฟ เทรดดิง้ ในสดัส่วนร้อยละ 
99.97 ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ

22.5 30.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 2.0 2.8 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 2,734.4 2,562.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 298.7 300.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษัท
ย่อยของเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหารถือหุ้น
ในซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.98 ของหุ้น
ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

113.4 199.6 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 26.3 25.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 1,234.4 4,765.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 489.1 880.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและลักษณะ

ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการ
2559 2560

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

ซีพี - เมจิ เป็นกิจการที่ควบคุม 
ร่วมกนัของเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร 
โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ถือหุ้น
ในซีพี - เมจิ ในสัดส่วนร้อยละ 
59.99 ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

3.0 4.8 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 323.6 355.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า 59.0 67.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

ซี.พี. ฟู ้ดสโตร์ มีผู ้ที่เกี่ยวข้อง 
ของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

20.4 22.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 323.8 368.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า 99.2 74.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ มีกลุ่ม
ครอบครวั เจยีรวนนท์เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่

1. ค่าการใช้บริการ 6.0 6.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้อื่น 5.5 5.9 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บรษัิท ซ.ีพ.ี คอนซเูมอร์โพรดกัส์ 
จ�ากัด 
(“ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์”) 
ลักษณะความสัมพันธ์2) 

ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ มีผู้ที่
เกีย่วข้องของเครอืเจริญโภคภัณฑ์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

18.4 21.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 196.7 217.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า 42.0 44.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและลักษณะ

ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการ
2559 2560

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

เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป มี
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

10.9 14.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 279.9 272.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า 53.4 59.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

ฟรวีลิล์ โซลูชัน่ส์ มผีูท้ีเ่กีย่วข้องของ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

1. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซื้อ
สินทรัพย ์ไม ่มีตัวตน ซ่ึงได ้แก่ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์จากฟรวีลิล์ 
โซลูชั่นส์

1.1 2.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าการใช้บริการ 13.2 19.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้อื่น 2.5 - รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้อื่น 6.6 5.9 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย มีเครือ
เจรญิโภคภัณฑ์เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

1. ค่าการใช้บริการ 11.6 10.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษทั ทร ูอนิเตอร์เนต็ คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด
(“ทร ูอนิเตอร์เนต็ คอร์ปอเรชัน่”) 
(ชื่อเดิม “ทรู ยูนิเวอร์แซล
คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ากัด)
ลักษณะความสัมพันธ์3) 

ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น 
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทร ู
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง
มีเครอืเจรญิโภคภณัฑ์เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่

1. ค่าการใช้บริการ 39.6 34.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. เจ้าหนี้อื่น 19.5 17.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและลักษณะ

ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการ
2559 2560

บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ 
เซลส์ จ�ากัด 
(“ทร ูดสิทรบิิวชัน่ แอนด์ เซลส์”) 
ลักษณะความสัมพันธ์3) 

ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ 
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทร ู
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง
มีเครอืเจรญิโภคภณัฑ์เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

3.9 4.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 29.3 1.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จ�ากัด 
(“ทรู ลีสซิ่ง”) 
ลักษณะความสัมพันธ์4) 

ทรู ลสีซิง่ ซึง่มเีครอืเจรญิโภคภณัฑ์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ค่าการใช้บริการ 26.4 42.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. เจ้าหนี้อื่น 6.2 11.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพี 
ออลล์

1. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

22.3 41.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 4.5 9.6 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 113.9 124.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 12.9 34.8 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 

1.4 49.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

6. ค่าการใช้บริการ 44.3 53.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

7. เจ้าหนี้อื่น 17.8 17.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

8. ลูกหนี้อื่น 10.3 11.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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หมายเหตุ :
1) ข้อมูลจาก แบบ 56 - 1 ปี 2559 ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2) ข้อมูลจาก แบบ 56 - 1 ปี 2559 ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
3) ข้อมูลจาก แบบ 56 - 1 ปี 2559 ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
5) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ
 1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ : ราคาขายสินค้าและบริการ และเงื่อนไขการช�าระเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไข 
  ปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
 2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น : ราคาซื้อสินค้าและเงื่อนไขการช�าระเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไข 
  ปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
 3. ค่าการใช้บริการ : ค่าการใช้บริการและเงื่อนไขการช�าระเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับ 
  ค่าการใช้บริการกับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
 4. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิทรพัย์ถาวร สทิธิก์ารเช่า และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน : ราคาซือ้สนิทรพัย์ถาวร สทิธิก์ารเช่า และสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน  
  เป็นไปตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขปกตทิางธรุกจิเปรยีบเทยีบกบัรายการซือ้สนิทรพัย์ถาวร สทิธิก์ารเช่า และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
  กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
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มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกัน 
นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณี 
อันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจเท่านั้น โดยยึดถือประโยชน์ของ 
บริษัทฯ เป็นส�าคัญ โดยรายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิ์
ในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการ
ประกอบธรุกจิและการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ทัง้นี ้รายการดังกล่าว
ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการด�าเนินการ 
หรือการจ่ายช�าระค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

หากเป็นการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า 
ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติใน 
หลกัการให้บรษิทัฯ และบรษัิทย่อย สามารถท�าธรุกรรมกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมี 
ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกนักับท่ีวิญญูชนจะพงึกระท�ากบั
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า
ทีป่ราศจากอิทธพิลในการท่ีตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การซื้อสินค้า
 กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการซ้ือสินค้าจากกลุ่มบริษัท 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกันและ/ หรือเป็น 
กลุม่ผูถ้อืหุน้เดียวกนั  ท้ังนี ้รายการซ้ือสินค้าดังกล่าวเป็นไปตาม
เงือ่นไขทางธรุกิจปกตเิช่นเดยีวกบัรายการซือ้สินค้ากบับรษิทัอืน่
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

2. การใช้บริการ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับบริการด้านการให้ค�าปรึกษาทาง

กฎหมายจากบริษัท ส�านักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ากัด และ
บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมี
กรรมการร่วมกัน ทั้งนี้ รายการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามที่
ระบุไว้ในสัญญาท่ีท�าร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว รวมถึงบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยได้รับบริการจากกลุ่มบริษัทท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงเป็นกิจการที่มี
กรรมการร่วมกนัและ/ หรอืเป็นกลุม่ผูถ้อืหุน้เดยีวกนั ซึง่เป็นไป
ตามราคาและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการได้รับ
บริการจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน 

3. การขายสินค้าและให้บริการ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ�าหน่ายสินค้าให้แก่กรรมการและ/

หรือผู้บริหาร รวมถึงได้จ�าหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่กลุ่ม

บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกันและ/ หรือ
เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไข ปกติ
ทางธุรกิจเช่นเดียวกับการจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการให้กับ
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน 

โดยรายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการซ้ือสินทรัพย์ถาวร 
สิทธิ์การเช่าและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดข้ึนจาก
ธรุกรรมทางการค้าตามปกติน้ัน บริษทัฯ มมีาตรการคุ้มครองผูล้งทนุ
เพ่ือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เป็นผูต้รวจสอบถงึความจ�าเป็นของการท�ารายการดงักล่าวกับหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการ
ซือ้สนิทรพัย์ถาวร สทิธิก์ารเช่า และสนิทรพัย์ทีไ่ม่มตัีวตน เป็นไปตาม
ราคาตลาด และต้องรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

นอกจากนั้น การใช้บริการ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ 
และสิทธิใ์นเครือ่งหมายการค้าเครือ่งหมายบริการ จากบรษิทัในเครอื
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ท�าร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่ามี
ความเหมาะสมดีแล้ว

ส�าหรบันโยบายและแนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต
นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะท�ารายการระหว่างกัน
เฉพาะกรณีอันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นไปใน
ราคาหรือเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากการปฏบัิตกิบับุคคลภายนอก และ
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้าท�า
รายการระหว่างกัน หรือได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ส�าหรับรายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากเป็นการท�ารายการที ่
เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
กล่าวคือ มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะ
พงึกระท�ากับคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ�านาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดตามที่ระบุ
ไว้ข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถท�าธุรกรรมดังกล่าวได้ 
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมุตัใินหลกัการไว้ ทัง้นี ้การเข้าท�า
รายการระหว่างกนัในอนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคล้อง
กับการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลใช้บังคับ ตลอดจนมีมาตรการและ 
ขั้นตอนการอนุมัติตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงนิและระบบการควบคมุภายใน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับเรือ่งนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงาน
ประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ 
บรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดให้มี 
งบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ 
บรษิทัฯ และบริษทัย่อย ส�าหรับปี 2560 ภายใต้พระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อ 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ ทีป่รากฏในรายงาน
ประจ�าปี โดยขอยืนยันว่างบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี 
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวัง และประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า รวมท้ังมกีารเปิดเผย
ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุ
ภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก
ข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษา
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 
การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

รายงานความรับผดิชอบ 
ของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงนิ

 นายอาสา สารสิน นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ 
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท 
และบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนด
เหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีทีข้่าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด 
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน 
ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก 
ต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เสนอ ผู้ถอืหุ้นบรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากดั (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
และของเฉพาะบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตาม
ล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุน
รวมและงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการงบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดียวกนัรวมถึงหมายเหต ุซึง่ประกอบ
ด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่ม
บริษัทและบริษัท ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ด�าเนนิงานรวมและผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการและกระแสเงนิสด
รวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนัโดยถูก
ต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงาน 
ของผูส้อบบญัชีรับอนญุาต
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มูลค่าสินค้าคงเหลือ

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ช) และ 8

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

มูลค่าสินค้าคงเหลือถูกให้ความส�าคัญเนื่องจากการ
ประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือนั้น 
ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณในการประมาณปริมาณและ 
มูลค ่าของสินค ้าที่ เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล ้าสมัย 
เคลื่อนไหวช้า และสูญหาย 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังนี้ 

• ท�าความเข้าใจนโยบายการควบคุมและบริหารสินค้าคงเหลือ 
 และการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

• สุ ่มทดสอบอายุสินค้าคงเหลือและความสมเหตุสมผลของ 
 ข้อสมมติในการก�าหนดอัตราร้อยละสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ 
 เสยีหาย ล้าสมยั เคลือ่นไหวช้า และสญูหายทีก่�าหนดโดยผูบ้รหิาร  
 และเปรียบเทียบอัตราดังกล่าวกับข้อมูลการท�าลายและสูญหาย 
 ของสินค้าคงเหลือที่เกิดขึ้น 

• สุ ่มทดสอบราคาขายและค่าใช้จ ่ายที่จ�าเป็นโดยประมาณ 
 ในการขายภายหลังวันสิ้นปีกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
 สุ่มทดสอบการค�านวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ ่มบริษัท 
 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



143บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

การซื้อธุรกิจ

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) และ 4

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อบริษัท 
4 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
อาหาร ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2560 กลุม่บรษิทัได้ประเมนิมลูค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ ซ้ือแล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลให ้
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าความนิยมจ�านวน 2,256 ล้านบาท 
และสินทรัพทย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเป็นเครื่องหมายการค้าและ
รายชื่อลูกค้าจ�านวน 449 ล้านบาทและ 59 ล้านบาท 
ตามล�าดับ ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากบัญชีส�าหรับการซ้ือธุรกิจเป็นเรื่องท่ีซับซ้อน 
การระบุและวัดมูลค่าของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้
มาและหนี้สินที่รับมาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างม ี
นัยส�าคัญและการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวมีจ�านวนเงินที่ม ี
นัยส�าคัญ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังนี้

•  อ่านสญัญาซือ้ขายธรุกจิ และรายงานการวเิคราะห์การรวมธรุกจิ  
 ซึ่งจัดท�าโดยกลุ่มบริษัทเพื่อท�าความเข้าใจถึงข้อก�าหนดและ 
 เงื่อนไขที่ส�าคัญ

• ประเมินความรู ้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของ 
 ผู้ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์ที่ ได ้มาและ 
 หน้ีสินที่รับมาทั้งหมดรวมถึงสิ่งตอบแทนในการซื้อซึ่งจัดท�าโดย 
 กลุ่มบริษัท

• ปรึกษาผู ้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าในการประเมิน 
 ความเหมาะสมของข้อสมมติที่ส�าคัญ และแบบจ�าลองทาง 
 การเงิน

•  ทดสอบการค�านวณ

•  พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท 
 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฎ), 3 (ฐ), 4, 12 และ 13

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมที่มีนัยส�าคัญและสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนท่ีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงส่วนใหญ่
เกิดจากซื้อธุรกิจ

ผู้บริหารมีการพิจารณาการด้อยค่าโดยประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบัคืนเป็นประจ�าทกุสิน้งวด การประเมนิมูลค่า
ทีไ่ด้รบัคนืมาจากมลูค่าจากการใช้ ซ่ึงประมาณจากการคิด
ลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตที่เกิดขึ้นจากการใช้
สินทรัพย์นั้นและการก�าหนดข้อสมมติที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากผู ้บริหารต้องใช้วิจารณญาณในการก�าหนด 
ข้อสมมติและมคีวามไม่แน่นอนในการประมาณการคิดลด
กระแสเงนิสดทีจ่ะได้รบัในอนาคต ข้าพเจ้าจงึให้ความส�าคญั
ในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังนี้

• ท�าความเข้าใจกระบวนการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 เพื่อพิจารณาการด้อยค่า

• พิจารณาข้อสมมติที่ส�าคัญในรายงานประมาณมูลค่าที่คาดว่า 
 จะได้รับคืนที่ได้รับอนุมัติจากผู ้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับ 
 ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง แนวโน้มของอุตสาหกรรม และ 
 ข้อมลูทีห่าได้จากแหล่งข้อมลูภายนอกและภายใน รวมทัง้ปรกึษา 
 กับผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าเก่ียวกับแบบจ�าลองทาง 
 การเงินที่กลุ ่มบริษัทใช้และอัตราคิดลดและวิเคราะห์ความ 
 อ่อนไหวของข้อสมมติที่ส�าคัญ

•  พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ ่มบริษัท 
 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูล
ซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ไม่ครอบคลุมถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่มัน่ต่อข้อมลูอืน่

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่
มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการหรอืความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่า
ข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
หรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้อง
รายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้อง
รายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล 
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคมุ
ภายในทีผู้่บรหิารพจิารณาว่าจ�าเป็น เพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิ
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด 
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหาร 
รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัใน
การด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งท่ีเก่ียวกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง 
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท 
หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
หรอืไม่  ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีมี่อยูไ่ด้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ 
มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผล 
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลู
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู่บ้ริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ
การด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บญัชทีีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบั
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมี
นัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ
ด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องหรือ
ถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู ่กับหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู ้สอบบัญช ี
ของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุม่บรษิทัและบรษิทัต้องหยดุด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรปูแบบท่ีท�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตาม
ที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธรุกจิ
ภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเร่ืองต่าง ๆ  ทีส่�าคญั
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง
ทีม่นัียส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้
ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและ
ได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด
ตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญ 
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบ
บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยว
กบัเรือ่งดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทีย่ากจะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณา
ว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว

(นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4068

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ 2561



147บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงนิ



148 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงนิ



149บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงนิ



150 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทนุ



151บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ



152 รายงานประจำาปี 2560
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153บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
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154 รายงานประจำาปี 2560
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155บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
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156 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงนิสด



157บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



158 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



159บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



160 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



161บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



162 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



163บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



164 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



165บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



166 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



167บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



168 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



169บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



170 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



171บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



172 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



173บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



174 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



175บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



176 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



177บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



178 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



179บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



180 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



181บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



182 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



183บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



184 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



185บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



186 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



187บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



188 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



189บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



190 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



191บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



192 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



193บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



194 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



195บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



196 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



197บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



198 รายงานประจำาปี 2560
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199บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
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200 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



201บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
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202 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



203บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



204 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



205บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



206 รายงานประจำาปี 2560
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207บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
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208 รายงานประจำาปี 2560
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209บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
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210 รายงานประจำาปี 2560
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211บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
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212 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



213บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



214 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



215บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
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216 รายงานประจำาปี 2560
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217บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



218 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



219บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
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220 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



221บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



222 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



223บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



224 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



225บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



226 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



227บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



228 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



229บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



230 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



231บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



232 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



233บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
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235บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



236 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



237บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



238 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



239บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



240 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



241บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



242 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



243บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



244 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



245บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



246 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



247บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



248 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



249บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



250 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



251บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



252 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



253บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



254 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



255บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



256 รายงานประจำาปี 2560

บรษิัท สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



257บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

ส�ำนักงำนใหญ่
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
1468 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2067 8999  โทรสาร 0 2067 9888

กลุ่มธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำแบบช�ำระเงินสดและบริกำรตนเอง

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 แขวงบางบอน 
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.กาญจนวณิชย์ 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
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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 ถ.หลักเมือง 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 ถ.บ้านกกส้มโฮง 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 1461  โทรสาร 0 3960 1474 - 5
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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

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

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
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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

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
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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

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
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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

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 7204

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
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แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส

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 แขวงบางนา 
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 กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์  0 2021 7680 โทรสาร 0 2034 3588
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แม็คโคร ฟูดช้อป

1. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์
456/3 - 6 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  0 2006 3020  โทรสาร 0 2006 3021

2. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาตลาดวงศกร
80/3 - 8 ถ.สายไหม แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์  0 2017 0470 โทรสาร 0 2068 0827 
 
3. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาพระราม 4
3654/1 ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  0 2017 0490 โทรสาร 0 2068 0833 

4. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทองหล่อ
205/5 - 10 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  0 2012 4530 

5. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาศิริมังคลาจารย์
63 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์  0 5201 2460



266 รายงานประจำาปี 2560

สยำมโฟรเซ่น

บริษัท โปรมำร์ท จ�ำกัด

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

บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด 
1468 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2067 8999  โทรสาร 0 2067 9888

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 สาขาถนนจันทร์
230, 232 ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2106 4931

7. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดนานาเจริญ
23/45 หมู่ที่ 6 ต.คูคต 
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

8. 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

กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลำง

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) 4338 6304 โทรสาร (971) 4338 6305

10. 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

11. 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) 4395 3988
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Indoguna Vina Food Service

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 

13. Indoguna Vina Food Service Company Limited 
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 

กลุ่มธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำแบบช�ำระเงินสดและบริกำรตนเอง ต่ำงประเทศ

1. บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด
1468 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
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
โทรศัพท์ (959) 450 494 622

3. Makro (Guangzhou) Food Company Limited
Room 440 (zibian), Room 401, 4/F, No. 17 Fangxin Road, 
Liwan District, Guangzhou, China

4. 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

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








