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47,910

2559

สินทรัพยรวม

2558

52,859

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2558

2559

2560

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
						
ผลการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)						
รายได้จากการขาย
152,604
169,226
182,753
รายได้รวม
155,917
172,790
186,754
กำ�ไรขั้นต้น
14,667
15,504
18,401
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
5,378
5,413
6,178
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นสำ�หรับปี (บาท)
1.12
1.13
1.29
						
อัตราส่วนทางการเงิน (%)						
อัตรากำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
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
อัตราเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ
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) เงินปันผลระหว่างกาลจำ�นวน 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
2) เงินปันผลงวดสุดท้ายจำ�นวน 0.56 บาทต่อหุ้น นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 19 เมษายน 2561
รวมเป็นเงินปันผลประจำ�ปี 2560 ทั้งสิ้น 0.96 บาทต่อหุ้น
** หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ ธุรกิจแม็คโคร

ปี 2560 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจทีจ่ ะประกอบธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน และมี
ธรรมาภิบาล เพือ่ ให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ทวี่ างไว้ ด้วยตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละการท�ำงานด้วยความรับผิดชอบ
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ลูกค้า คูค่ า้ สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายที่รอบคอบและระมัดระวัง พร้อมทั้งวางกลยุทธ์และถ่ายทอดแผนงานไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เข้มแข็ง ด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ อย่างสมํา่ เสมอ
ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น จึงเป็นพลังส�ำคัญที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตเจริญก้าวหน้า และ
ขยายธุรกิจแม็คโครสู่ต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย อันเกิดจากการวางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่ง
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต
แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ บริษทั ฯ ยังคงมีผลการด�ำเนินงานในระดับทีน่ า่ พึงพอใจ ซึง่ เป็นผลมาจากการปรับตัว
และพัฒนาองค์กรให้เท่าทันความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วของโลกยุค 4.0 ทีเ่ ต็มไปด้วยความ
ท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากอดีตที่ผ่านมา และการเติบโตของยอดขายในธุรกิจกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการด้านอาหาร (Food Service) ส่งผลให้ปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 186,754 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และมีก�ำไรสุทธิ 6,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับปี 2559

นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ

จากความส�ำเร็จของการด�ำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 28 ปี ทีม่ งุ่ เน้นกลยุทธ์การยึดถือความต้องการของ
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ธุรกิจของแม็คโครมีการพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่การเป็น
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองเพียงรายเดียวในประเทศไทยทีช่ จู ดุ ขาย สินค้าครบ
บริการดี ราคาถูก ตอบสนองกลุม่ ผูป้ ระกอบการค้าปลีกทีจ่ �ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทัว่ ประเทศ ยิง่ ตอกยำ�้
ภาพลักษณ์แม็คโคร...มิตรแท้โชห่วย อย่างชัดเจน ในท่ามกลางการแข่งขันทีเ่ ข้มข้น บริษทั ฯ ได้สร้างความ
แตกต่างด้วยการก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้านอาหาร โดยมุ่งให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ร้านอาหารและจัดเลีย้ ง หรือทีเ่ รียกกันว่าโฮเรก้า (HoReCa) โดยเฉพาะ ทัง้ นี้ การให้ความส�ำคัญของ
การพัฒนารูปแบบสาขาที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท�ำให้แม็คโครสามารถเข้าถึงและ
ตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย ทีม่ คี วามต้องการเฉพาะและแตกต่างกันไปในแต่ละพืน้ ทีไ่ ด้อย่างใกล้ชดิ
ยิ่งขึ้น เช่น รูปแบบ “แม็คโคร ฟูดช้อป” และ “แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส” ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ขาย
ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ซึ่งช่วยสร้างความคล่องตัวในการให้บริการด้านอาหาร และเข้าถึงลูกค้า
ผู้ประกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ท่องเที่ยวและชุมชนเมืองมากขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ สามารถขยาย
สาขาแม็คโครได้จ�ำนวน 8 สาขา ส่งผลให้ ณ สิ้นปี แม็คโครมีจ�ำนวนสาขาทั้งสิ้น 123 สาขาทั่วประเทศ
หลังจากที่ได้ศึกษาโอกาสในการลงทุนอย่างรอบด้านเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ในปีนี้ บริษัทฯ
พร้อมเปิดให้บริการศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาแรกที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา อย่างเป็น
ทางการ ถือว่าได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากผูป้ ระกอบการโชห่วยและผูป้ ระกอบการธุรกิจบริการด้านอาหาร
ในท้องถิน่ รวมทัง้ ประชาชนชาวกัมพูชา หลังจากเข้าใจในจุดยืนของแม็คโครทีต่ งั้ ใจเข้าไปเป็นคูค่ า้ เป็น
คูค่ ดิ ธุรกิจ ทีม่ สี ว่ นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และต่อยอดไปถึงเศรษฐกิจของประเทศ
กัมพูชาในภาพรวม ซึ่งถือเป็นแรงหนุนส�ำคัญต่อการขยายสาขาในประเทศกัมพูชาต่อไปในอนาคต
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารสู่สากล เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์
“มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�ำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ”
โดย สยามฟูด เซอร์วิส ได้ด�ำเนินการลงทุนซื้อหุ้นบริษัทชั้นน�ำที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
ในต่างประเทศจากกลุ่มบริษัท Indoguna ควบคู่ไปกับการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ Food Service APME
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บริการด้านอาหารของบริษัทในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่
ไทย เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกัมพูชา เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจแม็คโครให้โดดเด่นด้านการให้บริการด้านอาหารแบบครบวงจร ตอบโจทย์
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ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าทุกระดับ และก้าวกระโดดสูค่ วามเป็นผูน้ �ำในตลาดระดับสากล โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
ความท้าทายอีกประการของแม็คโคร คือการเชือ่ มต่อธุรกิจจากโลกออนไลน์สโู่ ลกออฟไลน์ (Online
to Offline) สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกธุรกิจที่ก�ำลังเปลี่ยนไปในทิศทางนี้ ในปีนี้แพลตฟอร์ม
การจ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รบั การพัฒนาขึน้ อีกระดับ เพือ่ ให้ตอบโจทย์การท�ำการตลาด
ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจมากขึ้น (B2B : Business-to-Business) ด้วยการเตรียมความพร้อมในการ
วางระบบบริการจัดส่งสินค้า และบริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าจะอ�ำนวยความ
สะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ลั นอกเหนือจากการเดินทางมาจับจ่ายสินค้าทีส่ าขาเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ การลงทุนในเทคโนโลยีเพือ่ ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทบี่ ริษทั ฯ มีอยู่ ในการช่วย
วิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าผูป้ ระกอบการ จะช่วยให้บริษทั ฯ ท�ำการตลาดดิจทิ ลั แบบโดยตรงและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าสมาชิกเป็นรายบุคคลได้มากขึน้ ทัง้ ยังช่วยผูป้ ระกอบการลดต้นทุน ประหยัดเวลา
และสร้างยอดขายได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ มีสว่ นในการสร้างความจงรักภักดีตอ่ แบรนด์ “แม็คโคร” ในระยะยาว
บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก จึงได้ศึกษาและวางแนวทาง
เพือ่ ก้าวสูย่ คุ แม็คโคร 4.0 ไว้อย่างรอบคอบ ภายใต้กรอบการด�ำเนินงานเชิงกลยุทธ์ เพือ่ บรรลุเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ในการเป็น “คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างธุรกิจ
รูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งในกลุ่มโชห่วยและกลุ่มโฮเรก้า การจัดหา
และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเป็นขุมพลังส�ำคัญในการน�ำพาบริษัทฯ ไปสู่การพัฒนาเพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ถือเป็นอีกภารกิจที่ท้าทายเช่นกัน รวมทั้งการหล่อหลอมบุคลากร
ในแต่ละช่วงวัยภายในองค์กรเข้าด้วยกันเพือ่ ดึงศักยภาพทีด่ ที สี่ ดุ ออกมา ซึง่ ค่านิยม “VICTORY - 7
ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” และวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง คือค�ำตอบที่จะผสมส่วนเหมือน
ผสานส่วนต่าง สร้างคนแม็คโครให้เป็นบุคลากรมืออาชีพรับยุค 4.0 ได้อย่างดีที่สุด
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาเกษตรกรและคู่ค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารปลอดภัยและ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน ควบคูไ่ ปกับการติดปีกความรู้ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ให้กบั ผูป้ ระกอบการโชห่วย ร้านค้าชุมชน ร้านค้าประชารัฐ ให้สามารถบริหารจัดการร้านค้าปลีกได้อย่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
มืออาชีพด้วยองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม รวมถึงการมอบเทคนิคและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กบั
ผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ส�ำหรับน�ำไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจ เพือ่ ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ในทุกสถานการณ์
ในนามของ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าสมาชิก
ที่ไว้วางใจให้แม็คโครเป็นคู่คิดธุรกิจมาตลอดระยะเวลา 28 ปี และขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ
ผูถ้ อื หุน้ หน่วยงานราชการ สถาบันการเงินทีส่ นับสนุนบริษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณ
ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นทุ่มเทท�ำงานให้กับองค์กร บริษัทฯ ขอให้ค�ำมั่นว่าจะด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต โปร่งใส ยึดมัน่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการ และมีธรรมาภิบาลทีด่ ี
เพือ่ สร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ด้วยความเป็นธรรม ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้กา้ วหน้าไปสู่
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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กํากับดูแลกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจ
บนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล และเพือ่ ให้การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ได้รบั การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล ติดตาม ส่งเสริมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
เป็นประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 2) นายธีระ วิภูชนิน 3) นายโชติ โภควนิช
4) นายอาสา สารสิน และ 5) นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2560 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็น
ไปตามแผนการประชุมที่ได้ก�ำหนดไว้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญดังนี้
1. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยได้ก�ำหนดบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC) เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกของ CAC ขณะนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่ง
แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันและหลักฐานอ้างอิงประกอบ
เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council)
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีม่ กี ารพัฒนาเปลีย่ นแปลงไป ได้แก่ หลักการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส�ำหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ซึ่ ง จั ด ท�ำโดย ก.ล.ต. และหลั ก เกณฑ์
การประเมินการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น
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4. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของ CAC และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ขอ้ เสนอแนะแผนการด�ำเนินงานเพือ่ จัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
6. พิจารณาผลการประเมินตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจ�ำปี
2560 และให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว
การด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการในปี 2560 สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ผลการประเมิ น ตามโครงการส�ำรวจการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR)
ในระดับ “ดีมาก” (Very Good) ดีขนึ้ กว่าปีทแี่ ล้ว ซึง่ ได้คะแนนในระดับ “ดี” (Good) และ
ได้ รั บ คะแนนการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น (AGM Checklist)
100 คะแนน ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วซึ่งได้ 98.75 คะแนน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริม พัฒนา และยกระดับแนวปฏิบตั ิ
ด้ า นการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ม าตรฐานและสอดคล้อ งกับแนวปฏิบัติ
ของสากล เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ได้รบั ความเชือ่ มัน่ และสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในนามคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทฯ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็น
ประธานกรรมการ และต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ มีความรูค้ วามเข้าใจ
ถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่าน
ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน (กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นายชวลิต
อัตถศาสตร์ (กรรมการอิสระ) และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นกรรมการสรรหาฯ และ
มีนางสุดารัตน์ ชมอินทร์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ท�ำหน้าที่เลขานุการ
ภายในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นกฎบั ต ร
คณะกรรมการสรรหาฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ และกรรมการสรรหาฯ
เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ทัง้ ปี โดยข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ
แสดงในส่วนการก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ซึ่งสรุปสาระ
ส�ำคัญของการประชุมได้ดังนี้
1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประจ�ำปี 2560 โดยค�ำนึงประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ วิชาชีพ ทักษะและ
ความเชีย่ วชาญ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัติ
ในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
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2. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2560 โดยใช้หลักเกณฑ์
การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
โดยเชื่ อ มโยงค่ า ตอบแทนกั บ ผลการด�ำเนิ น งานโดยรวมของบริ ษั ท ฯ และ
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็นเกณฑ์ส�ำคัญ ตลอดจนเทียบเคียงกับ
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

3. เห็ น ชอบการปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ
การบริหารเพือ่ รองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนดู แ ลให้ มี ก ารจั ด ท�ำและการด�ำเนิ น งานตามแผนสื บ ทอดต�ำแหน่ ง
(Succession Plan) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุม่ ธุรกิจแม็คโคร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระ
และรายชือ่ บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษทั ฯ ก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า

ในนามคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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คู่คิด...
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
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บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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การด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยมุ่งตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าสมาชิกที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 3 ล้านราย ท�ำให้ธุรกิจของ
แม็คโคร ประเทศไทย เติบโตอย่างโดดเด่นและมัน่ คง เป็นที่ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า
ผู้ประกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจมาตลอดระยะเวลา 28 ปี ก้าวปัจจุบันและก้าวต่อไป
ของแม็คโคร บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับการปรับองค์กรให้มคี วามทันสมัยตลอดเวลา
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
มืออาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัล เป้าหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าแม็คโครจะขยายการด�ำเนินธุรกิจ
ไปอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส อีกหนึ่งรูปแบบของการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน
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แม็คโคร บนเส้นทางสู่ยุค 4.0

บนเส้นทางสายธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกว่า 28 ปีในประเทศไทย แม็คโครเติบโตผ่านช่วงเวลาอันน่าจดจ�ำ ซึ่งสามารถสรุปพัฒนาการขององค์กร
ในยุคสมัยต่าง ๆ ได้ดังนี้

แม็คโคร บนเสนทางสูยุค 4.0

new s-curve
ยุคแม็คโคร 4.0

(พ.ศ. 2560 - 2563)
ยุคแหงการขับเคล�่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม พรอมพัฒนาทุกภาคสวนใหเติบโตอยางยั่งยืน
ไปดวยกัน โดยการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองคกรตามเปาหมาย
6 ประการ เพ�่อตอกย้ำความไววางใจที่มีตอลูกคาวาแม็คโครเปน
“คูคิด…เพ�่อชีว�ตที่ดีกวา” อยางแทจร�ง

ยุคแม็คโคร 3.0

• นวัตกรรม
• New Gen
• ความยั่งยืน

2560

เปิดดำเนินการ

แม็คโคร ฟ�ดเซอรว�ส

(พ.ศ. 2556 - 2559)

2555

การขยายสาขาอยางรวดเร็วจาก 57 สาขา เปน 115 สาขา
ภายในระยะเวลาเพ�ยง 3 ป และมีการพัฒนารูปแบบสาขาใหมภายใตชื่อ
แม็คโคร ฟ�ดชอป ที่มีขนาดยอมลงมา เพ�่อตอบสนองความตองการ
ของกลุมลูกคาผูประกอบการโฮเรกาในแตละพ�้นที่อยางใกลชิด
2553

เปิดศูนย์กระจายสินค้า
2552

เปิดรา้ นสยามโฟรเซน่

ยุคแม็คโคร 2.0

(พ.ศ. 2546 - 2555)
การแขงขันที่เขมขนทำใหแม็คโครปรับเปล�่ยนกลยุทธการดำเนิน
ธุรกิจเพ�่อสรางความแตกตาง โดยเพ��มสัดสวนส�นคาอาหารสด
อาหารแชแข็ง รวมทั้งพัฒนาศูนยจำหนายส�นคารูปแบบใหม
ภายใตชื่อ แม็คโคร ฟ�ดเซอรว�ส มุงสูธุรกิจใหบร�การดานอาหาร
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาผูประกอบการโฮเรกามากข�้น

ยุคแม็คโคร 1.0

(พ.ศ. 2532 - 2545)
แม็คโครดำเนินธุรกิจอยางโดดเดน โดยเปนศูนยจำหนายส�นคา
แบบชำระเง�นสดและบร�การตนเองเพ�ยงรายเดียวในประเทศไทย
ภายใตแนวคิดส�นคาครบ บร�การดี ราคาถูก ตอบสนองลูกคา
กลุมผูคาปล�กรายยอยที่จำหนายส�นคาอุปโภคบร�โภคทั่วประเทศ

2551

งานตลาดนัดโชห่วย
ครั้งที่ 1

2532

เริ่มตน้

แม็คโครสาขาแรก
สาขาลาดพราว
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจุบนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมบี ทบาทส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการด�ำเนินชีวติ การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกอย่างมาก
เพื่อสร้างรากฐานการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ “แม็คโคร 4.0”
โดยมุ่งปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบธุรกิจให้มีความทันสมัยในทุกมิติ อาทิ การดึงดูดลูกค้าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรุน่ ใหม่ดว้ ยวิถกี ารท�ำงานแบบดิจทิ ลั การสร้างผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ขนึ้ มาในองค์กรทีม่ กี ารพัฒนาตลอดเวลา เป็นต้น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 6 ประการ ตามที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้

บร�ษัทฯ ใสใจเร�่องอาหารปลอดภัยโดยมุงตอบสนองความตองการของลูกคาผูประกอบการธุรกิจดานอาหาร และผูบร�โภคยุคใหมที่
ใสใจสุขภาพ และพรอมจะจับจายเพ�่อบร�โภคอาหารปลอดภัยไดมาตรฐานสากล ตามที่แตละประเทศกำหนดไว
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของผลิตภัณฑ จึงมุงทำงานกับผูผลิตหร�อคูคาที่ดำเนินธุรกิจอยาง
ษัทฯ ใสใจเร�่องอาหารปลอดภั
ยโดยมุ
ตอบสนองความต
ระกอบการธุ
ถูกตอบร�งตามกฏหมาย
และคำนึงถึงความยั
่งยืนงของสิ
�งแวดลอม เพ�อ่องการของลู
การเติบโตทีกค่ยาั่งผูยืนปไปด
วยกัน รกิจดานอาหาร และผูบร�โภคยุคใหมที่
ใสใจสุขภาพ และพรอมจะจับจายเพ�่อบร�โภคอาหารปลอดภัยไดมาตรฐานสากล ตามที่แตละประเทศกำหนดไว
บร�ษัทฯ ตระหนักถึงคุณคาความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม จึงมุงสงเสร�มการใชทรัพยากรและพลังงานอยาง
ความสำคั
ญกับการตรวจสอบย
อนกลั
บถึงแหล
งที่มาของผลิ
จึงมุองมทำงานกับผูผลิตหร�อคูคาที่ดำเนินธุรกิจอยาง
มีประสิบร�ทษธิัทภฯาพใหและเกิ
ดประโยชน
สูงสุด รวมทั้งดำเนิ
นการให
ทุกระบบเป
นมิตรกัตภับณ
สิ�งฑแวดล
ถูกตองตามกฏหมาย และคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ�งแวดลอม เพ�่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปดวยกัน
บร�ษัทฯ ปรารถนาจะเปนที่รักและสรางสรรคประโยชน ใหเกิดกับชุมชนอยางนอยในแตละพ�้นที่ที่แม็คโครตั้งสาขาอยู อาทิ การจางงาน
ในทอบร�
งถิษ�นัทการให
ความรู
หารธุรญกิจของทรั
คาปลีพกแก
ผูประกอบการร
านโชห
วยอรวมถึ
วยรุนเยาวงงานอย
ใหนำ าง
ฯ ตระหนั
กถึงดคุาณนการบร�
คาความสำคั
ยากรธรรมชาติ
และสิ
�งแวดล
ม จึงงมุเด็งสกงและเยาวชนที
เสร�มการใชท่เปรัพนโชห
ยากรและพลั
ความรูมีปทระสิ
ี่ได ไทปประยุ
ต ใชปรัดบประโยชน
ปรุงรานคสูงาสุปลีด กรวมทั
ในทอ้งงถิ
�นใหนการให
อยูรอดอย
างยั่งยืนนมิตรกับสิ�งแวดลอม
ธิภาพกและเกิ
ดำเนิ
ทุกระบบเป
นที่รักและสร
ใหเกิดในการทำธุ
กับชุมชนอย
ละพ�้นที่ที่แม็คโครตั้งสาขาอยู
 อาทิ
บร�ษัทบร�
ฯ มุษงัทศึฯกปรารถนาจะเป
ษาและพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจาิทงสรรค
ัลใหเปปนระโยชน
ชองทางใหม
รกิาจงนเปอนยในแต
การอำนวยความสะดวกให
ลูกคาทำธุ
รกิจการจ
งายข�า้นงงาน
ในท้นองถิ
การใหความรู
ดานการบร�
รกิาจงยั
คา่งปลี
แกผูประกอบการร
รวมถึลงเด็ูกคกาและเยาวชนที
่เปนโชห
วยรุนเยาว นใหนำ
สะดวกข�
มีผ�นลกำไรมากข�
้น และมี
การเติหบารธุ
โตอย
ยืนกในโลกการแข
งขันยุาคนโชห
ใหม วสยงผลให
ผูประกอบการพ�
งพอใจและเป
ี่ได ไปประยุ
กต ใชปรับปรุงรานคาปลีกในทองถิ�นใหอยูรอดอยางยั่งยืน
ลูกคาความรู
สมาชิกทของแม็
คโครในระยะยาว
มุงศึกษาและพั
ดิจกิทรุัลนใหอยากเข
เปนชอางทางใหม
ในการทำธุ
รกิจ เปนการอำนวยความสะดวกให
ลูกคาทำธุ
บร�ษัทบร�
ฯ ษมีัทเปฯาหมายเป
น 1 ในฒ5นาเทคโนโลยี
องคกรที่คนทุ
มารวมงานด
วย โดยเฉพาะกลุ
มนิสิตนักศึกษารุนใหม ขณะเดี
ยวกัรนกิยัจงงาไดยข�้น
สะดวกข�
้
น
มี
ผ
ลกำไรมากข�
้
น
และมี
ก
ารเติ
บ
โตอย
า
งยั
่
ง
ยื
น
ในโลกการแข
ง
ขั
น
ยุ
ค
ใหม
ส
ง
ผลให
ล
ู
ก
ค
า
ผู

ป
ระกอบการพ�
ง
เร�่มทำการประเมินความรูสึกผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร (Engagement Survey) เพ�่อนำผลการประเมินที่ไดมาปรัพอใจและเป
บปรุงให น
ลูกคนาสมาชิ
คโครในระยะยาว
แม็คโครเป
องคกกรทีของแม็
่นาทำงานของพนั
กงานทุกชวงวัย
ัทฯ ำมีเนิ
เปานหมายเป
น 1 ใน ษ5ัทองค
กรุนทอยากเข
ามารวมงานดทวธิยผโดยเฉพาะกลุ
สิตนักกศึพักษารุ
นใหม ขณะเดีกภัยวกั
นอกจากเป็นการส่งเสริมบร�
กษารด�
งานของบริ
ฯ กให้รทีม่คีปนทุระสิ
ธิภาพและประสิ
ล เพิ่มพูนมคนิวามผู
น ความจงรั
กดีนทยังี่ลไดูกค้า
เร�่มทำการประเมินความรูสึกผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร (Engagement Survey) เพ�่อนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงให
ผู้ประกอบการมีต่อแม็คโครในฐานะ
่อชีวิตที่ดกีงานทุ
กว่า”กชในระยะยาว
อีกนัยหนึ่ง ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 ยังเป็นการยกระดับ
แม็คโครเปนองค“คู
กรที่ค่นิดา...เพื
ทำงานของพนั
วงวัย
ทางความคิดของผู้ที่มีส่วนได้เสียของแม็คโครให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2560

เติบโตอย่างมั่นคงในตลาดเมืองไทย

พัฒนารูปแบบสาขา เข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพ

การด�ำเนินธุรกิจของแม็คโครตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา มีเป้าหมายชัดเจน
ที่จะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ จึงก่อให้เกิดพัฒนาการ
ทางรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ รูปแบบ
ของศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโครได้รบั การพัฒนาขึน้ มาอย่างหลากหลาย
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทีม่ ศี กั ยภาพทีแ่ ตกต่างสามารถให้บริการและ
เข้าถึงลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละท้องถิ่นได้สะดวกยิ่งขึ้น
รวมทัง้ จัดหาสินค้าและบริการทีต่ รงกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
ได้อย่างครบครันภายในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครเพียงแห่งเดียว
เป้าหมายเพือ่ จะเป็น “คูค่ ดิ ธุรกิจ” ของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
อย่างแท้จริง เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ในปี 2560 ธุรกิจแม็คโครยังคงเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจบริการด้านอาหารที่เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ ทีเ่ น้นภาค
การท่องเทีย่ วและการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ยุคใหม่ทนี่ ยิ มการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึน้ และเพือ่ บรรลุ
วิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบ
ครบวงจรส�ำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยพิจารณาขยายสาขา
รูปแบบสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ที่มีพื้นที่ขายเฉลี่ย 1,000 - 3,000
ตารางเมตร และ แม็คโคร ฟูดช้อป ทีม่ พี นื้ ทีข่ ายเฉลีย่ น้อยกว่า 1,000
ตารางเมตร เป็นหลัก เพือ่ เข้าถึงผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
และพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีศักยภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ในเมืองค่อนข้างจ�ำกัด และมีต้นทุนสูง
บริษทั ฯ จึงริเริม่ พัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ รูปแบบใหม่ทมี่ มี ากกว่า
1 ชั้น เช่น แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา ที่มีจ�ำนวนชั้น
ให้บริการวม 2 ชัน้ มีพนื้ ทีก่ ารขายเฉลีย่ 2,277 ตารางเมตร หากสาขา
ต้นแบบนี้ประสบความส�ำเร็จ จะเพิ่มความคล่องตัวในการขยาย
สาขาของแม็คโครในแต่ละพื้นที่มากขึ้น และบริษัทฯ จะใช้รูปแบบ
สาขาใหม่นี้เป็นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเข้าไปยังพื้นที่ชุมชน
เมืองที่มีร้านอาหารอยู่หนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่าง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน
มากทีส่ ดุ ในโลกเมืองหนึง่ มากกว่า 20 ล้านคนในปี 2560 จากผลการ
ส�ำรวจของ Global Destination Cities Index ขณะทีศ่ นู ย์จำ� หน่าย
สินค้าแม็คโครรูปแบบคลาสสิกยังคงด�ำเนินการขยายเข้าไปในจังหวัด
ทีย่ งั ไม่มสี าขาของแม็คโครตัง้ อยู่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่นั้น ๆ

ทัง้ นี้ ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการขยายสาขาศูนย์จำ� หน่ายสินค้า
แม็คโครในประเทศ ในรูปแบบสาขาต่าง ๆ รวมทัง้ สิน้ 8 สาขา แบ่งเป็น
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร จ�ำนวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
จ�ำนวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ�ำนวน 2 สาขา ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี
2560 แม็คโครมีจ�ำนวนสาขาทั้งสิ้น 123 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า แม็คโคร จ�ำนวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
จ�ำนวน 19 สาขา อีโค พลัส จ�ำนวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป
จ�ำนวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ�ำนวน 8 สาขา โดยมีพื้นที่
การขายรวมประมาณ 729,763 ตารางเมตร

อาหารปลอดภัย ตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจใหม่

ความประทับใจที่ลูกค้าสมาชิกมีต่อแม็คโคร คือ การจัดหาสินค้า
ได้อย่างครบครัน ตรงกับความต้องการในการประกอบธุรกิจ ทัง้ สินค้า
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง และสินค้าอุปโภค
ทีม่ คี วามหลากหลาย จ�ำหน่ายในราคาทีเ่ หมาะสม ควบคูไ่ ปกับการมอบ
แนวคิดที่ช่วยต่อยอดทางธุรกิจให้กับลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพ
โดยลู ก ค้ า สมาชิ ก สามารถหาวั ต ถุ ดิ บ ได้ ค รบตามความต้ อ งการ
เมื่อมาที่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครเพียงแห่งเดียว
บริษัทฯ มุ่งคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของ
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย และสนองตอบนโยบายของภาครัฐทีม่ งุ่ ผลักดัน
ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World) ส�ำหรับกลุ่มอาหารสด
แม็คโครให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
เป็นอันดับแรก โดยมุ่งพัฒนาคู่ค้าให้รักษามาตรฐานตามข้อก�ำหนด
พื้นฐานของแม็คโคร ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์
ฉลาก กระบวนการผลิตสินค้า การขนส่ง ต้องปลอดภัยต่อผูผ้ ลิตและ
ผู้บริโภค รวมทั้งต้องสอดคล้องตามข้อกฎหมาย เป็นต้น โดยท�ำงาน
ร่วมกับหน่วยตรวจสอบ หน่วยรับรอง และหน่วยงานราชการ ทั้งนี้
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย รวมทัง้ ยังมีการรับประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยรับรองในระดับ
ที่ เ ป็ น สากล ซึ่ ง สามารถตรวจสอบย้ อ นกลั บ ได้ ถึ ง แหล่ ง ผลิ ต
โดยเฉพาะสินค้าคุณภาพพรีเมีย่ มทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ Quality Pro ส่งผลให้
ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านอาหาร หรือผู้ประกอบการ
มืออาชีพเฉพาะกลุ่ม เช่น โรงพยาบาล นักโภชนาการ ไว้วางใจใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจ�ำหน่ายในแม็คโครว่ามีความสด สะอาด
ปลอดภัยเสมอ ทัง้ ยังมัน่ ใจได้วา่ ทีม่ าของผลิตภัณฑ์มาจากแหล่งผลิต
ที่ไม่บุกรุกป่า ท�ำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น
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เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจอาหารรุ่นใหม่มีความต้องการเฉพาะทาง
และใส่ใจกับประเด็นเรื่องสุขภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงเน้นคัดสรร
วัตถุดบิ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ
(Super food - ซูเปอร์ฟู้ด) รวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัย เพือ่ ตอบโจทย์ความนิยมในธุรกิจสุขภาพทีก่ ำ� ลังเติบโต
ไม่วา่ จะเป็นร้านอาหาร อาหารทีผ่ ลิตจากผลิตผลทางการเกษตรทีไ่ ม่ใช้
สารเคมี (Organic food) ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน (Gluten free)
หรืออาหารที่ใช้ส่วนประกอบที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เป็นต้น
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุม่ เบเกอรีและกาแฟก็ได้รบั การพัฒนาขึน้ ในปีนี้
เช่นกัน สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยม
ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ท� ำเบเกอรี เช่ น แป้ ง หรื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ร้ อ มรั บ ประทาน ทั้ ง อาหารแช่ แข็ ง อาหารแช่ เ ย็ น
ทีส่ ามารถตอบสนองการท�ำธุรกิจให้งา่ ย สะดวก และรวดเร็ว ถือเป็น
การสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการสตาร์ทอัพให้สามารถตัง้ ต้นและเติบโต
ในธุรกิจได้แบบมืออาชีพ

สินค้าคุณภาพพร้อมจ�ำหน่ายเสมอ

พัฒนาการของสินค้าภายใต้แบรนด์บริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าทั้งสิ้น
4 แห่ ง ของแม็ ค โครให้ ใช้ ง านอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
1) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้ง สินค้าอุปโภค ที่อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด อาหารแช่เย็น
และอาหารแช่แข็ง ที่อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้งและสินค้าอุปโภค ทีอ่ ำ� เภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด อาหาร
แช่แข็ง และอาหารแช่เย็น ที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ส่วน
ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงศูนย์กระจายสินค้า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงเปิดด�ำเนินการต่อเนื่องนับตั้งแต่
ปลายปี 2559 เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจแม็คโคร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปีนมี้ กี ารขยายสาขาไปประเทศเพือ่ นบ้านอย่าง
ประเทศกัมพูชา ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสมุทรสาคร ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้พร้อมรองรับการกระจายสินค้า
อาหารสด อาหารแห้ง และสินค้าอุปโภค ไปยังแม็คโคร กัมพูชา
ด้วยระบบ Virtual Warehouse ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ ช่วยให้การบริหาร
จัดการกระบวนการกระจายสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ เป็นไปได้
อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ

ส�ำหรับสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษทั ฯ ยังคงได้รบั การพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แบรนด์เอโร่ (aro) นัน้ ได้รบั การยอมรับ
อย่างสูงจากลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้า ในปี 2560 บริษัทฯ
ได้เริม่ ขยายไลน์สนิ ค้าเฉพาะกลุม่ หลากหลายแบรนด์สตู่ ลาดระดับบน
โดยการสร้างแบรนด์ให้เป็นทีร่ บั รูใ้ นวงกว้าง อาทิ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์
อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม เนย ชีส ถือเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับเชฟ
หรือผู้ประกอบการโฮเรก้า ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยผลิตภัณฑ์
ระดับพรีเมี่ยมจากแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ ส่วนกลุ่ม
ผู้ประกอบการโชห่วย บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มขนมขบเคี้ยว
และน�้ำผลไม้แบรนด์ เอ็มแอนด์เค (M&K) เป็นหลัก
ที่มากกว่านั้นคือ สินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ
คือ เอโร่ (aro) และ เซพแพ็ค (Savepak) เช่น ข้าวสาร น�้ำตาลทราย
ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน เป็นต้น ได้รับเครื่องหมายรับรองปริมาณ
การบรรจุสนิ ค้าหีบห่อเป็นรายแรก จากกรมการค้าภายใน ซึง่ รับรอง
การแสดงปริมาณสุทธิของสินค้าถูกต้องและแม่นย�ำ ลูกค้าสมาชิก
จึงมัน่ ใจได้วา่ เมือ่ มาจับจ่ายสินค้าทีแ่ ม็คโคร จะได้รบั สินค้าทีม่ ปี ริมาณ
ถูกต้องตามทีร่ ะบุบนบรรจุภณ
ั ฑ์เสมอ นอกจากนี้ สินค้าประเภทอุปกรณ์
ส�ำนักงาน เครื่องเขียนแบรนด์ คิว - บิซ (Q-BIZ) ยังคงเป็นที่ยอมรับ
ในเรือ่ งของคุณภาพจากกลุม่ ลูกค้าสถาบันและส�ำนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
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เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการว่าสินค้าของแม็คโคร
จะสด ใหม่ คุณภาพดี ปลอดภัย และพร้อมจ�ำหน่ายเสมอที่แม็คโคร
ทุกสาขา บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าในท�ำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ
พร้ อ มน� ำ ระบบการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า แช่ แข็ ง ที่ ค วบคุ ม ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System)
ภายใต้อุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส มาใช้รักษาคุณภาพสินค้า
ประเภทอาหารแช่แข็ง ผลไม้นำ� เข้า และเนือ้ สัตว์นำ� เข้าได้อย่างดีเยีย่ ม
ขณะที่ระบบโลจิสติกส์นั้นมีการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและ
การกระจายสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยติดตัง้ ระบบ Truck Tracking บน
รถขนส่งสินค้า ซึง่ สามารถเชือ่ มต่อการท�ำงานกับโมไบล์แอพพลิเคชันได้
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถติดตามต�ำแหน่งการเดินรถได้แบบทันที
(Real time) รวมทัง้ ตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมขิ องห้องสินค้าให้คงที่
สม�่ำเสมอ เพื่อดูแลความปลอดภัยและรักษาคุณภาพของอาหาร
ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าผู้ประกอบการ
ที่อยู่ ณ สาขาปลายทาง

ขณะเดียวกัน เมื่อรูปแบบสาขาใหม่เป็นรูปแบบขนาดย่อม มีพื้นที่
การขายทีจ่ ำ� กัด ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสมุทรสาคร จึงจัดสรรพืน้ ที่
เป็นศูนย์ปฏิบัติการตัดแต่งและบรรจุอาหารสดประเภทผักผลไม้
เนื้อสัตว์ เนื้อปลาพร้อมขาย พร้อมปรุง เป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับธุรกิจด้านอาหารของแม็คโคร โดยรักษาคุณภาพ ดูแลความ
ปลอดภัย และสร้างมาตรฐานให้กบั สินค้ากลุม่ อาหารสดตัง้ แต่ตน้ ทาง
และลดงานส่วนทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะสูงทีส่ าขาแม็คโครลง เพือ่ ให้พนักงาน
สามารถเอาใจใส่และเติมเต็มความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพได้มากขึ้น

วิเคราะห์ความต้องการลูกค้า จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่

หนึ่งในกลไกที่สนับสนุนให้บริษัทฯ เดินหน้าเข้าสู่ยุคแม็คโคร 4.0
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ สอดรับกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปใช้ชวี ติ บนโลกออนไลน์มากขึน้
แม้แม็คโครจะด�ำเนินธุรกิจมาเกือบ 3 ทศวรรษ แต่บริษัทฯ ไม่เคย
หยุดนิ่ง มีการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
โดยบริษัทฯ มุ่งใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าสมาชิกแต่ละราย ก่อนปรับเปลีย่ น
วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ เข้ า กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของกลุ ่ ม
เป้าหมายมากที่สุด เพื่อเชื่อมต่อลูกค้าสมาชิกที่อยู่บนโลกออนไลน์
และโลกออฟไลน์เข้าด้วยกัน
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จึงช่วยเสริมกลยุทธ์
การด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพ
การขายและการบริการ โดยช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการสินค้า
ท�ำให้บริษัทฯ สามารถจัดเก็บสินค้าคงคลังได้ในปริมาณที่เหมาะสม
และตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ยังช่วยแบ่งประเภทของลูกค้า ซึ่งนอกจากจะท�ำให้แม็คโครเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้ากลุม่ เป้าหมายดีขนึ้ แล้ว ยังช่วยให้คคู่ า้ ทีเ่ ป็น
พันธมิตรธุรกิจท�ำงานง่ายขึ้นในการจัดส่งหรือน�ำเสนอสินค้าให้กับ
บริษทั ฯ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ คือท�ำให้ทกุ ฝ่ายในห่วงโซ่อปุ ทานท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

กลยุทธ์ O2O เชื่อมต่อธุรกิจสู่โลกออนไลน์

เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมของลูกค้าสมาชิกที่อยู่บนโลกออฟไลน์และ
ออนไลน์เข้าด้วยกัน อันจะส่งผลให้ลูกค้าสมาชิกสามารถเข้าถึง
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายได้ จ ากทุ ก ช่ อ งทาง บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ น� ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ผู้ประกอบการแบบโดยตรง โดยด�ำเนินการจัดส่งคูปองส่วนลดและ
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ แม็คโครแอพพลิเคชัน
รวมทั้งการสื่อสารสินค้าราคาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ ทดแทน
การจัดพิมพ์ แม็คโครเมลส่งทางไปรษณีย์ จึงช่วยลดการใช้กระดาษ
ลงอย่างมาก โดย ณ สิ้นปี 2560 แม็คโครแอพพลิเคชัน มียอด
ดาวน์โหลดใช้งานอยู่ที่ 300,000 ราย เพิ่มจากปี 2559 ที่มียอด
ดาวน์โหลด 200,000 ราย ทัง้ นี้ แอพพลิเคชันมีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นทีพ่ ฒ
ั นา
เพิ่มขึ้นในปีนี้คือ สามารถแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ
เป็นรายบุคคล ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าวจะปรับเปลี่ยน

อย่างเหมาะสมไปตามประวัติการซื้อของลูกค้าสมาชิกแต่ละราย
เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าผู้ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าที่จับจ่าย
ประจ�ำในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับน�ำไปจ�ำหน่ายท�ำก�ำไรต่อไป
การท�ำการตลาดดิจิทัลเป็นรายบุคคลถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยเพิ่ม
ยอดขายให้กับแม็คโครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ ว ยการใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ มี อ ยู ่ บริ ษั ท ฯ
จึงสามารถเชื่อมต่อพฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าสมาชิกที่อยู่บน
โลกออนไลน์และโลกออฟไลน์เข้าด้วยกัน ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม
แม็คโครจัดให้ ที่ด�ำเนินการจัดส่งคูปองส่วนลดไปยังแอพพลิเคชัน
ของลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีก ที่มียอดการจับจ่ายสินค้า
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลให้ลูกค้าสมาชิกเกิดความจงรักภักดี
ในแบรนด์ “แม็คโคร” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาโครงการ
เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสมาชิกน�ำส่วนลดไปซื้อสินค้าทางออนไลน์
บนเว็บไซต์ Makroclick.com ซึ่งเป็นการดึงลูกค้าจากโลกออฟไลน์
ให้รจู้ กั และสัมผัสประสบการณ์การจับจ่ายสินค้าบนโลกออนไลน์มากขึน้
ส�ำหรับ Makroclick.com เป็นช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์
ทีม่ ศี กั ยภาพและเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ในปลายปี 2560 บริษทั ฯ
ได้พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นใหม่ โดยเพิ่มความสะดวกในการค้นหา
สินค้า การปรับปรุงระบบการจัดการหลังร้านให้มีประสิทธิภาพที่
ดีขนึ้ เพือ่ ให้สามารถขยายการสัง่ ซือ้ ทางออนไลน์และรับสินค้าทีส่ าขา
ได้ทั่วประเทศ ที่ส�ำคัญ บริษัทฯ ได้เพิ่มบริการจัดส่งสินค้าถึงที่หมาย
ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ส�ำคัญของธุรกิจ Makroclick.com เพื่อสร้าง
ทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการ ในการจับจ่ายสินค้าส�ำหรับ
น� ำ ไปประกอบธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งหลากหลายผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์
แบบทุกที่ ทุกเวลา นอกเหนือจากการเดินทางมาทีส่ าขาของแม็คโคร
โดยการจัดส่งสินค้าถึงทีห่ มายได้เริม่ ต้นทดลองให้บริการภายในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครก่อน ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
สังคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
มากขึ้น เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพ และใช้ชีวิต
อยู่บนโลกออนไลน์ ในปีนี้มีการขยายช่องทาง Official Line ซึ่งเป็น
แอพพลิเคชันที่คนไทยนิยมใช้งานมากที่สุด ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า
300,000 ราย ขณะที่เฟซบุ๊กมียอดผู้ติดตามเกือบ 100,000 ราย
โดยบริษทั ฯ พยายามคัดเลือกเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำธุรกิจ
ของลูกค้า มีความน่าสนใจ มาน�ำเสนอผ่านช่องทางดังกล่าว อาทิ
คลิปวิดีโอรายการ โชห่วย โชว์ซ่า ท้ารวย ที่บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นเพื่อให้
ความรูด้ า้ นการจัดการร้านโชห่วยแบบสมัยใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับคนรุ่นใหม่ ที่หันมาประกอบกิจการร้านค้าปลีก โดยประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท�ำให้การจัดการธุรกิจง่ายและมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ ท�ำให้กลุม่ เป้าหมายบนโลกออนไลน์รสู้ กึ ผูกพันและใกล้ชดิ กับ
แม็คโครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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ก้าวอย่างมั่นใจ
ก้าวไกลอย่างมัน่ คง
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แม็คโคร กัมพูชา สาขาแรกเปิดให้บริการที่เขตเซ็นสก (Sen Sok) กรุงพนมเปญ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซื้อสินค้าในวันเปิดสาขามากกว่า 25,000 คน

การด�ำเนินธุรกิจของแม็คโครตลอดเวลาที่ผ่านมา มีเป้าหมายชัดเจนที่จะเป็นคู่คิดธุรกิจ
ของลูกค้าผูป้ ระกอบการ จึงก่อให้เกิดพัฒนาการทางรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง สิง่ ทีเ่ ห็นได้อย่าง
เด่นชัดคือ รูปแบบของศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโครได้รบั การพัฒนาขึน้ มาอย่างหลากหลาย
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทีม่ ศี กั ยภาพทีแ่ ตกต่างสามารถให้บริการและเข้าถึงลูกค้าผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพในแต่ละท้องถิ่นได้สะดวกยิ่งขึ้น เป้าหมายเพื่อจะเป็น “คูค่ ดิ ธุรกิจ” ของลูกค้า
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริง เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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รายงานประจำ�ปี 2560

จากรากฐานทีม่ นั่ คง ขยายสูก่ ารเติบโตในต่างประเทศ

ปี 2560 นั บ เป็ น ปี ที่ ส�ำ คั ญ ของแม็ ค โครในการก้ า วไปข้ า งหน้ า
สูก่ ารต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจยุคใหม่ (New S-Curve) ด้วยกลยุทธ์
การขยายฐานธุ ร กิ จ สู ่ ต ่ า งประเทศ ก้ า วแรกซึ่ ง ถื อ เป็ น ก้ า วแห่ ง
ประวัติศาสตร์ คือ การเปิดศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาแรก
ที่ประเทศกัมพูชา ควบคู่กับการขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการ
ด้านอาหารสู่สากล เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่อง
การจัดหาสินค้าเพือ่ ธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพ”
กว่า 28 ปีของการด�ำเนินธุรกิจแม็คโครในประเทศไทย บริษทั ฯ สัง่ สม
ประสบการณ์และองค์ความรู้ไว้เป็นรากฐาน และพร้อมที่จะน�ำไป
ต่อยอดใช้ได้ทันทีในตลาดใหม่ ๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความพร้อมสูง
ในการขยายฐานการลงทุนสู่ต่างประเทศ โดยมุ่งมั่นน�ำมาตรฐาน
องค์ประกอบธุรกิจที่เป็นเลิศ และแนวธุรกิจหลักที่พิสูจน์แล้วว่า
ประสบความส�ำเร็จไปปรับใช้ในแต่ละประเทศอย่างเหมาะสม ไม่ว่า
จะเป็นความยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับตลาด
ในแต่ละประเทศ โดยยึดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centric) การเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
ผู้ประกอบการในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างเฉพาะตัว การมี
บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและช� ำ นาญทางธุ ร กิ จ แบบเจาะลึ ก
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเป็น
มืออาชีพ เป็นต้น เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า
ผู้ประกอบการในทุกที่ที่แม็คโครเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด
“คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจสูต่ า่ งประเทศ โดยเน้นการร่วมทุน
กับพันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพในท้องถิ่น ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในตลาดของแต่ละพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างดี นับเป็นกลยุทธ์ในการวางรากฐาน
และสร้างการเติบโตของธุรกิจแม็คโครในตลาดสากลอย่างยั่งยืน
ควบคูไ่ ปกับการยึดมัน่ 5 พันธกิจทีส่ ำ� คัญ คือ 1) ขยายตัวด้วยรูปแบบ
ร้านค้าที่หลากหลาย 2) ให้รางวัลความส�ำเร็จของทีมงานและลงทุน
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) ศึกษาท�ำความเข้าใจในความแตกต่าง
เฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น 4) สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม และ 5) น�ำเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุด
และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดตั้งบริษัท
แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด ขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างรอบด้าน ตลอดจนท�ำความเข้าใจ
พฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างในแต่ละประเทศ

แม็คโคร กัมพูชา ก้าวแรกสูอ่ าเซียน

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพของตลาดค้าปลีกค้าส่งในประเทศกัมพูชา
ที่มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยาย
ตัวต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6 - 7 ต่อปี อีกทั้งการขยายตัวของกลุ่ม
ผู้มีรายได้ปานกลางที่มีก�ำลังซื้อมากขึ้น ที่ส�ำคัญประเทศกัมพูชา
มีองค์ประกอบหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยในอดีต และ
สินค้าไทยเป็นที่นิยมในตลาดกัมพูชาเป็นทุนเดิม การน�ำมาตรฐาน
องค์ประกอบธุรกิจทีเ่ ป็นเลิศ และแนวธุรกิจหลักของแม็คโครมาปรับใช้
ที่ประเทศกัมพูชา ในปี 2559 บริษัทฯ จึงเข้าร่วมลงทุนกับนักลงทุน
ท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา จัดตั้งบริษัทย่อย Makro (Cambodia)
Company Limited เพื่อด�ำเนินการขยายสาขาแรกของแม็คโคร
ในต่างแดน ในฐานะผูน้ ำ� ศูนย์จำ� หน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบช�ำระเงินสด
และบริการตนเอง (Cash & Carry) เป็นรายแรกในประเทศกัมพูชา
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร กัมพูชา สาขาแรกเปิดให้บริการที่
เขตเซ็นสก (Sen Sok) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
กรุงพนมเปญ ในรูปแบบคลาสสิก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560
นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ให้กบั ผูป้ ระกอบการร้านค้า
ปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และผูป้ ระกอบการร้านอาหาร โรงแรมและ
รีสอร์ตในประเทศกัมพูชา ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย
ครบครัน คุณภาพดี ด้วยราคาที่ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่า
ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส�ำเร็จรูป
อาหารแช่แข็ง และสินค้าประเภทอื่น ๆ กว่า 10,000 รายการ ทั้งนี้
บางส่วนของสินค้าจะคัดสรรมาจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายในท้องถิน่
ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่พร้อมให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ที่สาขาของแม็คโครตั้งอยู่ ส่วนสินค้าที่น�ำเข้า
จากประเทศไทย จะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ� ำ พวก เนื้ อ อาหารทะเล
บางประเภท อาหารแช่แข็ง รวมทัง้ สินค้าคุณภาพ คุม้ ค่าราคา ภายใต้
แบรนด์บริษัทฯ อาทิ เอโร่ (aro) เอ็มแอนด์เค (M&K) เซพแพ็ค
(Savepak) และคิว - บิซ (Q - Biz)
บนพื้นที่กว่า 9,700 ตารางเมตร ของศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร
กัมพูชา ถูกพัฒนาให้เป็นเสมือนคลังสินค้าครบวงจรในจุดเดียว (One
Stop Service) จึงช่วยให้ผปู้ ระกอบการมืออาชีพลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปซื้อสินค้าจากหลากหลายแหล่ง นอกจากนี้ ด้วย
ระบบการจัดการสินค้าของแม็คโครที่สามารถส่งมอบสินค้าและ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสม�ำ่ เสมอ ยังท�ำให้
ลูกค้าผูป้ ระกอบการในกัมพูชาสามารถบริหารจัดการสินค้าในสินค้า
คงคลังและเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
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เน้นจ้างงาน สร้างมืออาชีพในท้องถิน่

เปิดให้บริการในรูปแบบคลาสสิก บนพื้นที่กว่า 9,700 ตารางเมตร

จัดตัง้ หน่วยงานมิตรแท้โชห่วยในกัมพูชา

การด�ำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
ถือเป็นหัวใจในการด�ำเนินธุรกิจของแม็คโคร ด้วยต้องการยกระดับ
มาตรฐานการท�ำธุรกิจร้านโชห่วยและร้านค้าปลีกในกัมพูชาให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถสร้างยอดขายและผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ
จึงได้น�ำ “โครงการมิตรแท้โชห่วย” ซึ่งประสบความส�ำเร็จอย่างสูง
ในประเทศไทย มาพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยในกัมพูชาด้วย โดย
จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานมิ ต รแท้ โชห่ ว ยขึ้ น ประจ� ำ ที่ ศู น ย์ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
แม็คโคร กัมพูชา เพือ่ แสดงจุดยืนในฐานะ “แม็คโคร คูค่ ดิ ธุรกิจคุณ”
ทีพ่ ร้อมเคียงข้างผูป้ ระกอบการในทุกสถานการณ์ และพร้อมคัดเลือก
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยไทยมาตลอด
ระยะเวลา 10 ปี ไปด�ำเนินการที่กัมพูชาตั้งแต่ก่อนวันเปิดสาขาจริง
อาทิ การให้ความรู้ด้านค้าปลีกแก่ผู้ประกอบการจ�ำนวน 500 ราย
การปรับปรุงร้านค้าโชห่วยจ�ำนวน 5 ร้าน รวมทัง้ เชือ่ มโยงกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือคู่ค้าในท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กิจการโชห่วยในประเทศกัมพูชา ตลอดจนการออกเดินสายเยี่ยม
ร้านค้า เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมแนะน�ำสิทธิ
ประโยชน์ในการเป็นลูกค้าสมาชิกของแม็คโคร ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการ
โชห่วยและร้านค้าปลีกในท้องถิ่น เริ่มรู้จักและเข้าใจถึงจุดยืนในการ
เข้ า มาท� ำ ธุ ร กิ จ ของแม็ ค โคร ที่ ส� ำ คั ญ คื อ เกิ ด ความรู ้สึกไว้ว างใจ
ในแบรนด์ “แม็คโคร” ทีม่ สี ว่ นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ เป็นคูค่ ดิ ธุรกิจ
ของผู ้ ป ระกอบการ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน และต่ อ ยอดไปถึ ง
เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาโดยภาพรวม

หนึ่งในปัจจัยความส�ำเร็จของแม็คโครคือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ ปัจจุบัน
บริษทั ฯ มีความพร้อมสูงในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
รองรับการขยายธุรกิจแม็คโครไปสูต่ า่ งประเทศ โดยเน้นการจ้างงาน
ในประเทศนั้น ๆ และสร้างบุคลากรเหล่านั้นให้เป็นมืออาชีพ ภายใต้
แนวคิ ด “Hire Local, Grow Local Professional” ผ่ า น
กระบวนการฝึกอบรมและระบบงาน ตลอดจนเครื่องมือที่บริษัทฯ
จั ด เตรี ย มไว้ พ ร้ อ มสรรพ ซึ่ ง สร้ า งความส� ำ เร็ จ ให้ กั บ ธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทยมาตลอด 28 ปี อาทิ คูม่ อื การปฏิบตั งิ านส�ำหรับพนักงาน
และคู่มือการสอนงานส�ำหรับหัวหน้างาน ที่ได้รับการแปลเป็นภาษา
ท้องถิน่ รวมถึง Training Passport ทัง้ หมดนีถ้ อื เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นรายแผนก ตลอดจนสร้างบุคลากรในแต่ละ
พืน้ ทีใ่ ห้มอี งค์ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด
ภายใต้ แ บรนด์ “แม็ ค โคร” ควบคู ่ ไ ปกั บ การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม
“VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” มีส่วนสร้างความเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกันให้เกิดขึน้ กับพนักงานทุกคน และมีความภาคภูมใิ จ
ทีไ่ ด้รว่ มกันส่งมอบสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ลูกค้าสมาชิก สมกับการเป็นคูค่ ดิ
ธุรกิจคุณ
บริษัทฯ มั่นใจว่าการเปิดศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาแรก
ที่ประเทศกัมพูชาในปีนี้ จะเป็นก้าวแรกที่มั่นคงของการขยายธุรกิจ
สู่ต่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายขยายสาขา
ในประเทศกัมพูชาต่อไปในอนาคต ภายใต้รปู แบบศูนย์จำ� หน่ายสินค้า
ที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบคลาสสิก เพื่อผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
รายย่อย รูปแบบฟูดเซอร์วิส เพื่อผู้ประกอบการโฮเรก้า และรูปแบบ
อีโค พลัส เพื่อผู้ประกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรก้าและผู้ค้าปลีก
รายย่อย ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ มีความพร้อมอย่างยิง่ ในการขยายสาขา
สู่ประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และท้าทาย
เป็นอย่างยิ่ง

บรรยากาศวันเปิดสาขา
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ความโดดเด่นของคุณภาพอาหาร ที่คัดสรรมาจากทุกมุมโลก

กลุม่ ธุรกิจ Food Service APME
ขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารสูส่ ากล

เพื่อผนึกก�ำลังเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารให้เป็นหนึ่งเดียว
ในระดับภูมิภาค โดยให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพและ
เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ
ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการด�ำเนินธุรกิจให้บริการ
ด้านอาหารในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจ
ทีแ่ ข็งแกร่ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์วสิ ลงทุนซือ้ กิจการจากบริษทั
ชั้นน�ำที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารในต่างประเทศจ�ำนวน
4 บริษัท จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำ
ด้านการให้บริการด้านอาหารในระดับสากล บริษทั ฯ ได้ตงั้ กลุม่ ธุรกิจ
Food Service APME เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
ทัง้ 6 บริษทั ในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา
เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพือ่ ผนึกก�ำลัง
เครือข่ายธุรกิจให้เป็นหนึง่ เดียว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์วสิ ”
ในประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่ า งประเทศ
เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจฟูดเซอร์วสิ
ของบริษทั ฯ ให้โดดเด่นและครบวงจรมากขึน้ โดยยึดถือเอาความต้องการ
ของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เช่น การคัดสรรสินค้า
ที่ดีต่อสุขภาพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ปราศจากฮอร์โมนหรือ
สารเคมี ซึง่ ก�ำลังเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด ควบคูไ่ ปกับการสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบั สินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษทั ฯ การพัฒนาทักษะและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรมืออาชีพ เพื่อส่งมอบสินค้า
และโซลูชันที่เหนือความคาดหมายของผู้ประกอบการโฮเรก้า เช่น
แนะน�ำเทคนิคการปรุงอาหารที่ช่วยให้เชฟสร้างสรรค์เมนูอาหาร
ให้ได้รสชาติทดี่ ยี งิ่ ขึน้ ส่งผลให้ลกู ค้าผูป้ ระกอบการมีความเชือ่ มัน่ และ
มั่นใจในความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ มากขึ้น

สินค้าหลากหลาย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สยามฟูด เซอร์วสิ เสริมศักยภาพทางธุรกิจ
เติมเต็มความหลากหลายของสินค้า

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด ประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่าย
สินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง โดย
เปิดด�ำเนินการทัง้ สิน้ 5 สาขา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา เกาะสมุย
ภูเก็ต และเชียงใหม่
จากความโดดเด่นของคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
อาหารทีบ่ ริษทั ฯ ได้คดั สรรมาจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ เนือ้ วัวพรีเมีย่ ม
จากสหรัฐอเมริกา หอยนางรมจากฝรั่งเศส ผลิตภัณฑ์นมจากสวิต
เซอร์แลนด์ รวมถึงอาหารนานาชาติ เช่น อาหารเม็กซิกัน อาหาร
อิตาเลียน อาหารอินเดีย อาหารญี่ปุ่น เป็นต้น ส่งผลให้ “สยามฟูด
เซอร์วิส” เป็นแบรนด์คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจ และสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะกลุ่มภัตตาคารร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบและ
กลุม่ เชนร้านอาหารทีม่ หี ลายสาขา ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับสินค้าคุณภาพสูง
เป็นพิเศษ
กลยุทธ์ที่ท�ำให้ สยามฟูด เซอร์วิส ยังคงครองความเป็นผู้น�ำในธุรกิจ
ให้บริการด้านอาหาร คือ การให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประเภท
สินค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและทางเลือกให้กับลูกค้า
ผูป้ ระกอบการ การมอบค�ำแนะน�ำ/ ช่องทางทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได้
ตามความต้องการ ซึง่ ครอบคลุมถึงการผลิตเพือ่ ให้บริการผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการเข้าร่วม
งานแสดงสินค้าด้านอาหารอย่างสม�่ำเสมอ เช่น งาน THAIFEX World of Food Asia 2017 และมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร
และอุปกรณ์ (Makro HoReCa 2017) เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละกระชับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าโฮเรก้ามากยิ่งขึ้น

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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สำ�หรับเรา
แต่ต้องดีที่สุด
สำ�หรับคุณ

24

รายงานประจำ�ปี 2560

Indoguna รุ ก ตลาดใหม่ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก และ
ตะวันออกกลาง
ภายหลังการขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารสูต่ า่ งประเทศ
โดยรุกเข้าไปด�ำเนินธุรกิจในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกและตะวันออกกลาง ครอบคลุม 6 ประเทศ พร้อมทั้งขยาย
โอกาสธุรกิจการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์
อาหารระดับพรีเมี่ยมส�ำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้า ภายใต้
แบรนด์ในเครือ Indoguna อย่างครบวงจร
Indoguna Vina Food Service ประเทศเวียดนาม
เวี ย ดนามถื อ เป็ น ประเทศแรกที่ แ ม็ ค โครขยายธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
ด้านอาหารสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยได้จัดตั้งบริษัทขึ้นใน
ปี 2555 ในเมืองโฮจิมินห์ เพื่อประกอบธุรกิจน�ำเข้าและส่งออก
ตลอดจนจ�ำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้แก่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และ
ธุรกิจโรงแรมทั่วไป ต่อมาในปี 2557 ได้ด�ำเนินการขยายสาขา
เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งที่เมืองฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทางการขยายธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
ในต่างประเทศ ภายใต้การบริหารของกลุ่มธุรกิจ Food Service
APME ในปี 2560 บริษทั ฯ จึงได้ดำ� เนินการเปลีย่ นชือ่ วีนาสยาม ฟูด้
เป็น Indoguna Vina Food Service Company Limited (“INDV”)
โดยน�ำจุดแข็งของแบรนด์ Indoguna ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลมา
ต่ อ ยอดการขยายตลาดในต่ า งประเทศ พร้ อ มทั้ ง วางเป้าหมาย
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด มุ่งสู่ผู้น�ำธุรกิจด้านอาหารในเวียดนามอย่าง
แข็งแกร่ง ทั้งนี้ ในปี 2560 INDV มีรายได้รวม 332 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 28.3 จากปีก่อน และมีก�ำไรสุทธิ 1.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 800.4 เมื่อเทียบกับปี 2559
Indoguna (Singapore) ประเทศสิงคโปร์
Indoguna (Singapore) Pte Ltd เป็นบริษัทชั้นน�ำด้านอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีรากฐานการท�ำธุรกิจที่แข็งแกร่งในสิงคโปร์มายาวนาน
กว่า 2 ทศวรรษ โดยเป็นผู้น�ำในธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารคุณภาพสูง เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไวน์ชั้นเลิศ และ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
และโรงแรม รวมถึงผู้ให้บริการด้านอาหารชั้นน�ำ ซึ่งต้องการควบคุม
ต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกันก็สนใจในผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม
มากขึน้ เพือ่ ใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ
Indoguna Dubai LLC และ Maxzi The Good Food Shop
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กว่า 12 ปีของการด�ำเนินธุรกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ Indoguna Dubai LLC ถือเป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจน�ำเข้า
และจ� ำ หน่ า ยอาหารระดั บ พรี เ มี่ ย มส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการใน

ตะวันออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศโอมาน
และประเทศกาตาร์ มุง่ ตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย ทัง้ ผูป้ ระกอบการ
โฮเรก้า และธุรกิจสายการบินชัน้ น�ำ โดยจัดจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง
จากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมภายใต้แบรนด์ชั้นน�ำของ Indoguna อาทิ
ไส้กรอกพรีเมี่ยม (Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems)
ติ่มซ�ำฮาลาล (Masterpiece) นอกจากนี้ ยังพัฒนาช่องทางขาย
ออนไลน์ และร้านจ�ำหน่ายวัตถุดิบอาหารคุณภาพสูง “Maxzi The
Good Food Shop” ในรูปแบบ Specialty Shop เพื่อส่งมอบ
ประสบการณ์ แ ละแรงบั น ดาลใจจากอาหารชั้ น เลิ ศ ตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่
Indoguna Lordly และ Just Meat ประเทศฮ่องกง
ภายหลังจากการท�ำสัญญาซื้อหุ้น Lordly Company Limited
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Indoguna Lordly) และ Just Meat
Company Limited ในฮ่องกง ส่งผลให้ธรุ กิจให้บริการด้านอาหารของ
แม็ ค โครขยายฐานการเติ บ โตสู ่ ฮ ่ อ งกง โดยมี เ ป้ า หมายมุ ่ ง มั่ น
พัฒนาธุรกิจให้บริการด้านอาหารในฮ่องกง ด้วยการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับแบรนด์ Just Meat ธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพสูง
Indoguna (Cambodia) ประเทศกัมพูชา
ควบคู่ไปกับการเปิดศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครที่กรุงพนมเปญ
ในปี 2560 คือการขยายธุรกิจให้บริการด้านอาหารเข้าไปยังประเทศ
กัมพูชา โดยร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
Indoguna (Cambodia) Company Limited ภายใต้การสนับสนุน
ของสยามฟูด เซอร์วสิ และ Indoguna Vina Food Service ท�ำให้บริษทั ฯ
สามารถเริ่มต้นเปิดตลาดและตั้งส�ำนักงานในกรุงพนมเปญ และ
เสียมเรียบได้อย่างมัน่ คง พร้อมส�ำหรับส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารน�ำเข้า
คุณภาพระดับพรีเมี่ยม และเป็นอาหารที่ปลอดภัย รองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในตลาดกัมพูชาที่มีศักยภาพ
การเติบโตสูง
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้บริการด้านอาหารไปยัง
ต่างประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตด้านการท่องเที่ยว โดยแสวงหา
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ ตลอดจนโอกาสในการควบรวม
กิจการกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ขณะเดียวกันยังคงเน้นการ
เชือ่ มต่อเป็นหนึง่ เดียวกับแม็คโคร ทัง้ ในส่วนของระบบงาน การคัดสรร
สินค้าจากแหล่งเดียวกัน รวมถึงการเชื่อมต่อลูกค้า ตลอดจนผนึก
ความร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ กั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
โดยบริษทั ฯ ตัง้ เป้าหมายการเติบโตเป็นสองเท่าเพือ่ ให้กลุม่ ธุรกิจแม็คโคร
เติบโตและ “เป็นที่หนึ่งด้านการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบ
ครบวงจรส�ำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” ตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้
อย่างมั่นคง
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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มุ่งมั่นพัฒนา
สร้างคุณค่า
สู่สังคมไทย
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ร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

แม็คโครเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องพัฒนาเคียงคู่กัน เพื่อก้าวเดินต่อไปด้วยกัน
บริษัทฯ จึงมุง่ มัน่ พัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของลูกค้าและคูค่ า้ โดยให้ความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ผปู้ ระกอบการโชห่วย ก้าวไกล
บนเส้นทางค้าปลีกสมัยใหม่ ควบคู่กับการยกระดับเกษตรกรคู่ค้าสู่มาตรฐานสากล
ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

28
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จะเติบโตไปด้วยกัน จะผูกพันกันด้วยใจ

กว่า 28 ปีที่ผ่านมา ที่ลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพได้ให้ความ
ไว้วางใจในสินค้ากลุ่มอาหารของแม็คโครมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของ
คุณภาพความสด สะอาด ปลอดภัย อันเกิดจากความจริงใจและความ
จริงจังในการพัฒนาและยกระดับสินค้าตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยฝ่ายประกันคุณภาพ
ของแม็คโครได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากด้านความ
ปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายและหลักปฎิบัติตาม
หลักสากล โดยมองว่าประเด็นดังกล่าวไม่สามารถต่อรองได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กลุม่ อาหารสดจ�ำพวกผัก ผลไม้ และเนือ้ สัตว์ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านจัดเลีย้ ง (โฮเรก้า) ใช้เป็นวัตถุดบิ หลัก
ทั้งนี้เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้า
เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�ำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ”
อีกทั้งยังคัดเลือกสินค้าจากแหล่งที่ดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายประกันคุณภาพของแม็คโครยังคงเป็นผูน้ ำ� บูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานราชการ เครือข่าย
ภาคเอกชน รวมถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
พัฒนาและให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร รวมถึงคูค่ า้ ตัง้ แต่แหล่งผลิต แหล่ง
รวบรวม แหล่งจ�ำหน่าย เพือ่ ร่วมมือกันพัฒนาอาหารปลอดภัยตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ให้มีความปลอดภัย ปราศจากสารเคมี
ตกค้าง ยาปฏิชีวนะ และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับที่ทันสมัย คือ Makro
i-Trace เพือ่ เป็นเครือ่ งมือให้ลกู ค้าผูป้ ระกอบการสามารถใช้ตรวจสอบ
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นย�ำ
มีความน่าเชื่อถือผ่านการสแกน QR Code ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
โฮเรก้ามั่นใจได้ในการส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใส่ใจในสุขภาพ
แม็คโครได้ท�ำโครงการ แม็คโคร ควอลิตี้ โปร (MQP) โดยเริ่มพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานจนได้รับการรับรองในระดับสากลที่ทั่วโลก
ให้การยอมรับ สินค้ามีมลู ค่าเพิม่ มากขึน้ ในขณะทีเ่ กษตรกรมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและ
ส่งผลต่อไปยังชุมชน สร้างการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งพร้อมจิตส�ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย การพัฒนาสินค้าตามมาตรฐานที่แม็คโคร
ก�ำหนดเป็นพื้นฐานและมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน แม็คโครจึงเป็นที่รัก
ของเกษตรกร และเกษตรกรก็พร้อมใจเป็นคู่ค้าที่มีการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่าง
ต่อเนื่องและครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน�้ำ
จนถึงปลายน�้ำ

แม็คโคร ควอลิตี้โปร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อบังคับทางกฎหมาย อันส่งผล
กระทบต่ อ สิ น ค้ า ที่ ว างจ� ำ หน่ า ยในศู น ย์ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า แม็ ค โคร
บริษัทฯ จะแจ้งคู่ค้าให้รับทราบและร่วมกันปรับปรุงการด�ำเนินการ
ในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การรับวัตถุดบิ การรวบรวม การจัดส่ง การตรวจ
และทดสอบจนเป็นผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ แม็คโครยังพัฒนาศูนย์รวบรวม
สินค้าประจ�ำภูมภิ าค พร้อมห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบความปลอดภัย
และคุณภาพสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP และ GLP จะช่วย
รับรองคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าตั้งแต่ต้นทางให้กับกลุ่ม
เกษตรกรระดับฐานราก เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบด้าน
ราคาและเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่วางจ�ำหน่ายในแม็คโครมีคุณภาพ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ทางกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำหรับแม็คโครในฐานะแหล่ง
จ�ำหน่ายปลายทางนัน้ ก็ได้รบั การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
เช่นกัน อาทิ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�ำนักงาน
คุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารและเกษตร
เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาแม็คโครได้รับคะแนนอยูในระดับ “ดีเยี่ยม”
มาโดยตลอด ดังนัน้ แม็คโครจึงเป็นชือ่ แรกทีล่ กู ค้านึกถึงในฐานะแหล่ง
ของการอ้างอิงเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยเสมอ รวมทั้งในฐานะที่เป็น
ผู้จัดหาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองว่า
ปลอดภัยตามระบบการผลิต Q-GAP ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ Q Restaurant
ที่ ผู ้ ป ระกอบการโฮเรก้ า ให้ ค วามไว้ ว างใจเลื อ กใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
มากกว่าร้อยละ 60 ของประเทศ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภค
ที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น บริษัทฯ ยังพร้อมให้
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ฉลากรอยเท้า
คาร์บอน (Carbon Footprint Label) โครงการร้าน มอก. เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุน
การใช้อปุ กรณ์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงทีม่ ฉี ลากประหยัด
ไฟเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย
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บนเส้นทางแห่งคูค่ ดิ ธุรกิจ แม็คโครมิตรแท้โชห่วย

สานต่อความเข้มแข็งสู่ยุค 4.0
บนเส้นทางการเติบโตคู่สังคมไทย แม็คโครไม่ได้เป็นเพียงศูนย์ค้าส่ง
แต่ยงั มีสว่ นร่วมในการเพิม่ ศักยภาพทางการแข่งขันให้กบั ร้านค้าปลีก
รายย่อย หรือโชห่วยไทย ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ตลอดเวลาที่ผ่านมาของการด�ำเนินโครงการ “แม็คโครมิตรแท้
โชห่วย” หรือ MRA Makro Retailer Alliance แม็คโครยืนหยัด
เคียงข้างเป็น “คูค่ ดิ ธุรกิจ” ทีพ่ ร้อมสนับสนุนและส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
โชห่วยผ่านการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมี “ศูนย์มิตรแท้
โชห่วย” ที่แม็คโครสาขาลาดพร้าว ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ค�ำปรึกษา
และแนะน�ำการท�ำธุรกิจแก่สมาชิกรวมทั้งผู้ประกอบการที่สนใจ
นับตั้งแต่ปี 2550 ศูนย์มิตรแท้โชห่วยมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการโชห่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดท�ำคู่มือ 8 หัวข้อ
การจัดการร้านค้าปลีก คูม่ อื การปรับปรุงร้าน และคูม่ อื การเปิดร้านใหม่
ที่ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�ำโครงการ
ประกวดทายาทโชห่วย การประกวดออกแบบปรับปรุงร้าน “โชห่วย
โชว์เสน่ห์” กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก
ชุมชนท้องถิ่น การจัดงาน “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย”
หมุนเวียนไปตามศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร ทั่วประเทศ
ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพโชห่วยไทยในปี 2560 แม็คโคร
ได้ให้ความส�ำคัญกับการยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อรับมือความท้าทายในยุค 4.0 ไม่ว่าจะเป็น การจัดงาน “ตลาด
นัดโชห่วย” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “อนาคตโชห่วยไทย ก้าวไกล
ด้วยนวัตกรรม” การจัดงานสัมมนาเพิม่ ศักยภาพโชห่วยไทยในหัวข้อ
“ติดปีกโชห่วยไทยยุค 4.0” ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และภาคใต้ นอกจากนี้ ยังปรับปรุงเพิ่มเติมหลักสูตรเนื้อหา
การอบรม ด้านการน�ำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการบริหารจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก การมีทีมงานมิตรแท้โชห่วยคอยให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
การสั่งซื้อสินค้าและช�ำระเงินออนไลน์ ผ่าน Makroclick.com ซึ่ง
เป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและตอบโจทย์
ผู ้ ป ระกอบการ ในรู ป แบบของการผสานธุ ร กิ จ จากออนไลน์ ไ ป
ออฟไลน์ (Online to Offline)
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ในปี 2560 โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” ยังได้สร้างสรรค์ชอ่ งทาง
ธุรกิจใหม่ ๆ ต่อยอดธุรกิจร้านค้าโชห่วย เพื่อสร้างความแตกต่าง
สร้างรายได้และผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชุดเปิดร้านกาแฟสด
แบรนด์ “มุมกาแฟ” ด้วยเงินลงทุนต�่ำ ได้ผลก�ำไรสูง คืนทุนเร็ว
จากความมุง่ มัน่ จริงจัง และต่อเนือ่ งของการด�ำเนินโครงการ ส่งผลให้
“ศูนย์มติ รแท้โชห่วย” มีสมาชิกร้านโชห่วยสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ณ สิ้ น ปี 2560 มี ส มาชิ ก ร่ ว มในโครงการ
กว่า 39,000 ร้าน ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกจ�ำนวนมากได้นำ� ความรู้
ไปปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าของตนเอง จนสามารถเพิ่มยอดขาย
มีศักยภาพในการแข่งขัน และยังเป็นตัวอย่างการขยายผลส�ำเร็จ
สูเ่ จ้าของร้านค้าปลีกรายเก่าและคนรุน่ ใหม่ให้มกี ำ� ลังใจในการพัฒนา
ธุรกิจให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
ผลการด�ำเนินงานเพือ่ สร้างความเข้มแข็งธุรกิจร้านค้าปลีก ขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้ในปี 2560 โครงการ “แม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย” เป็นโครงการต้นแบบทีไ่ ด้รบั รางวัล “ซีพ.ี ..เพือ่ ความ
ยั่งยืน” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้านโครงการเพื่อสังคมดีเด่น
ด้านสร้างงานสร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจนของชุมชน
ทิศทางของการก้าวสู่ทศวรรษที่สองของโครงการ “แม็คโครมิตรแท้
โชห่วย” MRA Makro Retailer Alliance ยังคงมุง่ มัน่ สานต่อปณิธาน
“เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทย คือ เป้าหมายของเรา” โดยพัฒนา
โครงการอีกขัน้ สูก่ า้ วของ “MRA 4.0” ยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรม
โชห่วย 4.0 สร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ เคียงคู่ไปกับยุทธศาสตร์
การขับเคลือ่ น Makro 4.0 อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์มเพือ่ ยกระดับ
การบริหารจัดการร้านโชห่วยโดยเชือ่ มโยงกับระบบการขายหน้าร้าน
(POS - Point of Sale) อย่างเต็มรูปแบบ การน�ำข้อมูล Big Data
มาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท�ำธุรกิจในยุคดิจิทัล เป็นต้น
นอกเหนือจากการสนับสนุนธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อยในประเทศไทย
โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” ยังพร้อมขยายการด�ำเนินงาน
สู่ต่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจของแม็คโคร
ครั้งแรกในประเทศกัมพูชา โดยจัดตั้งทีมงานมิตรแท้โชห่วยกัมพูชา
ในการท�ำหน้าที่สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
ค้าปลีกรายย่อยในกัมพูชา ตอกย�ำ้ ถึงจุดยืนการท�ำหน้าทีเ่ ป็นคูค่ ดิ ให้กบั
ผู้ประกอบการท้องถิ่นในทุก ๆ ที่ที่แม็คโครเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
โดยยึดถือว่า “ความส�ำเร็จของลูกค้า คือ ความส�ำเร็จของแม็คโคร”

งานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 9 ศูนย์มิตรแท้โชห่วย พร้อมสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการโชห่วย โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ

Makroclick.com ช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าใหม่
เพื่อผู้ประกอบการยุค 4.0

อีกก้าวของ MRA 4.0 ยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรม 4.0
สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารครั้งที่ 11 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารครั้งที่ 12 ที่เชียงใหม่ ครั้งแรกกับจัดงานที่ภูมิภาค
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ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่ จ.เชียงใหม่ เป็นอย่างดี

หลากกิจกรรมท�ำเพือ่ สังคม

บริษัทฯ ปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนและเป็นที่รักของ
ชุมชน ในทุกท้องที่ที่มีสาขาของแม็คโครเปิดด�ำเนินการอยู่ จึงมุ่ง
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพัน
สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นการตอบแทน
ชุมชนท้องถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทัง้ ยังเป็นการเสริมสร้างรากฐานทีแ่ ข็งแกร่ง
และการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
พระผู ้ เ สด็ จ สู ่ ส วรรคาลั ย น้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในหลวงรัชกาลที่ 9 แม็คโครร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�ำเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมร่วมใจปลูกต้นดาวเรือง และ
มอบต้นดาวเรืองจ�ำนวน 1,099 ต้น ให้แก่ส�ำนักงานเขตสวนหลวง
ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานแม็คโคร ได้ร่วมร้อยรวมใจ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” จ�ำนวน 90,000 ดอก ก่อน
รวบรวมน�ำส่งส่วนกลางส�ำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พร้อมสนับสนุนน�้ำดื่มและอาหาร ส�ำหรับให้บริการ
แก่ประชาชน ณ จุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ
คู่คิดธุรกิจ ด้านอาหาร
แม็คโครตอกย�้ำความเป็น “คู่คิดธุรกิจ ด้านอาหาร” ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการหนูณชิ ย์พาชิม” กับกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ สนั บ สนุ น วั ต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพดีใ นราคา
ขายส่งแก่รา้ นสมาชิกหนูณชิ ย์ เพือ่ ช่วยลดต้นทุนให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในโครงการ ขณะเดียวกันยังช่วยลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือก
ในการอิ่มอร่อยกับอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ปรุงด้วยวัตถุดิบ
คุณภาพ ในราคาประหยัด พร้อมกันนี้ บริษทั ฯ ยังจัดอบรมให้ความรู้
เสริมทักษะการประกอบอาหารและการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ ๆ
ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นสมาชิกโครงการหนูณิชย์พาชิม
สามารถเข้าร่วมการอบรมเพื่อน�ำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตน
ได้ด้วย

ร่วมปลูกดอกดาวเรือง 1,099 ต้น ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

และเป็นประจ�ำทุกปี บริษัทฯ จัดงาน “แม็คโคร โฮเรก้า” หรือ
“มหกรรมครบเครือ่ งเรือ่ งอาหารและอุปกรณ์” โดยในครัง้ ที่ 11 ภายใต้
แนวคิด “สร้างธุรกิจอาหาร สูม่ าตรฐานสากล” เพือ่ ตอกย�ำ้ ความเป็น
“คู ่ คิ ด ...ธุ ร กิ จ คุ ณ ” และสานต่ อ เจตนารมณ์ ใ นการสนั บ สนุ น
ผูป้ ระกอบการกลุม่ ธุรกิจโฮเรก้า ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2560
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 84,000 คน และ
เพื่อขยายความส�ำเร็จไปสู่ภูมิภาค บริษัทฯ ได้จัดงาน “แม็คโคร
โฮเรก้า” ครั้งที่ 12 ขึ้น ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2560 ภายใต้แนวคิด
“เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์” ภายในงานมีกิจกรรม
มากมายที่ตอกย�้ำความเป็นคู่คิดธุรกิจโฮเรก้า อาทิ การฝึกอบรมให้
ความรู้ การสาธิตการท�ำอาหาร การเสวนาบนเวทีจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านอาหารและเชฟมืออาชีพ บูธแสดงนวัตกรรมสินค้าอาหาร
และเครื่องดื่ม พร้อมอุปกรณ์ จากพันธมิตรกว่า 200 ร้านค้า การ
แข่งขันการปรุงอาหารเหนือ ทีร่ บั รองการแข่งขันโดยสมาคมเชฟโลก
นอกจากนี้ พื้นที่ห้อง Makro Culinary Center ของอาคารธารา
พัฒนาการ แม็คโครส�ำนักงานใหญ่ มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) เพื่อให้ความรู้และสาธิตการปรุงอาหารโดยเชฟชื่อดัง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารให้เติบโต
ไปด้วยกัน

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)

33

มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน รวมถึงอาคารเรียนในชุมชนที่ขาดแคลน

คู่คิดธุรกิจโชห่วย
แม็คโครให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต
อย่างยั่งยืนตลอดมา โดยทีมงานศูนย์มิตรแท้โชห่วย ถือเป็นหน่วย
งานหลักในการส่งต่อความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก
ในวาระโอกาสต่าง ๆ เพื่อตอกย�้ำความเป็นคู่คิดธุรกิจค้าปลีก เช่น
การร่วมมือกับภาครัฐ ให้ความรูใ้ นหัวข้อ “การบริหารจัดการร้านค้าปลีก
อย่างมืออาชีพ” ในงาน Local Economy 4.0 กระทรวงพาณิชย์
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
การบ่มเพาะความรู้ด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีกให้กับนักศึกษา
กว่า 25,000 คน เพื่อร่วมกันลงพื้นที่พัฒนาร้านค้าปลีกในท้องถิ่น
เป็นปีที่ 8 การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
“การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน”
การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การด�ำเนินงาน
ศูนย์สาธิตการตลาดตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ (SE)” ณ ศูนย์มิตรแท้โชห่วย เพื่อให้ผู้แทนจากร้านค้า
ชุมชน (ศูนย์สาธิตการตลาด) ทัว่ ทุกภูมภิ าค ได้มโี อกาสในการเรียนรู้
การบริหารจัดการร้านค้าปลีกอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการน�ำองค์ความรู้
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ไปพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งยั่งยืน
ถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ และเพิม่ ความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในยุค 4.0
และในโอกาสที่แม็คโครครบรอบ 28 ปี บริษัทฯ ได้สร้างการมี
ส่วนร่วมแก่พนักงานแม็คโครทุกสาขา ในการด�ำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนที่สาขาตั้งอยู่ โดยเชิญผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกในชุมชนเข้าร่วมอบรมความรูห้ ลักสูตร “การจัดการร้านค้า
ปลีก 8 ขั้นตอน” เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
“แม็คโครท�ำดี 100 สาขา เพื่อ 100 ชุมชน” ที่บริษัทฯ ด�ำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ท้องถิ่นอื่น ๆ ที่จัดขึ้น
พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ เช่น การบริจาคโลหิต การท�ำความ
สะอาดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่รอบชุมชน เช่น วัด
ศาสนสถาน โรงเรียน สวนสาธารณะ ชายหาด ถนน รวมทั้งขุดลอก
คูคลอง เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานมีจิตอาสา สอดคล้องกับ
แนวทางการท�ำงานเพื่อสังคมขององค์กรเป็นอย่างดี

ส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ไม่ว่าจะขยายสาขาไปยังพื้นที่ใดของประเทศ แม็คโครปรารถนาจะ
เป็นที่รักของชุมชน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มอบทุน 1,400,000 บาท
เพื่อด�ำเนินการจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ส�ำหรับผู้พิการและผู้ดูแล
ผูพ้ กิ าร ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา และสนับสนุนโรงเรือนเลีย้ งไก่ 1 เรือน
พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง รวมทั้งไก่ไข่จ�ำนวน 480 ตัว มูลค่ารวม
1,400,000 บาท เพือ่ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรอย่างยัง่ ยืน ให้กบั
ทหารที่ปลดประจ�ำการจากความพิการในการสู้รบและครอบครัว
ทหารที่พิการ อีกทั้งมีการฝึกภาคทฤษฎีในหลักสูตร “การเลี้ยงไก่ไข่
ส�ำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ” ณ กรมทหารพราน 23 จังหวัด
ศรีสะเกษ ถือเป็นการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ าร
ในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม นอกจากนี้ แม็คโครยังได้
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนร้าน “ฮักแม่หละช็อป” ซึ่งเป็น
ร้านค้าชุมชนในต�ำบลแม่หละ จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
คนพิการ ตามนโยบายรัฐบาลในรูปแบบประชารัฐ เสริมสร้างธุรกิจ
ชุมชนไทยให้ยั่งยืน
มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน
ด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นสนับสนุน
การพัฒนาด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก รวมไปถึงอาคารเรียนของ
โรงเรียนในชุมชนที่ขาดแคลน ในปี 2560 บริษัทฯ จึงร่วมกับมูลนิธิ
เพื่อนศิลปินและพันธมิตร ส่งมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดป่า
พฤกษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี และอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติให้กับ
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
เยาวชนไทย ซึง่ จะพัฒนาเติบใหญ่เป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพของสังคม
ในอนาคตต่อไป
3R การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ภายใต้
แนวคิด 3R ประกอบด้วย Reduce การลดการใช้ในสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น
Reuse การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า Recycle การน�ำกลับมาใช้ใหม่
โดยมีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั (KPI) ทีช่ ดั เจน เพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินงาน
อย่างสม�่ำเสมอ อาทิ ศูนย์กระจายสินค้าที่อ�ำเภอมหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร มีการติดตัง้ ไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รอบอาคาร
ติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแบบ LED ซึง่ ช่วยประหยัดพลังงานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มความหนาของผนังฉนวนขึ้นอีกร้อยละ
50 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่
ต้ อ งการ ที่ ส� ำ คั ญ การจั ด เก็ บ สิ น ค้ า แช่ แข็ ง ที่ ค วบคุ ม ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System)
ภายในห้องทีม่ คี วามสูงราว 30 เมตร ถือเป็นการลงทุนทางเทคโนโลยี
ทีส่ ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน ลดพืน้ ทีใ่ นการท�ำงาน และ
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ประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 30 ขณะที่ระบบการขนถ่ายสินค้า
ทีไ่ ด้รบั การออกแบบเป็นประตู 2 ชัน้ เพือ่ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ภายในศูนย์กระจายสินค้าคลังอาหารสด
ส่วนการจัดการพลังงานในการขนส่งสินค้า บริษัทฯ ได้ลงทุนขยาย
ขนาดตู้บรรจุสินค้าขนาด 45 ฟุต จ�ำนวนมากกว่า 400 ตู้ ท�ำให้
สามารถบรรทุกสินค้าได้เพิม่ ขึน้ จึงลดจ�ำนวนเทีย่ วการขนส่งลง ส่งผล
ให้ประหยัดน�้ำมันได้ 3,814,249 ลิตร หรือ 10,538 ตันคาร์บอน
ในปี 2560 รวมทัง้ มีการน�ำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตน�ำ้ ร้อนส�ำหรับ
ใช้ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าคลังอาหารสด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายการจัดการสิง่ แวดล้อมและการจัดการ
พลังงานอย่างยั่งยืน และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการการประเมินการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ภายใต้โครงการ T-VER โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับรองการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก จ�ำนวน 1,245,611 กิโลกรัมคาร์บอน หรือสามารถลด
การใช้พลังงานได้ 2,112,279 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งมาจากเปลี่ยน
ดวงโคมไฟแสงสว่างประสิทธิภาพสูง LED 20 วัตต์ 8,024 ชุด 160 วัตต์
1,417 ชุด และยังด�ำเนินการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้สามารถลดการใช้พลังงาน 6,700,388 กิโลวัตต์ชวั่ โมงเมือ่ เทียบ
กับปี 2559 อีกทั้งยังมุ่งเน้นการขยายสาขาที่ค�ำนึงถึงการออกแบบ
และการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
การจัดการทรัพยากรน�้ำและลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ
ได้ยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการบ�ำบัดน�้ำเสียให้ได้
มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสูท่ อ่ ระบายน�ำ้ สาธารณะ ในปี 2560 บริษทั ฯ
ได้ลดการใช้น�้ำและลดการระบายน�้ำเสีย โดยการติดตั้งระบบการน�ำ
น�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดที่ได้มาตรฐานน�้ำทิ้งน�ำกลับมาใช้ใหม่ใน
การรดน�้ำต้นไม้ เพิ่มจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 สาขา
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาองค์กร

เกือบสามทศวรรษที่แม็คโครด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย บุคลากรทุกระดับในองค์กร
ล้วนเรียนรูแ้ ละสัง่ สมประสบการณ์อนั มีคา่ เพือ่ ส่งมอบสินค้าและบริการทีด่ ที สี่ ดุ แก่ลกู ค้า
กลุม่ ผูป้ ระกอบการ อย่างไรก็ดี ในโลกการแข่งขันยุค 4.0 ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
การปรับองค์กรให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย อีกทั้งการสร้างบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่
ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของพนักงานในแต่ละช่วงวัย โดยการน�ำจุดแข็งและศักยภาพของแต่ละช่วงวัย พร้อมทั้ง
ผสมผสานความแตกต่างระหว่างวัยให้กลมกลืน เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคแม็คโคร 4.0
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มุง่ สูอ่ งค์กรทางเลือกทีน่ า่ ท�ำงานของทุกช่วงวัย

แม็คโครถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของกลุ่มอายุ
คนท�ำงาน โดยบุคลากรกลุ่มใหญ่จัดเป็นกลุ่มเจเนเรชัน X และ Y
ทั้งนี้ ความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในปี 2560
ยังคงเป็นการจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้เติบโตทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพือ่ รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจทัง้ ในประเทศ และ
ขยายตัวสู่ต่างประเทศมากขึ้น การสร้างแบรนด์ “แม็คโคร” ให้เป็น
องค์กรทางเลือกที่น่าท�ำงานของคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มคน
รุ่นใหม่ จึงนับเป็นทางออกและถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ส�ำคัญ
ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตในยุคแม็คโคร 4.0
โดยคุณสมบัตขิ องคนแม็คโครยุค 4.0 ทีค่ วรมีคอื หลงใหลใส่ใจในสิง่ ที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งเป็นทิศทางที่ธุรกิจก�ำลังด�ำเนินไปในอนาคต
กระตือรือร้นและคล่องตัวสอดรับกับสภาพธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา เปิดรับสิ่งใหม่เสมอให้เข้าถึงโลกการแข่งขันยุคใหม่
ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ตามการ
ขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเป็นผู้น�ำ
และมีความคิดแบบเจ้าของกิจการ มุ่งส่งมอบสิ่งที่ดีมากกว่าความ
คาดหวังของลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการมืออาชีพ
ทั้งนี้ การจะเป็นองค์กรทางเลือกที่น่าท�ำงานของคนทุกช่วงวัย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้เป็น
องค์กรที่ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยมุ่งมั่นเป็นที่หนึ่ง
ในด้ า นการจั ด หาสิ น ค้ า เพื่ อ ธุ ร กิ จ อาหารแบบครบวงจรส� ำหรั บ
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ เพือ่ สร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้เกิดขึน้
ในกลุม่ คนรุน่ ใหม่ การรับสมัครงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ การประสาน
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในแต่ละภูมิภาค เพื่อจัดงาน
Job Fair และสร้างโอกาสการจ้างงานคนในท้องถิ่น รวมทั้งคัดสรร
คนรุ่นใหม่มากความสามารถมาเป็น Young Talent ที่จะมาร่วม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการบริหารความยั่งยืน
ด้านบุคลากร โดยมีเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ คือ การดูแลบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง และเป็นองค์กรทีด่ ใี นการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานที่
เป็นธรรม โดยในปี 2560 บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานบนพืน้ ฐานของการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ต่ อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง และสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ตกลงขององค์ ก ร
ด้านสิทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติ โดยครอบคลุมผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

สร้างและพัฒนาบุคลากรทุกขุมก�ำลัง

บริษัทฯ ยังคงมุ่งบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยกลยุทธ์ G4G
“Grow our People for Growth” สร้างคนให้เติบโต เพื่อก้าว
ต่อไปทีย่ งั่ ยืน เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างทันท่วงที โดยเน้นพัฒนาคุณภาพผู้น�ำและสร้าง
ความเป็นมืออาชีพในพนักงานทุกระดับอย่างยั่งยืน
เพื่อให้พนักงานมีแนวทางในการท�ำงานและมีหลักปฏิบัติต่อกัน
ในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝังค่านิยม
“VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” ให้กับพนักงานทุกคน
รวมทั้งสร้างความผูกพันในกลุ่มพนักงานสาขาที่เปิดใหม่ ด้วยการ
ด�ำเนินกิจกรรม Makro’s Day One ประกอบไปด้วยการให้ความรู้
ในการท�ำงานและมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ ธุรกิจแม็คโครจะไปร่วมงานด้วยทุกครัง้ เปรียบเสมือนวัฒนธรรม
ของแม็คโครในการต้อนรับพนักงานทุกคนเข้าสูก่ ารท�ำงานทีส่ าขาใหม่
อย่างอบอุ่น นอกจากนี้ การจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นรายแผนก
ส�ำหรับพนักงาน เช่น แผนกเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ เบเกอรี และคู่มือ
การสอนงานแต่ ล ะแผนกส� ำ หรั บ หั ว หน้ า งาน ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ
ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะบุคลากรจ�ำนวนมากให้เกิด
องค์ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเฉพาะทางอย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการขยายธุรกิจของแม็คโครในอนาคต
การพัฒนาและรักษาบุคลากรคุณภาพให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร
ด้วยแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมี
การประเมินและฝึกอบรมพนักงานที่มีความโดดเด่นทุกระดับตาม
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเติบโตตาม
สายงานและสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ส มกั บ เป็ น คู ่ คิ ด ธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจอาหาร อาทิ โครงการ Staff 2 Potential ส�ำหรับ
พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร โครงการ Supervisor Academy Program
ส� ำ หรั บ ระดั บ หั ว หน้ า งาน (Supervisor) โครงการ Section
Development & Fresh Food Development ส�ำหรับผูจ้ ดั การแผนก
และโครงการ Food Service Academy ส�ำหรับผู้จัดการแผนก
อาหารสด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการสร้างผู้น�ำ
อย่างเป็นระบบ มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน
เติบโตในต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้นไป อาทิ โครงการ STAR Program
เป็นการเตรียมความพร้อมขึ้นเป็นผู้จัดการสาขา และโครงการ Star
Plus ส�ำหรับการเติบโตเป็นผู้จัดการเขตและผู้จัดการภาค รวมทั้ง
การสนับสนุนผูน้ ำ� องค์กรเข้าอบรมหลักสูตรทีส่ ถาบันผูน้ ำ� เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ (C.P. Leadership Institute, CPLI) เพื่อสร้างผู้นำ� ที่มี
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ในปี 2560
พนักงานของบริษัทฯ มีชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 14.03 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี โดยพนักงานในระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไป มีชวั่ โมงในการฝึกอบรม
เฉลี่ย 34.57 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีต�ำแหน่งผู้บริหารว่างลง
บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งงาน โดยมีการจัดท�ำ
โครงการเพื่ อ ค้ น หาพนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพสู ง มี ผ ลการท� ำ งานที่
โดดเด่น และมีทักษะความเป็นผู้น�ำ แล้วพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ด้วย
วิธีการที่หลากหลายและเป็นระบบ เช่น หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะ
การมอบหมายงานโครงการและการโค้ ช โดยผู ้ บ ริ ห ารที่ มี
ประสบการณ์สูง เพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้มีความพร้อม เมื่อมีต�ำแหน่ง
งานว่างลง บริษทั ฯ จะสามารถน�ำบุคลากรเหล่านีม้ าทดแทนได้ทนั ที
โดยการวางแผนผู ้ สืบ ทอดต� ำ แหน่ ง งานนี้ จะมุ ่ ง เน้ น ที่ต�ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารถึงผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เพือ่ รักษาความต่อเนือ่ งของ
ธุรกิจ โดยในปี 2560 บริษทั ฯ คัดเลือกผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งงานส�ำหรับ
ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (CEO) รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO-1 หรือระดับ Chief) ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส (CEO-2 หรือ
ระดับ Senior Director) โดยการประเมินระดับความพร้อมของ
ผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งงานแต่ละคน ซึง่ จะแบ่งระดับความพร้อมออกเป็น
3 ระดับ คือ ผู้ที่พร้อมจะสืบทอดต�ำแหน่งงานทันที ผู้ที่พร้อมจะ
สืบทอดต�ำแหน่งงานในอีก 1 - 3 ปีขา้ งหน้า และผูท้ พี่ ร้อมจะสืบทอด
ต�ำแหน่งงานในอีก 3 ปีขนึ้ ไป ซึง่ ระดับความพร้อมนีจ้ ะมีผลต่อระดับ
ความเข้มข้นในการพัฒนา รวมทั้งมีผลต่อรูปแบบและเครื่องมือที่จะ
น�ำมาใช้ในการพัฒนา ซึ่งบริษัทฯ จะต้องวางแผนพัฒนารายบุคคล
ให้สอดคล้องกับระดับความพร้อมดังกล่าว โดยรูปแบบวิธกี ารพัฒนา
จะเป็นแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้สืบทอดต�ำแหน่งสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการทาง
ธุรกิจได้ทนั ได้แก่ การเข้าอบรมกับสถาบันผูน้ ำ� เครือฯ เช่น หลักสูตร
ALP (Action Learning Program) BLP (Business Leader Program)
หรือ NLP (New Leader Program) เป็นต้น การมอบหมายงาน
โครงการใหม่ การร่วมโครงการผนึกก�ำลังของเครือเจริญโภคภัณฑ์
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การหมุนเปลี่ยนหน้าที่งาน
การสอนงานจากผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ เป็นต้น
จากนั้น บริษัทฯ จะท�ำการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะระหว่าง
การพัฒนาจนครบก�ำหนดเวลา และมีการประเมินความพร้อมอีกครัง้
ก่อนจบโครงการ
ในส่วนของส�ำนักงานใหญ่ บริษัทฯ มุ่งปลูกฝังดีเอ็นเอความเป็น
แม็คโครแก่พนักงานทุกระดับ ด้วยการเติมคุณค่าหลัก 6 ประการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม
สมเป็นคนแม็คโคร” ตลอดจนหลักธรรมาภิบาลซึง่ มีความส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เช่น ผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การอาวุโสขึน้ ไป
เน้นการพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� ทัว่ ไปผ่านโครงการ Corporate Induction
Program รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เช่น หลักสูตร
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The Star Program หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเป็นผู้จัดการสาขา

Situational Leadership และ หลักสูตร Crucial Conversations
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่อย่างเข้มข้นในโครงการ
Young Talent เฟ้นหาดาวเด่นรุ่นต่อไปที่จะเป็นขุมพลังใหม่ของ
แม็คโคร นอกจากนี้ ทุก ๆ 2 เดือน ยังมีการจัดผู้เชี่ยวชาญภายนอก
มาให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น แนวโน้ม
ธุ ร กิ จ ของโลกแก่ พ นั ก งาน ซึ่ ง มี ส ่ ว นในการกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การ
สร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษทั ฯ ในอนาคต นอกจากนี้
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการท�ำ Employee Engagement
Survey เป็นครั้งแรก เพื่อส�ำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร และน�ำผลที่ได้มาประเมินเพื่อใช้ในการก�ำหนดแผนงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีต่อ ๆ ไป

มุง่ มัน่ พัฒนา ก้าวสู่ “องค์กรแห่งนวัตกรรม”

ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)
เช่นเดียวกับแม็คโครที่ต้องการเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม จึงได้
ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 โดยก่อตั้ง
แผนก Synergy & Innovation ขึน้ มาเป็นแกนหลักในการกระตุน้ ให้เกิด
การสร้างสรรค์นวัตกรรมขึน้ ในองค์กรอย่างชัดเจนและรวดเร็วยิง่ ขึน้
นอกจากเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธรุ กิจเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับคุณภาพชีวิตของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ ประชากรในสังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย
การก่อตั้งแผนก Synergy & Innovation มีผลท�ำให้กระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรเข้มข้นและเป็นระบบยิ่งขึ้น ความ
ท้าทายคือ การสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในองค์กร
และหยั่งรากนวัตกรรมให้เป็นดีเอ็นเอของพนักงาน ในระยะแรก
เริม่ ต้นจากการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ ปิดโอกาสให้บคุ ลากรทุกระดับ

ตื่นตัวและตระหนักถึงความส�ำคัญของนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้
ตัวเรา ให้เชื่อว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว จับต้องได้ ทั้งยังเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะช่วยเพิม่ พูนประสิทธิภาพในการท�ำงาน ประหยัด
เวลา ค่าใช้จ่ายและลดการใช้ทรัพยากร ขณะเดียวกันนวัตกรรมที่ดี
ยังเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าและบริการทีจ่ ะมาตอบโจทย์การท�ำธุรกิจของ
ผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมตลอด
ทัง้ ปี เพือ่ สนับสนุนให้พนักงานเป็น “นวัตกร” ผูเ้ ป็นคนต้นคิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ อาทิ กิจกรรมการสรรหานวัตกรรม 1 หน่วยงาน 1 นวัตกรรม
การจัดงาน Innovation Week ภายใต้แนวคิด “365 Days Innovation
Around you” มุง่ สือ่ สารให้บคุ ลากรเข้าถึงและเข้าใจนวัตกรรม โดย
จุดเด่นอยู่ที่การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่เห็นเป็นรูปธรรม และ
สร้างความส�ำเร็จให้กับแม็คโคร ทั้งในแง่ของรางวัลและมูลค่าเพิ่ม
ทีส่ ร้างให้กบั ธุรกิจ การโรดโชว์สร้างความรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรมไปตาม
แม็คโครสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม
ภายในองค์กร ซึง่ พบว่านวัตกรรมส่วนใหญ่มกั เกิดจากการแก้ปญ
ั หา
ที่ประสบในการท�ำงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
อย่างตรงจุด จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดีขึ้น ลดต้นทุน
ลงทั้งทางด้านงบประมาณ เวลา แรงงาน และที่ส�ำคัญการสร้าง
นวัตกรรม ท�ำให้พนักงานมีความภูมใิ จและเห็นคุณค่างานของตนเอง
ทุกนวัตกรรมช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ และสามารถวัดเป็น
ตัวเลขมูลค่าที่สร้างให้กับธุรกิจได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมอย่างมาก ถือเป็นผลดีตอ่ บริษทั ฯ ในแง่ของการผนึกความ
ร่วมมือ ผสานจุดแข็ง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเครื่องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ เพือ่ สร้างสรรค์นวัตกรรมทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ สูงยิง่ ขึน้ ร่วมกัน ซึง่
จะเป็นหัวใจในการขับเคลือ่ นธุรกิจแม็คโครยุค 4.0 และธุรกิจทัง้ เครือ
ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

2. การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ (Process Innovation) อาทิ
ผลงาน “สานฝันเกษตรกรไทย ส่งเสริมครัวไทยอย่างยั่งยืน”
ของฝ่ายประกันคุณภาพสินค้า ซึง่ เป็นอีกผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลความ
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�ำหรับลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลหรือโรงแรมที่ใส่ใจความปลอดภัย
ของอาหารเป็นพิเศษ เพียงสแกน QR Code จะทราบถึงต้นทาง
ของสินค้า ท�ำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าถึงแหล่งผลิตได้ง่ายขึ้น
รวมทัง้ ช่วยลดการออกเอกสารใบรับรองคุณภาพสินค้าได้มากกว่า
58,200 ครัง้ ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีอกี หนึง่ ผลงานคือ “เต็มคุณภาพ
เต็มปริมาณ ต้องแม็คโคร” ที่ได้รับรางวัลชมเชย โดยแม็คโคร
ร่วมกับคู่ค้า ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สร้างมาตรฐานด้วยการพัฒนาเครื่องหมาย
รับรองปริมาณการบรรจุสนิ ค้าหีบห่อ “Thailand Estimate Mark”
3. การสร้างสรรค์บริการใหม่ (Service Innovation)
4. การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)
บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะก้าวสูก่ ารสร้างสรรค์รปู แบบธุรกิจใหม่ ๆ
เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการผสานธุรกิจจากออนไลน์
ไปออฟไลน์ O2O (Online to Offline) เป็นของตนเอง เช่น
การคัดสรรสินค้าไว้ในแค็ตตาล็อกผ่าน Makroclick.com และ
ช่องทางการสื่อสารและการจัดรายการส่งเสริมการขายถึงลูกค้า
สมาชิกโดยตรงผ่านแม็คโครแอพพลิเคชัน เพื่อเป็นกลยุทธ์หนึ่ง
ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของแม็คโครในอนาคต

นวัตกรรมฉบับแม็คโคร เพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่า

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของบริษทั ฯ มุง่ ตอบโจทย์ทศิ ทางการด�ำเนิน
ธุรกิจของแม็คโครเป็นส�ำคัญให้สมกับการเป็น คูค่ ดิ ...เพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่า
โดยแบ่งเป็น 4 มิติ ดังนี้
1. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) อาทิ
ผลงาน “เราผลิต คุณขาย By แม็คโคร” ของแผนกเบเกอรี
ซึ่งได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม “President Award
ครัง้ ที่ 10” จากงาน CP ALL Innovation Days 2017 โดยการพัฒนา
ถ้วยขนมทาร์ตไข่แช่แข็งส�ำเร็จรูปพร้อมครีมทาร์ตปรุงส�ำเร็จ ท�ำให้
ผูป้ ระกอบการเบเกอรี สามารถซือ้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไปผลิตและ
อบขายสร้างรายได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการจัด
เตรียมวัตถุดิบ ช่วยลดขั้นตอน ลดแรงงานการผลิต และไม่ต้อง
ลงทุนอุปกรณ์ท�ำเบเกอรีราคาสูง

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation)
ภายใต้โครงการ “เราผลิต คุณขาย” by Makro
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การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้วางแนวทางการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน โดยได้บูรณาการการจัดการภายใต้ข้อก�ำหนดกฎหมาย ส�ำหรับ
ใช้ภายในกิจการของแม็คโคร ครอบคลุมทุกสาขาและส�ำนักงานใหญ่ เพือ่ สนับสนุนให้เกิด
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีแก่พนักงาน ผู้รับเหมา
ตลอดจนลูกค้าผู้มาใช้บริการ
นับตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ฯ จนถึงปัจจุบนั บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ให้เกิดการพัฒนา
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน ด้ ว ยการก� ำ หนดความมุ ่ ง มั่ น
ที่จะท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึง
สุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน ก�ำหนดเป้าหมายการไม่มี
อุ บั ติ เ หตุ ใ นการท� ำ งานถึ ง ขั้ น หยุ ด งาน ทั้ ง ของพนั ก งานประจ� ำ
พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานจ้างเหมา รวมถึงลูกค้าผู้ที่มา
ใช้บริการ ซึ่งครอบคลุมถึง
• การมีสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย
• การจัดท�ำระบบการท�ำงานทีป่ ลอดภัย รวมทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท�ำงาน
• ก�ำหนดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงาน
ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และลูกค้ามีความ
มั่นใจในการใช้บริการ
• จัดให้มกี ารฝึกอบรม สัมนาแนะน�ำให้ความรูแ้ ก่พนักงาน เกีย่ วกับ
สุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งในเวลางานและ
นอกเวลางาน ได้แก่ การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
การจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” การจัดส่งพนักงาน
เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร และการรณรงค์ “แม็คโคร ขับขี่ปลอดภัย”
เป็นต้น
• จั ด ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศในการท� ำ งานที่ ถู ก
สุขอนามัย รวมถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน เพื่ อ ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการ
ขับเคลือ่ นงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
และน�ำไปสู่การลดและป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามนโยบาย โดย
• ก�ำหนดกลยุทธ์ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายในสาขาและส�ำนักงานใหญ่
โดยก่อตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานขึ้น ในทุกสาขาภายใต้ข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
รวมถึงการป้องกันอุบตั เิ หตุทเี่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานและสภาพ
ทีไ่ ม่ปลอดภัย อันน�ำไปสูก่ ารป้องกันอุบตั เิ หตุอย่างเป็นรูปธรรม
• ก�ำหนดกลยุทธ์การตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานโดยหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก เพื่อให้เกิดความ
มั่ น ใจว่ า การจั ด การของแต่ ล ะสาขาเป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนด
กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ผลทีไ่ ด้นำ� ไปสูก่ ารวางแผนงาน การก�ำหนดมาตรการ
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• ก�ำหนดกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น ผ่าน
Leadership Engagement เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเสริ ม สร้ า ง
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ในกลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารของสาขา และ
ถ่ายทอดส่งต่อยังผู้ปฏิบัติงานในแต่ละล�ำดับชั้น และก�ำหนด
ดั ช นี ชี้ วั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด การวั ด ผลได้ เชิ ง ประจั ก ษ์ อั น น� ำ ไปสู ่
จิตส�ำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรอย่างยั่งยืน

•

ในปี 2560 แม็คโครได้ก�ำหนดให้เป็นปีของการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ผ่านกลยุทธ์ด้าน
การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภายใน การตรวจประเมิน
โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกและ Leadership Engagement
มีการจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมทัง้ จัดให้มรี ะเบียบปฏิบตั ิ
ข้อบังคับการท�ำงาน ให้แก่พนักงานและผูร้ บั เหมา เพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะการท�ำงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
ต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และลูกค้าผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังจัดให้มี
อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามความ
เสีย่ งของงาน และจัดให้มรี ายงานอุบตั กิ ารณ์ทเี่ กิดขึน้ ครอบคลุม
ทุ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น ตลอดจน
เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง ท�ำการสอบสวนอุบัติการณ์เพื่อหา
สาเหตุ ก�ำหนดมาตรการการแก้ไขป้องกัน และรายงานตรงต่อ
ผู้บริหารทั้งสาขาและส�ำนักงานใหญ่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
สนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยอันน�ำไปสู่
วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร

บริษทั ฯ สนับสนุนการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานของสาขา ให้ มี ค วามยั่ ง ยื น
เน้นการจัดการภายใต้กรอบของกฎหมายและเป็นแนวทางเดียวกัน
กับการจัดการของภาครัฐ ในปี 2560 แม็คโครมีสาขาภายในประเทศ
ทีไ่ ด้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รางวัลระดับประเทศ
จ�ำนวน 13 รางวัล ระดับจังหวัด 17 รางวัล และประกาศนียบัตร
ชมเชยระดับจังหวัด 6 รางวัล ตามล�ำดับ มีการเข้าร่วมการตรวจ
ประเมินด้าน Sustainability Report Assurance ตามแนวทาง GRI
Standard เพื่อให้เกิดความมั่นใจในแนวทางการจัดการด้านสุขภาพ
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยทีเ่ ป็นสากล ผลการด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดย
ดัชนีชวี้ ดั ด้านความปลอดภัย (Safety Index) ของทุกสาขา โดยพิจารณา
จากอัตราการบาดเจ็บในการท�ำงานถึงขัน้ หยุดงาน (Lost Time Injury
Frequency Rate : LTIFR) อยู่ที่ระดับ 2.0 เทียบจากชั่วโมงการ
ท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง

การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม

แม็ ค โครค� ำ นึ ง ถึ ง การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ค วบคู ่ ไ ปกั บ การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม การเคารพในสิทธิของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้น
การไม่กระท�ำการใด ๆ อันส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ เคร่งครัดในการปฏิบัติภายใต้กรอบของ
กฎหมายสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กร และพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการคัดแยกวัสดุเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลภายใน
กิจการ เพือ่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการ

สิง่ ปฏิกลู ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย มีการจัดการน�ำ้ เสียจากการด�ำเนิน
ธุรกิจผ่านระบบบ�ำบัด และจัดโครงการ Zero Discharge น�ำน�ำ้ จาก
การบ�ำบัดมาใช้รดน�้ำต้นไม้ เพื่อไม่ให้ของเสียไหลออกสู่ชุมชน
เป็นการประหยัดน�้ำและเสริมสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของสาขา
บริษัทฯ มุ่ง มั่นในการจัดการด้านอนุรักษ์พ ลัง งาน โดยจัดให้มี
คณะท�ำงานการจัดการพลังงานของส�ำนักงานใหญ่ ก�ำหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน
การก�ำหนดเป้าหมาย และแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดตามกฎหมายและมีการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Makro Store Safety
Compliance Audit เพื่อท�ำการประเมินความสอดคล้องตาม
กฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม โดยผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก มีการเข้าร่วมการตรวจประเมินด้าน Sustainability
Report Assurance ตามแนวทาง GRI Standard เพื่อให้เกิดความ
มั่ น ใจในแนวทางการจั ด การด้ า นพลั ง งาน การจั ด การมลภาวะ
การจัดการของเสีย สุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เป็นต้น
รวมถึงมีการกระตุ้นจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
พนั ก งานอย่ า งสม�่ำ เสมอ อาทิ การรณรงค์ ก ารใช้ ท รั พ ยากรใน
ส�ำนักงานอย่างคุม้ ค่า การก�ำหนดให้ปดิ ไฟฟ้าแสงสว่างในห้องประชุม
เมื่อเลิกใช้งาน การควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในส�ำนักงาน
การรณรงค์การใช้น�้ำอย่างประหยัด และยังมีโครงการการศึกษา
การจัดท�ำวัสดุปรับปรุงดินจากเศษอาหาร

การให้ความรู้ การอบรมพนักงานด้านสิง่ แวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งหมายให้เกิดการจัดการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส�ำนึกความ
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รและพนั ก งานทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยจั ด ให้ มี
การอบรมสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ
ตั้งแต่เริ่มเข้าท�ำงานผ่านการปฐมนิเทศ ณ ส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งมุ่งเน้น
การสื่อสารและรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้ อ มและชุ ม ชน นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารอบรม
การสร้างจิตส�ำนึกและกฎหมายพลังงานให้แก่คณะท�ำงานการจัดการ
พลังงาน และหลักสูตรการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
ภายในแก่บุคคลากรของส�ำนักงานใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร
ภายในบริษทั ฯ ได้มคี วามรู้ และตระหนักรูถ้ งึ ความส�ำคัญของการจัดการ
ด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลของการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกรายงานต่อผู้บริหาร
ตามสายงาน เพื่อน�ำไปสู่แนวทางการปรับปรุง การก�ำหนดแผนงาน
ของแต่ละส่วนงาน และก�ำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ ให้สามารถ
น�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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ประมวลเหตุการณ์ สำ�คัญในปี 2560

จดทะเบียนจัดตั้ง CP Wholesale India Private Limited
ในประเทศอินเดีย

มกราคม

• ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ด�ำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดตามแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
กับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ในการพัฒนา
ศักยภาพร้านค้าชุมชนไทย เพื่อให้ผู้แทน
จากร้านค้าชุมชนทุกภูมิภาคมาเรียนรู้การ
บริหารจัดการร้านค้าปลีกอย่างถูกวิธี และ
น�ำองค์ความรูไ้ ปพัฒนาและปรับปรุงร้านค้า
ชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
• ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจสนับสนุน
งานวั น โรตารี ไ ทย 2560 จั ด กิ จ กรรม
“หม้ อ ไทยไร้ ส ารตะกั่ ว คนไทยแข็ ง แรง
ประเทศไทยเข้มแข็ง” ซึง่ จัดต่อเนือ่ งมาเป็น
ปีที่ 7

• เปิ ด อาคารธาราพั ฒ นาการ แม็ ค โคร
ส�ำนักงานใหญ่ อย่างเป็นทางการ
• จัดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร
และอุปกรณ์” ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด
“สร้ า งธุ ร กิ จ อาหาร สู ่ ม าตรฐานสากล
HoReCa Business Solution” เพือ่ สนับสนุน
ให้ ผู ้ ป ระกอบการด้ า นโฮเรก้ า ได้ พั ฒ นา
ศั ก ยภาพและเพิ่ ม ช่ อ งทางทางธุ ร กิ จ ให้
เติบโตขึ้น

กุมภาพันธ์

มีนาคม

• จดทะเบียนจัดตั้ง CP Wholesale India
Private Limited ในประเทศอินเดีย โดย
บจ. แม็คโคร อาร์โอเอช ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อดําเนิน
ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บจ. สยามฟูด เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ หมด ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
อีกจํานวน 3,138 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 3,183 ล้านบาท เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจและการเข้าซื้อหุ้นในธุรกิจการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นอาหาร (Food Service
Business) ในต่างประเทศ

• รับมอบเกียรติบัตรจากส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะ
เข้าร่วมโครงการร้าน มอก. และสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
• รั บ มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด้ า นพั ฒ นา
ยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและ
รั บ เครื่ อ งหมายรั บ รองปริ ม าณการบรรจุ
สินค้าหีบห่อ (Thailand Estimate Mark)
สินค้าภายใต้แบรนด์ เอโร่ สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ด้วยระบบ QR Code
• ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ขับเคลือ่ นร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบ
เพือ่ ชุมชน กับส�ำนักงานกองทุนหมูบ่ า้ นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้า
ปลีกรายย่อยในชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด�ำเนินงาน ศูนย์สาธิตการตลาด
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)
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รายงานประจำ�ปี 2559

ร่วมขับเคลื่อนร้านค้า และตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน

• เปิดแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ ขนาด 6,904
ตร.ม.
• ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดรายการ
“รวมใจ ช่วยไทย ลดรับเปิดเทอม” เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงก่อนเปิดเทอม

เมษายน

แม็คโครสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพ
จากสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

พฤษภาคม

• เปิด Baker Mart ทีแ่ ม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร ขนาด 640 ตร.ม. จ�ำหน่าย
สินค้าและอุปกรณ์ส�ำหรับร้านเบเกอรี่และ
กาแฟ แบบครบวงจร
• วางศิ ล าฤกษ์ ก ารก่ อ สร้ า งแม็ ค โคร
สาขาเซ็นสก กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
• รับมอบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วม
โครงการรณรงค์สร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก
จากกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
• จัดเวิร์กช็อปในหัวข้อ “สร้างจุดเด่น เพิ่ม
จุดขาย ด้วยการสร้างเมนู Signature”
เพื่อผู้ประกอบการโฮเรก้าในการต่อยอด
ธุรกิจ

มิถนุ ายน

• ร่วมลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานการค้า
กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
และกลุ ่ ม เกษตรกรจากภาคต่ า ง ๆ เพื่ อ
เป็นช่องทางในการกระจายผลไม้คุณภาพ
สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
• จัดสัมนาการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
วั ว เนื้ อ จากผู ้ ผ ลิ ต ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภค เพื่ อ สร้ า ง
องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงวัวและการจัดการ
อย่างมีมาตรฐาน การตัดแต่งและแปรรูปเนือ้
วัวเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้า รวมทัง้ ความต้องการ
ของตลาดและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

เปิดให้บริการ แม็คโคร สาขากาฬสินธุ์

พิธีวางศิลาฤกษ์ แม็คโครกัมพูชา

• เปิ ด แม็ ค โคร ฟู ด เซอร์ วิ ส สาขาอุ ด มสุ ข
กรุงเทพมหานคร ขนาด 1,974 ตร.ม.
• เปิ ด แม็ ค โคร ฟู ด ช้ อ ป สาขาทองหล่ อ
กรุงเทพมหานคร ขนาด 709 ตร.ม.
• จดทะเบียนจัดตั้ง Makro (Guangzhou)
Food Company Limited ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย บจ. แม็คโคร
อาร์ โ อเอช ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ฯ
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพือ่ ดําเนินธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• Vina Siam Food Company Limited ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

• เปิดแม็คโคร ฟูดช้อป สาขาศิรมิ งั คลาจารย์
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 767 ตร.ม.
• เปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขารามค�ำแหง
(สั ม มากร) กรุ ง เทพมหานคร ขนาด
1,036 ตร.ม.
• รั บ มอบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ในฐานะ
องค์กรเอกชนรายแรกที่ส่งเสริมให้ผู้ผลิต
สินค้ารักษามาตรฐานในการแสดงปริมาณ
บรรจุ สิ น ค้ า หี บ ห่ อ ที่ ถู ก ต้ อ งและแม่ น ย� ำ
ภายใต้ “เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้า
หีบห่อ” จากส�ำนักช่างตวงวัด กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์
• ได้ รั บ รางวั ล Thailand Labour
Management Excellence Award 2017
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ จ�ำนวน
13 รางวัล จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

กรกฎาคม

สิงหาคม

รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม
จาก CP All President Award 2016 - 2017

•

•

•

•

ร้อยละ 100 ในประเทศเวียดนาม ได้ดาํ เนิน
การเปลีย่ นแปลงชือ่ บริษทั เป็น “Indoguna
Vina Food Service Company Limited”
ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
(President Award) จากงานประกวดรางวัล
นวัตกรรม President Award 2016 - 2017
โดย CP ALL จาก โครงการ “เราผลิตคุณขาย
โดยแม็คโคร” และ “สานฝันเกษตรกรไทย
ส่งเสริมครัวไทยอย่างยั่งยืน” รวมทั้งรางวัล
ชมเชยด้ า นนวั ต กรรมจากโครงการ
“เต็มคุณภาพเต็มปริมาณ ต้องแม็คโคร”
จัดงาน “มหกรรมครบเครือ่ งเรือ่ งอาหารและ
อุปกรณ์” ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “The
Creativity เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ด้วยแนวคิด
สร้างสรรค์” เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการด้านโฮเรก้า
ได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพและเพิ่ ม ช่ อ งทางทาง
ธุรกิจให้เติบโตขึ้น และเป็นครั้งแรกที่จดั ใน
ระดับภูมภิ าค ในจังหวัดเชียงใหม่
จัดเวิร์กชอป “แม็คโครคู่คิดธุรกิจอาหาร
ครั้งที่ 2” โดยมีเชฟจากัวร์ และเชฟเสาวกิจ
มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เพือ่ ผูป้ ระกอบการ
โฮเรก้าในการต่อยอดธุรกิจ
แม็ ค โคร ส� ำ นั ก งานใหญ่ แม็ ค โครสาขา
คลองหลวง สาขาศาลายา สาขานครนายก และ
สาขานครอินทร์ เข้าร่วมและได้รบั การสนับสนุน
โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
ตามมาตรฐานสากล ISO 50001 โดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน

เวิร์กช็อปจากเชฟระดับโลก เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านอาหาร

กันยายน
• ร่วมกับส�ำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมปลูก
ดอกดาวเรือง จ�ำนวน 1,099 ต้น เพือ่ น้อมร�ำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และแสดงความจงรัก
ภั ก ดี แ ด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
• จัดเวิร์กช็อป “แม็คโครคู่คิดธุรกิจอาหาร
ครั้ ง ที่ 3” โดยมี เ ชฟวิ ล แมน ลี อ อง
ประธานองค์กร World Chefs without
Borders มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
เพือ่ ผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในการต่อยอดธุรกิจ
• จั ด หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมระบบประกั น
คุณภาพฮาลาล โดยสถาบันมาตรฐานฮาลาล
แห่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์วทิ ยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม็คโคร สาขารามค�ำแหง (สัมมากร)
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• เปิดแม็คโคร สาขาพิจติ ร ขนาด 5,283 ตร.ม.
• เข้าร่วมลงทุนกับนักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์
โดยบจ. สยามฟูด เซอร์วสิ ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อจัดตั้ง
Maxzi The Good Food Restaurant &
Cafe L.L.C ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยมีสัดส่วนการถื อ หุ ้ นร้ อ ยละ 80 เพื่ อ
ประกอบธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก
• รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ในฐานะองค์กร
เอกชนที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น CSR จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
• รั บ รางวั ล ติ ด ต่ อ เป็ น ปี ที่ 2 ประเภท
โมเดิ ร ์ น เทรดจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า Q 2560
เป็นรางวัลดีเด่นสถานทีจ่ ดั จ�ำหน่ายสินค้า Q
ประจ�ำปี จากส�ำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

• เปิดแม็คโคร สาขาปทุมธานี ขนาด 6,830
ตร.ม.
• ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
รางวัลระดับประเทศ จากกลุม่ ธุรกิจการตลาด
และการจัดจ�ำหน่าย

• เปิดแม็คโคร สาขาเซ็นสก กรุงพนมเปญ
แห่งแรกในประเทศกัมพูชา ขนาด 9,796
ตร.ม.
• เปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา
กรุ ง เทพมหานคร ขนาด 2,277 ตร.ม.
รูปแบบใหม่ที่มีมากกว่า 1 ชั้น
• เข้าร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิน่ ในประเทศ
กัมพูชา โดยบจ. สยามฟูด เซอร์วิส ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99
เพือ่ จัดตัง้ Indoguna (Cambodia) Company
Limited ในประเทศกัมพูชา โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 70 เพื่อดําเนินธุรกิจให้
บริการด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
• ร่ ว มมื อ กั บ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ในงาน
“เทศกาลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ปี 2560”
เพื่อช่วยรณรงค์ให้คนไทยสนับสนุนสินค้า
เกษตรคุณภาพจากเกษตรกรชาวเขาทีอ่ ยูใ่ น
พื้นที่ของโครงการหลวง

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

• ได้รบั รางวัล Process Excellence Award
2017 ประเภทรางวั ล สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้านกระบวนการ ระดับ Gold ในโครงการ
“ธุรกิจยั่งยืน ประชารัฐร่วมใจ ก้าวไกล
ทัว่ โลก” ระดับ Silver ในโครงการ “ลดราคา
ลดขัน้ ตอน เพิม่ ความถูกต้อง” และโครงการ
“ตัวแทนน�ำส่งภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยแทนบริษทั
คู่ค้า” ระดับ Site Visit ในโครงการ “สินค้า
เกษตรปลอดภัย ด้วยพัฒนาฐานรากไทย
อย่างยั่งยืน” และ โครงการ “ยกระดับร้าน
จ�ำหน่ายสินค้าปลอดภัย ได้ร้านมาตรฐาน
มอก.”
• จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย” ครั้งที่ 9 ด้วย
แนวคิด “อนาคตโชห่วยไทย ก้าวไกลด้วย
นวั ต กรรม” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
องค์ความรู้ ให้แก่ผปู้ ระกอบการร้านค้าปลีก
รายย่อยหรือโชห่วย

ขยายสู่ตลาดอาเซียน เปิดให้บริการ แม็คโคร สาขาเซ็นสก ประเทศกัมพูชา

เปิดให้บริการ แม็คโคร สาขาพิจิตร

งานตลาดนัดโชห่วย ครั้่งที่ 9

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
เศรษฐกิจไทยปี 2560 ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งจากปีกอ่ นโดยมีการขยายตัวร้อยละ 3.9 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นทีม่ อี ตั ราการขยายตัวร้อยละ
3.3 อันเป็นผลจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออก การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จา่ ยภาครัฐ ตลอดจนการขยายตัว
ของภาคการท่องเทีย่ วทัง้ การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศและรายรับจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม การส่งออก และการบริโภคภาคเอกชน
13.0%
11.0%
13.0%

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม

การสงออก

การบริโภคภาคเอกชน

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม

การสงออก

การบริโภคภาคเอกชน
12.5%

9.0%
11.0%

11.6%

7.0%
9.0%
5.0%
7.0%
3.0%
5.0%
1.0%
3.0%
-1.0%
1.0%
-3.0%
-1.0%
-5.0%
-3.0%
-5.0%

3.0%
3.4%
3.0%
3.4%
-1.6%
Q1/59
-1.6%
Q1/59

4.0%
4.0%
3.6%
3.6%
-2.2%
Q2/59
-2.2%
Q2/59

6.0%
8.0%
4.0%
6.0%

2.7%
3.1%
2.7%
3.1% 0.3%
0.3%
Q3/59
Q3/59

2.3%
3.0% 4.0%
2.3%
3.0% 4.0%

7.9%
2.9%

3.1%
6.8%

3.4%

3.5%

3.4%3.1%

3.9%
2.9%

4.3%
3.4%

4.0%
3.5%

3.4%

3.9%

4.3%

4.0%

Q4/59

Q1/60

Q2/60

Q3/60

Q4/60

Q4/59

Q1/60

Q2/60

Q3/60

Q4/60

ำนวนนั
กท่องเที
่ยวต่าาย)งชาติและดัชนีคดั้าชส่นีงคค้าาสปลี
งคากปลีก (แกนขวา)
จำนวนนักทอจ�งเที
่ยวตางชาติ
(แกนซ
จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติ (แกนซาย)

12.0%
14.0%

8.0%
10.0%

7.9%

6.8%

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

14.0%

10.0%
12.0%

11.6%

12.5%

4.6%
9.04%
4.6%
9.04%

4.7%
4.7%
7.55%
7.55%

5.2%
5.2%
8.23%
8.23%

5.6%

5.9%

5.6%

5.9%

7.78%

9.19%
9.19%

7.78%

ดัชนีคาสงคาปลีก (แกนขวา)
6.4%
6.0%
6.0%
8.13%
8.13%

8.0%

6.9%

6.4%

6.9%

8.78%

9.28%

8.78%

9.28%

-

5.0%
6.0%
4.0%
5.0%
3.0%
4.0%
1.0%
2.0%

Q1/59

Q2/59

Q3/59

Q4/59

Q1/60

Q2/60

Q3/60

Q4/60

Q1/59

Q2/59

Q3/59

Q4/59

Q1/60

Q2/60

Q3/60

Q4/60

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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6.0%
7.0%

2.0%
3.0%

2.0%
4.0%
2.0%-

7.0%
8.0%
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อัตราการเติบโตของธุรกิจคาปลีก (แกนซาย)

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม (แกนขวา)

0.0%
1.0%
0.0%

8.0%

4.7%

4.6%
9.04%

7.55%

6.0%

9.19%

8.23%

8.13%

7.78%

5.0%

8.78%

9.28%

4.0%
3.0%

4.0%

2.0%

ทัง้ นีใ้ 2.0%
นส่วนของภาคการค้าส่งค้าปลีกมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งโดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.9 ตามการขยายตัวของการใช้
1.0% จ่าย
ภาคครัวเรือนและการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
-

Q1/59

Q2/59

Q3/59

Q4/59

Q1/60

Q2/60

Q3/60

Q4/60

0.0%

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ธรุ กิจค้าปลีกในปี 2560 มีการขยายตัวร้อยละ 3.0 - 3.2 เทียบกับปี 2559 มีการขยายตัวร้อยละ 2.97 นอกจากนีแ้ ล้ว
การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกยังเป็นผลจากมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายที่รัฐบาลประกาศใช้ในช่วงปลายปี ได้แก่ มาตรการการลดหย่อน
ภาษีจากการท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือ “ช้อปช่วยชาติ”
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก
อัตราการเติบโตของธุรกิจคาปลีก (แกนซาย)

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม (แกนขวา)
6.0%

6.00%

5.0%
4.00%

3.20%
2.00%

2.9%
2.80%

3.9%

4.0%

3.20%

3.0%

3.3%
2.97%

2.0%

0.8%
0.00%

2557

1.0%

2558

2559

2560

0.0%

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
อย่างไรก็ตามแม้วา่ ในช่วงทีผ่ า่ นมาธุรกิจค้าปลีกจะมีการเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง แต่ขณะเดียวกันภาวะการแข่งขันในธุรกิจก็ทวีความรุนแรงขึน้
ทั้งจากการแข่งขันจากธุรกิจค้าปลีกประเภทเดียวกัน ธุรกิจค้าปลีกข้ามประเภท เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต และคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาแย่งชิง
ส่วนแบ่งตลาด ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการรายใหญ่ตา่ งด�ำเนินมาตรการเชิงรุก ท�ำตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
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�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มีความหลากหลายและเพิ่มปริมาณของสินค้า

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน และ Euromonitor
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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แผนงานในอนาคต
ภายใต้การแข่งขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป บริษัทฯ วางแผน
กลยุทธ์เพือ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจในประเทศให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมัน่ คง โดยยึดถือเอาความ
ต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุน
ในต่างประเทศตามวิสยั ทัศน์ “มุง่ เป็นทีห่ นึง่ เรือ่ งการจัดหาสินค้าเพือ่ ธุรกิจอาหารแบบครบวงจร
ส�ำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพที่โดดเด่นเพื่อให้เป็นไปตาม
จุดมุง่ หมายของบริษัทฯ ในการทีจ่ ะเป็น “คูค่ ดิ ...เพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่า” ภายใต้การผนึกก�ำลังทีจ่ ะ
สนับสนุนด้านองค์ความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ของกลุม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทฯ
เชือ่ มัน่ ว่าจะเป็นแรงผลักดันให้ธรุ กิจแม็คโครสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืนในอนาคต
โครงการขยายธุรกิจภายในประเทศ

เนือ่ งจากแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วของช่องทางการขายแบบ
ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) ประกอบกับทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับธุรกิจบริการด้าน
อาหารที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อจ�ำกัดทาง
กฎหมายในการขยายสาขา บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะชะลอการ
ขยายสาขาขนาดใหญ่ และวางแผนทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนารูปแบบสาขา
ฟูดเซอร์วสิ ขนาดเล็กให้ดยี งิ่ ขึน้ และเพิม่ การเปิดสาขาในรูปแบบใหม่
ขนาดเล็ ก มากขึ้ น ในพื้ น ที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และชุ ม ชนเมื อ งที่ มี
ศักยภาพสูง ตอกย�้ำการเป็นคู่คิดธุรกิจของผู้ประกอบการโฮเรก้า
ทัง้ นี้ ด้วยแนวโน้มของรูปแบบสาขามีขนาดย่อมกว่ารูปแบบดัง้ เดิม
นับว่าสร้างความคล่องตัวในการขยายสาขาเข้าไปใกล้ชดิ ผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังคงไม่หยุดยั้งพัฒนารูปแบบ
สาขาใหม่ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการทีแ่ ตกต่างของกลุม่ ลูกค้า
เป้าหมาย รวมทั้งลดข้อจ�ำกัดเรื่องขนาดท�ำเลพื้นที่ในการขยาย
สาขาให้หมดไป
ส�ำหรับธุรกิจให้บริการด้านอาหาร (Food Service) ภายใต้แบรนด์
“สยามฟูด เซอร์วิส” มีแผนด�ำเนินธุรกิจโดยน�ำการผสมผสาน
วิธีการด�ำเนินธุรกิจของทุกบริษัทในภูมิภาค มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและ
ตลาด น�ำไปสู่ด้านการสร้างแบรนด์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมทัง้ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซงึ่ มีปริมาณ ต้นทุน และเวลา
ทีเ่ หมาะสมแก่ลกู ค้า โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า
ที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และตะวันออกกลาง รวมทัง้ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า
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โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อีกหนึง่ แผนงานทีท่ า้ ทายเพือ่ รองรับการขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ งของ
แม็คโคร คือการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ บริษทั ฯ มีแผนน�ำผลการประเมินความรูส้ กึ
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (Engagement Survey) มา
ปรับปรุงให้แม็คโครเป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงานด้วย
ในทุก ๆ สายงาน โดยมุ่งเน้นการให้โอกาสบุคลากรเติบโตก้าวหน้า
ในสายงาน การสร้างทักษะความช�ำนาญเฉพาะในธุรกิจบริการด้าน
อาหาร จัดท�ำแผนผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งงาน และพัฒนาบุคลากรเหล่านี้
ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย และเป็นระบบ เช่น หลักสูตรทีอ่ อกแบบเฉพาะ
การมอบหมายงานโครงการ และการสอนงานโดยผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์สงู เพือ่ ให้พนักงานกลุม่ นีม้ คี วามพร้อม เมือ่ มีตำ� แหน่งงาน
ว่างลง บริษัทฯ จะสามารถน�ำบุคลากรเหล่านี้มาทดแทนได้ทันที
โดยการวางแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง งานนี้ จะมุ่ง เน้นที่ต�ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารถึงผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เพือ่ รักษาความต่อเนือ่ งของ
ธุรกิจ บริษทั ฯ ยังคงมุง่ สร้างแบรนด์ “แม็คโคร” ให้แข็งแกร่งในฐานะ
องค์กรทีน่ า่ ท�ำงานในตลาดแรงงานคุณภาพ เพือ่ จูงใจให้บคุ ลากรทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถ โดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่เข้ามาร่วมงานกับแม็คโคร
มากขึ้น รวมทั้งการจัดหาและสร้างบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจไปในประเทศต่าง ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ แต่ไม่วา่ บุคลากรของ
บริษัทฯ จะปฏิบัติงานอยู่ ณ พื้นที่ใดก็ตาม บุคลากรทุกคน ทุกระดับ
จะได้รับการปลูกฝังค่านิยมขององค์กร “VICTORY - 7 ค่านิยม
สมเป็นคนแม็คโคร” เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นธุรกิจแม็คโครให้เติบโตบรรลุ
เป้าหมายตามแผนการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้

ช่องทางธุรกิจใหม่ ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E - Commerce)

ในปี 2561 บริษทั ฯ คาดการณ์วา่ รูปแบบธุรกิจยุคดิจทิ ลั จะเติบโตขึน้
อย่างรวดเร็วในประเทศไทย เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ “ไทยแลนด์ 4.0”
โดยเฉพาะธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E - Commerce)
ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว เด่ น ชั ด ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ในระยะต่อไป โดยก�ำหนดเป็นแผนงานในการพัฒนาธุรกิจด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่
ให้รองรับกระบวนการแบบอัตโนมัติ แบ่งพื้นที่ในสาขาเพื่อรองรับ
การจัดเตรียมสินค้า วางแผนเพิม่ รูปแบบการบริการต่าง ๆ ทัง้ ในด้าน
การให้บริการจัดส่งสินค้า และการช�ำระเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ ตอบสนองพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของคนรุ ่ น ใหม่ และความ
ต้องการของลูกค้าทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริโภค บริษัทฯ ได้
น�ำโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ อาทิ โปรแกรม Central
Ordering ที่ช่วยในการคาดการณ์ความต้องการและจัดการสั่งซื้อ
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ Online
to Offline (O2O) และการน� ำ ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ มี อ ยู ่
มาวิเคราะห์ในเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Analytics)
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E - Commerce) ของบริษทั ฯ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าผู้ประกอบการแบบเฉพาะรายมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า
จะมีส่วนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ด�ำเนินไปได้อย่างมั่นคง เช่น
แม็คโคร สาขากัมพูชา ซึ่งสามารถน�ำระบบการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) มาใช้งานร่วมกันได้

โครงการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

ภายหลังการขยายสาขาศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครไปที่ประเทศ
กัมพูชาเป็นประเทศแรก โดยเริม่ เปิดด�ำเนินการเมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม
2560 บริษทั ฯ มีความพร้อมอย่างเต็มทีท่ จี่ ะขยายธุรกิจไปยังประเทศ
อื่น ๆ เช่น ประเทศอินเดีย เป็นต้น หลังจากศึกษาความเป็นไปได้
ในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างรอบด้าน อาทิ กฎหมาย
การลงทุน วัฒนธรรมการบริโภคของประเทศกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
บริษทั ฯ ยังคงเน้นการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิน่ เพือ่ สร้าง
ความได้เปรียบในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง
พร้อมจัดหาและฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้พร้อมปฏิบัติงาน
ได้ทันที

ส�ำหรับธุรกิจให้บริการด้านอาหาร (Food Service) บริษัทฯ ได้ตั้ง
กลุม่ ธุรกิจ Food Service APME เพือ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจให้บริการด้าน
อาหารของบริษัทในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่
ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เพือ่ ผนึกก�ำลังเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหนึง่ เดียว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด
เซอร์วสิ ” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียง
มานานและมีความเข้มแข็งในสินค้า Own Brand ที่เป็นที่รู้จัก
ในตลาดต่างประเทศ ถึงความเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม นอกจากนี้
Food Service APME มีแผนขยายการขายไปถึงระดับผูบ้ ริโภคโดยตรง
โดยมีแผนงานในการด�ำเนินงานด้านธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ
MAXZI The Good Food Shop เป็ น ที่ แรกในเมื อ งดู ไ บ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นร้านที่ผู้บริโภคสามารถเลือก
ซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง รวมถึงมีบริการปรุงอาหารที่ซื้อและสามารถ
รับประทานในร้านได้ด้วย โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท MAXZI
The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability Company
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80
ส�ำหรับการก้าวสู่การเป็นผู้เล่นในระดับภูมิภาค ความท้าทายอยู่ที่
การท�ำความเข้าใจกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศ แต่บริษัทฯ จะยังคงรักษามาตรฐานและปรัชญา
การท�ำธุรกิจของแม็คโครไว้แม้ในตลาดที่มีความแตกต่าง ทว่าก็ต้อง
พร้อมที่จะยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

โครงการด�ำเนินงานด้านนวัตกรรม

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม การเป็ น “องค์ ก รแห่ ง
นวัตกรรม” (Innovation Organization) และบุคลากรทุกคนถือเป็น
กลไกหนึง่ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ แม็ ค โคร ตลอดจนสามารถตอบสนอง
การขยายตัวของธุรกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
บริษทั ฯ จึงได้วางแผนนวัตกรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตัง้
แผนกนวั ต กรรมขึ้ น มา ซึ่ ง บริ ห ารงานภายใต้ ฝ ่ า ย Synergy &
Innovation เพื่อเร่งสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ในองค์กร รวมทั้ง
ให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนให้เชื่อว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว
จับต้องได้ ทั้งยังเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน ประหยัดเวลา ค่าใช้จา่ ยและลดการใช้ทรัพยากร พร้อม
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน เพือ่ ต่อยอด
การสร้างนวัตกรรมให้สามารถปฏิบัติได้จริง และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ต่อองค์กร ขณะเดียวกันนวัตกรรมที่ดียังเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและ
บริการที่จะมาตอบโจทย์การท�ำธุรกิจของผู้ประกอบการมืออาชีพ
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โครงสร้างการถือหุน้
และการจัดการ
1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้

1.1 ข้อมูลหลักทรัพย์
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 2,400,000,000 บาท เป็นทุนช�ำระแล้ว
จ�ำนวน 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
รายชื่อ
		
1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด*
2. บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)*
3. AIA TH-EQ2-P		
4. นายปริญญา เธียรวร		
5. นายสุรชัย บุณยประทีปรัตน์
6. AIA TH-EQ1-P		
7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
9. ส�ำนักงานประกันสังคม
10. Mr. ALFRED RUSSELL JENTES
			
รวม

จ�ำนวนหุ้น
(หุ้น)
2,640,302,800
2,057,846,700
16,882,000
13,340,000
9,705,000
8,177,000
2,374,500
2,267,300
2,028,300
2,000,000
4,754,923,600

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
55.01
42.87
0.35
0.28
0.20
0.17
0.05
0.05
0.04
0.04
99.06

หมายเหตุ : * บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง จ�ำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพีออลล์ ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกัน ร้อยละ 97.88 ของหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้วทั้งหมด
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1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
หากไม่มีความจ�ำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยเริ่มจาก
ผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป
ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป
1.4 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2555 - 2559)
		
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)*
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)*
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
หมายเหตุ : *
		
		
		
		
		
**
		

2555

2556**

2557**

2558

2559

0.74
0.63
84.9

0.90
0.80
89.1

1.03
0.77
75.1

1.12
0.85
75.9

1.13
0.85
75.4

ก�ำไรต่อหุ้นและเงินปันผลต่อหุ้นที่แสดงข้างต้นค�ำนวณโดยใช้จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท เพือ่ วัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ โดยทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556
ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จ�ำนวน
240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จ�ำนวน 4,800,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เงินปันผลต่อหุ้นตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 10.50 บาทต่อหุ้น
และ 12.50 บาทต่อหุ้น ตามล�ำดับ
ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบก�ำไรขาดทุนรวม งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ย้อนหลังปี 2556 และ 2557 เนื่องจาก
การบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน		
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โครงสร้างการจัดองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษัท

หัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
•

กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
สายงานสารสนเทศ
ทางธุรกิจ
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
•

กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
สายงานบริหารการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุน

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานบริหารสินค้า

สายงานฝ่ายขายและ
ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนา
ลูกค้า และฝ่ายก่อสร้าง
และบริหารทรัพยากร

สายงานการตลาด

•

•

•

2. การจัดการองค์กร

2.1 โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย
• คณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ที่ ช ่ ว ยกลั่ น กรองเรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ
ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน
3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
• คณะผูบ้ ริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ ธุรกิจ
แม็คโครเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการ และ
รองประธานกรรมการ ทัง้ นี้ ประธานกรรมการ หรือผูท้ ปี่ ระธาน
กรรมการมอบหมายมีหน้าทีเ่ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อ
ให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และ
ตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรือ่ งต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุม เว้นแต่กรณีทปี่ ระธานกรรมการ
อาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่
ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
มีกรรมการจ�ำนวน 15 คน ประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 7 คน โดยในจ�ำนวนนี้
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 คน (เท่ากับ 1 ใน
3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
จ�ำนวน 8 คน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
รายชื่อ
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
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
12. นายณรงค์ เจียรวนนท์
13. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
14. นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
			
		

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการที่ 2/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ/ กรรมการ
กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
			
		
รายชื่อ
		
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
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
12. นายณรงค์ เจียรวนนท์
13. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
14. นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
16. นายชิ หลุง ลิน
17. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่
18. นายฌอง ปิแอร์ เบียงเฟ(1)
19. นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์(2)
20. นางศิริพร เดชสิงห์(2)
21. นายริคาร์โด ออกัสโต้ อมาโร่ ดี โอริเวียร่า เบารอตโต้(2)

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
ณ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น/ ลดลง
2560
2559			
200
-

200
N/A
N/A
N/A

-

หมายเหตุ : (1) นายฌอง ปิแอร์ เบียงเฟ ลาออกจากบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
		
(2) รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือ นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ
นายณรงค์ เจียรวนนท์ หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล หรือ นางเสาวลักษณ์
ถิฐาพันธ์ หรือ นายพิทยา เจียรวิสฐิ กุล หรือ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธา
วรกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ข้อบังคับบริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน หรือจ�ำนวนขั้นต�่ำ
ตามที่กฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนดแต่ไม่เกินสิบห้า
(15) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
อย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมที่บริษัท
ด�ำเนินกิจการอยู่

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ
1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้า
ที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุม
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มี
เวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องใน
เรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2) มี บ ทบาทในการก� ำ หนดระเบี ย บวาระการประชุ ม ร่ ว มกั บ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
3) มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลา
ให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะน�ำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิด
โอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4) มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ
และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระ
ที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5) สือ่ สารข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทราบ
6) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และท�ำ
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม
กฎหมาย และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีก่ ำ� หนดทิศทางและนโยบายหลัก
ของบริษัทฯ ที่ชัดเจน เหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ พร้อมทั้งให้มีการสื่อสารให้ทุกคน
ในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ มีหน้าที่
ก� ำ กั บ ดู แ ลฝ่ า ยบริ ห ารให้ ด� ำ เนิ น การตามนโยบายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และระดับสากล
2) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ระยะปานกลาง พร้อมทั้ง
แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณประจ�ำปี ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึง
การจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสม
รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสีย่ งต่าง ๆ

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องตลอดสาย Value
Chain ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามแผนงานและงบประมาณประจ� ำ ปี ที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กจิ การ รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารพิจารณาทบทวนแผนงาน
กลยุทธ์และภารกิจบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องจัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฯ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษทั ฯ เพือ่ ให้
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความ
สามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง โดย
ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งอิ ส ระบนพื้ น ฐานของความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการอนุมัติในส่วนการด�ำเนิน
การทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบ
บัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในเป็นประจ�ำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ อ งละเว้ น หรื อ หลี ก เลี่ ย งการมี
ส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ
หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
รวมทั้งสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนดูแลให้มี
แนวทางและวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ให้การท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปตาม
ขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดและเพื่อให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
จะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้
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9) คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารทบทวนและประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจ�ำ
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกันพิจารณาผลการด�ำเนิน
งานและปัญหาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
10) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ประเมินผลงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร เป็นประจ�ำทุกปี และ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
แม็คโคร
11) กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจส�ำคัญที่
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษทั ฯ
12) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
13) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม และน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
14) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
บริษัทย่อย รวมถึงระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมในบริษทั ย่อย ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสม
15) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารพัฒนากรรมการ
อย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น การเข้าร่วมการอบรม การสัมมนา การดูงาน
ต่างประเทศ เป็นต้น
16) คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมการสืบทอดต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโครและผู้บริหาร
ระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
รายงานผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง ต่ อ
คณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน
พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากร ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา
ด้านบุคลากร สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงการเปลีย่ นแปลง
ของปัจจัยภายในและภายนอก
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18) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีด่ แู ลให้มกี ารจัดท�ำนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
19) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึง
งบการเงิน รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุน
ให้บริษัทจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อนึ่ง ในกรณีที่
การเปิดเผยข้อ มูลรายการใดเกี่ยวข้อ งกับกรรมการรายใด
รายหนึ่ ง เป็ น การเฉพาะกรรมการรายนั้ น ควรดู แ ลให้ ก าร
เปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
20) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมี
การติ ด ตามและประเมิ น ฐานะทางการเงิ น ของกิ จ การและ
มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ และในกรณีที่
บริษัทฯ ประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทาง
การเงิน คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีด่ แู ลให้บริษทั ฯ ก�ำหนด
แผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด และ/ หรือ
เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
21) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผู้ถือหุ้น และด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
รวมถึงการด�ำเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ใช้สิทธิ์ของตน

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ทำ� หน้าทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด ซือ่ สัตย์ สุจริต และหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลกิจการให้มีการด�ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม
รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงิน
ของบริษัทฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และไม่ท�ำการใดที่มีส่วน
ได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลกั ษณะขัดแย้งกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นางสาวศิรพิ ร วิธานนิตธิ รรม
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560
เพื่อรับผิดชอบด�ำเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ค. หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร
3) ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ
ก�ำหนด
4) จัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ ผู้บริหาร/
บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงาน
นั้นจากกรรมการและผู้บริหาร
5) ปฏิบตั หิ น้าทีข่ า้ งต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติเลขานุการบริษัทฯ
นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม
อายุ
42 ปี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ไม่มี
วุฒิทางการศึกษา		
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการตลาด
RMIT University ประเทศออสเตรเลีย
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Company Secretary Program (CSP) รุ่น 82/ 2017
• Company Reporting Program (CRP) รุ่น 19/ 2017
• Board Reporting Program (BRP) รุ่น 24/ 2017
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
• Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุน่ ที่ 11
ประวัติการท�ำงาน
2547 - 2551
นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - 2556
ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - 2557
ผู้จัดการแผนกบริหารหนี้สิน
และความเสี่ยงทางการเงิน 		
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโส - ประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
1 ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อ
กลัน่ กรองและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เฉพาะเรือ่ ง ทัง้ นี้
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ
และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด และให้ เ ป็ น ไปตามกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 5 คน
ดังนี้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
		 กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายธีระ วิภูชนิน					
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์				
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5. นายโชติ โภควนิช					
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�ำหนดเพื่อท�ำหน้าที่สอบทานการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการ
ระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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รายงานประจำ�ปี 2560

4. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และ
ค่ า สอบบั ญ ชี ข องผู ้ ต รวจสอบบั ญ ชี ภ ายนอก เพื่ อ พิ จ ารณา
แต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอก
5. พิจารณาเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จั ด ท� ำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
ฉ. จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมิน
ตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ ตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
9. ปฏิบัติงานในกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
มอบหมายโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นพ้องด้วย
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายธีระ วิภูชนิน
		 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 (กรรมการอิสระ)
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
		 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 (กรรมการอิสระ)
3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
		 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
1. คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ เพือ่ ให้มอี งค์ประกอบ และคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย/ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยค�ำนึงถึงความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ เพศ
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การอุทิศ
เวลา และน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั หิ รือน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
ซึง่ จะน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ และก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
แต่งตัง้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทน
ของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หากพิจารณาแล้ว
เห็นควรให้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปจากมติผถู้ อื หุน้ เดิม ให้นำ� เสนอ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาเพื่ อ น� ำ เสนอที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และประเมินผลการปฏิบตั งิ านและ
พิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร โดยให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร โดยให้
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ ก รรมการบริ ษั ท ฯ
ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ประเมินผล
4. สนับสนุนให้บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชือ่
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 5 คน ดังนี้
1. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์		
		 ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
2. นายอาสา สารสิน
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
3. นายโชติ โภควนิช
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
4. นายธีระ วิภูชนิน
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
5. นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์		
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
1. ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทในเครือสืบต่อไป
2. ก� ำ หนดนโยบายพร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารประเมิ น ระดั บ
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทัง้
เข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจ�ำ
3. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ของสถาบันก�ำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ อย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ
ข้อเสนอแนะของสถาบันก�ำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ใี ห้เป็นทีเ่ ข้าใจของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มี
ผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
6. รับผิดชอบต่อการอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิอ์ อกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรื อผู ้ มี อ�ำ นาจควบคุ ม ของผู ้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุร กิจ กับ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้
ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารค� ำ นวณมู ล ค่ า ของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อ ปีจ าก บริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุน้ เกิน ร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิอ์ อกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้
เริ่มนับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2560 เป็นต้นไป โดยไม่นับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระรายเดิม

กรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 10 อาจได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
เป็นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ ำ� หนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ
อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ และ
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด

ข. เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว
เป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มี
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซึ่งไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร ได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็น
อิสระ ส�ำหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดให้มีการ
ประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การสรรหากรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหัวข้อ การสรรหากรรมการ

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ

SML

บริษัทย่อย
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
										
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 									
นายณรงค์ เจียรวนนท์
										
นายอดิเรก ศรีประทักษ์
										
นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
										
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
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ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและ/ หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ

SML

บริษัทย่อย
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�ำรุง											 
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						 
หมายเหตุ : ต�ำแหน่ง
¾ = ประธานกรรมการ
= กรรมการ p = กรรมการอิสระ
ê = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
â = ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของ ก.ล.ต.
(1)
นายกวิน สัณฑกุล ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560		
ชื่อบริษัท
SML
SFS
INDV
INDS
INDD
LL
JM
MAXZI
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
INDC
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด
Pro
Indoguna Vina Food Service Company Limited MROH
Indoguna (Singapore) Pte Ltd
ARO
Indoguna Dubai LLC
MAC
Indoguna Lordly Company Limited
CPWI
Just Meat Company Limited
MGZ
Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C		

รายงานประจำ�ปี 2560

Indoguna (Cambodia) Company Limited
บริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด
ARO Company Limited
Makro (Cambodia) Company Limited
CP Wholesale India Private Limited
Makro (Guangzhou) Food Company Limited

2.2 การสรรหา การแต่งตัง้ และการพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ
1) มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ตลอดจนเพศและอายุ
3) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
มีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรูค้ วามสามารถ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
4) พิจารณาจ�ำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึง่ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทัง้ คณะ โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนด และมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลการท�ำงานของคณะกรรมการ การด�ำเนินงาน
ของผูบ้ ริหาร รวมทัง้ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ทุกรายได้เท่าเทียมกัน
5) การมีสว่ นได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest) ที่อาจมีกับบริษัทฯ
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อ
บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 โดยรายละเอียด
เป็นไปตามหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่าง
เป็นธรรม
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าทีค่ ดั เลือก
และสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และน�ำเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และคณะ
กรรมการบริษทั ฯ จะเป็นผูเ้ สนอพร้อมทัง้ ความเห็นต่อทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ การลงมติเลือกตัง้ กรรมการ ต้องผ่าน
มติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ
ก. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
การพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
1. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียง
ทีส่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือก
เข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก
ต�ำแหน่งเมือ่ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และ/ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ลงมติให้ออก หรือศาลมีค�ำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อ
บริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
เข้ า มาแทน มติ ข องคณะกรรมการจะต้ อ งประกอบด้ ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก. กรรมการบริษัทฯ
		 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2560 จ�ำนวน 15 ราย
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 30.76 ล้านบาท
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
เมื่ อ วั น ที่ 21 เมษายน 2560 โดยพิ จ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
ตลอดจนผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ และสภาวการณ์
ของธุรกิจโดยรวม ทัง้ นี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
อัตราค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560
		
รายชื่อ
			
		 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
		10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
		11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
		12. นายณรงค์ เจียรวนนท์
		13. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
		14. นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
		15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
เงินโบนัสประจ�ำปี		
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รายงานประจำ�ปี 2560

อัตราค่าตอบแทน
(บาท/ เดือน)
160,000
140,000
135,000
130,000
120,000
120,000
105,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
105,000
100,000
10.2 ล้านบาท

ข. กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รวมอยู ่ ใ นข้ อ ก.
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว
ค. กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจ�ำนวน 3 ราย
ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทั ฯ ซึง่ รวมอยู่
ในข้อ ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว
ง. กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการจ�ำนวน 5 ราย ได้รบั ค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รวมอยู ่ ใ นข้ อ ก.
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว
จ. ผู้บริหาร
ผู้บริหาร จ�ำนวน 9 ราย (รวมผู้บริหารซึ่งได้ลาออกและ
ผู้บริหารซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งในระหว่างปี)
ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174.24 ล้านบาท
ซึง่ ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส
2) ค่าตอบแทนอื่น
ก. กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการตรวจสอบ/
		 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
เงินโบนัสประจ�ำปี รวม 10.2 ล้านบาท
ข. ผู้บริหาร
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนอืน่ ๆ ให้แก่ผบู้ ริหาร
ของบริษัทฯ จ�ำนวน 9 ราย (รวมผู้บริหารซึ่งได้ลาออก
และผูบ้ ริหารซึง่ ได้รบั การปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งในระหว่างปี)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.52 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ จ่ายให้
(ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร
ชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน�ำ้ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี ค่าเบีย้ ประกันชีวติ และค่าเดินทาง เป็นต้น
รายการค่าตอบแทนผูบ้ ริหารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ
ได้มกี ารจ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจ�ำนวนเงิน
ที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ซึง่ ได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย
ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543

2.4 การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับ
กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น ซึ่ ง เป็ น ไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็น
ไปตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายและทิศทางการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้ง
ติ ด ตามการด� ำ เนิ น กิ จ การ และการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ ยังได้ดำ� เนินการ
ให้มรี ะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีจ่ ำ� เป็น
และพอเพียงเพื่อให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงถือเป็นนโยบายทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินการให้เกิดความเสมอภาค
และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูล
ภายในหรือข่าวสารอันมีสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ทยี่ งั ไม่เปิดเผยสูส่ าธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในทีใ่ ช้ใน
การด�ำเนินธุรกิจและถือเป็นข้อมูลลับของบริษทั ฯ หากเปิดเผยแล้ว
ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การป้องกันข้อมูลภายในมีความ
ส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อความส�ำเร็จของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีความส�ำคัญ
ต่อความมัน่ คงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนด้วย เพือ่ ให้
การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะ
ไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ
จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน และ
บุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ
ไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้พ้นสภาพหรือ
สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

ทัง้ นี้ ข้อมูลความลับหมายรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ แผนการด�ำเนินงาน
ความลับทางการค้า ข้อมูลเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงาน ข้อมูลของผูจ้ ดั
จ�ำหน่ายสินค้าและข้อตกลงทางการค้า ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่
อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และคุณค่าของบริษทั ฯ ข้อมูลทีต่ อ้ ง
เก็บเป็นความลับทางกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับการส�ำรวจและจัดหา
ทีด่ นิ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน รหัสผ่านต่าง ๆ เพือ่ เข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ และ/ หรือ ข้อมูลใด ๆ ทีห่ ากเปิดเผยแล้วจะสร้างความ
เสียหายหรือเสือ่ มเสียแก่บริษัทฯ พนักงานลูกจ้าง คู่ค้า หรือลูกค้า
แนวปฏิบัติ
1. พนักงานของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสาร
ที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันน�ำไปสู่การ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวก
พ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
ความลับทางการค้า การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น
สิทธิ์ของบริษัทฯ
2. พนักงานของบริษัทฯ จะไม่น�ำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
3. พนักงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั หรือท�ำงานเกีย่ วข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ขอ้ มูลดังกล่าว อย่างระมัดระวัง
4. บริษทั ฯ ควรจัดให้มมี าตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูล
บริษัทฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญของบริษัทฯ เปิดเผย
ออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้
ถื อ ว่ า มาตรการและระบบควบคุ ม นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ด้วย
5. บริ ษั ท ฯ ก� ำหนดให้ ข ้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คู ่ สั ญ ญาและ
ข้อตกลงทีม่ ไี ว้กบั คูส่ ญ
ั ญา ถือเป็นความลับทีไ่ ม่อาจเปิดเผย
ให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และ
คู่สัญญาเท่านั้น
6. พนักงานของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
ของบริษทั ฯ แม้พน้ สภาพหรือสิน้ สุดการปฏิบตั หิ น้าที่ ไปแล้ว
7. กรณีถกู ถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีอ่ ยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วย
ความสุภาพ และแนะน�ำให้สอบถามจากหน่วยงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลนัน้ โดยตรง
เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8. ในกรณีทเี่ กิดข่าวลือ หรือการรัว่ ไหลของข้อมูลทีย่ งั ไม่สมบูรณ์
และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทันที เพื่อน�ำเสนอผู้บริหารล�ำดับต่อไปพิจารณาชี้แจง
ข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ
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2.6 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง ว่าเป็นกลไกและเครื่องมือในการ
ผลักดันให้บริษทั ฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทัง้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คือเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลทัง้ ในด้านการเงิน ด้านการรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย
ทีจ่ ะท�ำให้ระบบการท�ำงานของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส
และตรวจสอบได้ รวมทัง้ ลดหรือป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิด
ขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน ทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์หลายด้าน ทัง้ ด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร
องค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานรายงานทางการเงิน
สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สอบทาน
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สอบทานแผนงาน
การตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในของบริษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุง
ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
รวมทัง้ พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ คี วามเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร ท�ำหน้าทีป่ ระเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ได้ก�ำหนดอย่างเหมาะสม โดยได้ประเมิน
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
โดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้
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1. องค์ ก รและสภาพแวดล้ อ ม (Internal Environment)
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี
พร้อมทัง้ ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลทีด่ ี ซึง่ ระบุบทบาท และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อเป็น
รากฐานในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้ จั ด โครงสร้ า งองค์ ก รโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ด�ำเนินการตามกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว อย่างชัดเจนและวัดผลได้ เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยเป้าหมายและกลยุทธ์ดังกล่าวจะ
ก�ำหนดให้สอดคล้องกับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ และวิธีการบริหารความเสี่ยง
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
บริษทั ฯ จัดท�ำการรวบรวมเหตุการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดความเสีย่ ง
ขึน้ กับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทัง้ ปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดจากภายใน
และภายนอกองค์กร เช่น บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน
ระบบสารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบียบ และกฎหมาย เป็นต้น
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก�ำหนดแนวทางและนโยบาย
ในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management
Committee) ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดกรอบนโยบาย
รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ให้ทุกหน่วยงาน
ประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ผลกระทบ โอกาสเกิดและ
แผนการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ทัง้ จากภายในและภายนอก รวมถึงการก�ำหนดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และก�ำหนดให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานการปฏิบัติงาน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่
ได้รบั การประเมินในแต่ละเรือ่ ง เพือ่ ลดผลกระทบของความเสีย่ ง
นัน้ ๆ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีการทบทวน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม
โดยการก�ำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และระดับ
วงเงินอนุมัติรายการประเภทต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งมีการจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็น
แนวทางให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการด�ำเนิน
ธุรกิจ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีการก�ำหนดกลไกในการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นแบบถ่วงดุลอ�ำนาจ (Check and Balance) พร้อมทั้ง
จัดให้มีการสื่อสารทั้งองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้
ถูกต้องและเหมาะสม

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ จัดการสือ่ สารภายนอกองค์กร โดยใช้ชอ่ งทาง
เว็บไซต์ www.siammakro.co.th และช่องทาง Call Center
(0 2335 5300) ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารได้ตลอดเวลา และเป็นการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ารับทราบ รวมถึง
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีนโยบายทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการควบคุมระบบ
สารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการน�ำข้อมูลไปใช้
ในทางที่ไม่ควร โดยได้ด�ำเนินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

บริษทั ฯ มีการจัดท�ำกระบวนการเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้
เพื่อความโปร่งใสและค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
โดยมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในสอบทานความเพี ย งพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ
โดยก�ำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการ
การปฏิบัติงานที่มีความส�ำคัญ

8. การติดตาม (Monitoring)
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์
หาสาเหตุในกรณีที่ผลการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน
และมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ซึง่ เป็นหน่วยงานอิสระ ทีด่ ำ� เนินการสอบทานการปฏิบตั งิ านว่า
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเหมาะสม
หรือไม่ โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั ิ
งานทีม่ คี วามเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ ตามแผนการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ประเด็นที่ตรวจพบจะได้รับ
การรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายไตรมาส

7. สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล (Information and
Communication)
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและ
การสือ่ สาร โดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
บริษทั ฯ มีการจัดการสือ่ สารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้
รับทราบข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบาย ระเบียบ ค�ำสัง่
ของบริษทั ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษทั ฯ อาทิ ป้ายประกาศ
ในสาขา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการ Broadcast เพือ่ ให้
พนักงานทุกคนได้รบั ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

ในรอบปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง
กับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ และ
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการ
ด�ำเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนและระเบียบ
ที่ก�ำหนดไว้

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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2.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2560
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัทผู้จ่าย
สยามแม็คโคร
สยามฟูด เซอร์วิส
แม็คโคร อาร์โอเอช
Indoguna Vina Food Service
Company Limited
โปรมาร์ท		
ARO(1)		
CP Wholesale India Private Limited
Makro (Cambodia) Company Limited
Makro (Guangzhou) Food
Company Limited(1)
Indoguna (Singapore) Pte Ltd(1)
Indoguna Dubai LLC(1)
Indoguna Lordly Company Limited(1)
Just Meat Company Limited(1)
Maxzi The Good Food
Restaurant & Cafe L.L.C(1)
Indoguna (Cambodia)
Company Limited(12)

ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

ค่าสอบบัญชี (บาท)
5,960,000
1,150,000
200,000

บริษัท เคพีเอ็มจี ลิมิเต็ด (เวียดนาม) จ�ำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
คิ่น ซู เทย์ แอนด์ แอทโซซิเอทส์ จ�ำกัด
KPMG India
KPMG Cambodia

315,000(2)
50,000
33,938(3)
312,780(4)
369,245(5)

Guang dong chuangxin audit firm Ltd.
Chong, Lim & Partners LLP
FRG Chartered Accountants
PLC (CAP) Limited
PLC (CAP) Limited
FRG Chartered Accountants

27,656(6)
1,548,357(7)
101,640(8)
392,031(9)
174,236(10)
46,200(11)

N/A

-

หมายเหตุ :
มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้อยู่ส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
(2)
ส�ำหรับปี 2560 เป็นเงินจ�ำนวน 210,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0015 บาท)
(3)
ส�ำหรับปี 2560 เป็นเงินจ�ำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33.9380 บาท)
(4)
ส�ำหรับปี 2560 เป็นเงินจ�ำนวน 600,000 รูปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.5213 บาท)
(5)
ส�ำหรับปี 2560 เป็นเงินจ�ำนวน 10,880 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33.9380 บาท)
(6)
ส�ำหรับปี 2560 เป็นเงินจ�ำนวน 5,500 หยวนเหรินหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหรินหมินปี้ เป็น 5.0283 บาท)
(7)
ส�ำหรับปี 2560 เป็นเงินจ�ำนวน 63,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 24.5771 บาท)
(8)
ส�ำหรับปี 2560 เป็นเงินจ�ำนวน 11,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลีย่ น 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 9.24 บาท)
(9)
ส�ำหรับปี 2560 เป็นเงินจ�ำนวน 90,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.3559 บาท)
(10)
ส�ำหรับปี 2560 เป็นเงินจ�ำนวน 40,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.3559 บาท)
(11)
ส�ำหรับปี 2560 เป็นเงินจ�ำนวน 5,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลีย่ น 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 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
(1)
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รายงานประจำ�ปี 2560

ค่าบริการอื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี
การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี และการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบ
ปีบัญชี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท
ผู้จ่าย
สยามแม็คโคร
สยามฟูด เซอร์วิส
สยามแม็คโคร
สยามแม็คโคร
สยามแม็คโคร
Indoguna Vina
Food Service
Indoguna
Dubai LLC
Indoguna Lordly
Company
Limited
Just Meat
Company
Limited

ประเภทของ
งานบริการอื่น
การตรวจสอบตามวิธีการที่
ตกลงร่วมกัน(1)
การตรวจสอบตามวิธีการที่
ตกลงร่วมกัน(1)
การให้บริการด้านกฎหมาย
และภาษี(2)
การให้บริการด้านกฎหมาย
และภาษี(3)
การให้บริการทีป่ รึกษาธุรกิจ(4)
การให้บริการด้านกฎหมาย
และภาษี (5)
การให้บริการให้ค�ำปรึกษา
ด้านบัญชี(6)
การให้บริการให้ค�ำปรึกษา
ด้านบัญชี(7)
การให้บริการให้ค�ำปรึกษา
ด้านบัญชี(8)
รวม

ผู้ให้บริการ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จ�ำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักภาษี
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักภาษี
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ลิมิเต็ด
(เวียดนาม) จ�ำกัด
FRG Chartered
Accountants
PLC (CAP) Limited
PLC (CAP) Limited

จ่าย
(บาท)

ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
(บาท)(9)
-

20,000

30,000

7,500

-

970,000

-

1,100,000

-

2,000,000

162,000

-

609,840

-

23,326

-

80,109

-

905,275

4,097,500

หมายเหตุ :
(1)
การเข้าร่วมสังเกตการณ์ท�ำลายสินค้า
(2)
การให้ค�ำปรึกษาเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศและการก�ำหนดราคาโอน
(3)
การให้ค�ำปรึกษาเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13
(4)
การให้บริการด้านการประเมินโครงสร้างการท�ำงานของหน่วยงานบัญชีเพื่อน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ
บริษัท
(5)
ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับส�ำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�ำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วส�ำหรับปี 2560
เป็นจ�ำนวน 108,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0015 บาท)
(6)
ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับส�ำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�ำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วส�ำหรับปี 2560
เป็นจ�ำนวน 66,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 9.24 บาท)
(7)
ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับส�ำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�ำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วส�ำหรับปี 2560
เป็นจ�ำนวน 5,355 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.3559 บาท)
(8)
ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับส�ำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�ำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วส�ำหรับปี 2560
เป็นจ�ำนวน 18,391 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.3559 บาท)
(9)
ค่าใช้จ่ายส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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ประวัติกรรมการ
และผู้บริหารบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2560

นายอาสา สารสิน
อายุ 81 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ!
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 มกราคม 2537
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2556
2551
2550
2546

Role of Chairman Program (RCP)
Finance for Non - Finance Director (FND)
Audit Committee Program (ACP)
Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - ส.ค. 2559 กรรมการอิสระ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - พ.ค. 2559 รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - พ.ค. 2559 กรรมการอิสระ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�ำปะหลัง
แห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน ประธานทีป่ รึกษา
สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ำกัด
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จ�ำกัด

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

-

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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นายอรรถพร ข่ายม่าน
อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
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)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2560

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2535 - 2539
กรรมการผู้จัดการ
ส�ำนักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ

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

-

นายธีระ วิภูชนิน
อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2546
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน Stevens Point
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - 2560
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
(มหาชน)
2551 - 2552
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - 2559
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2541 - 2547
รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย
2538 - 2540
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2533 - 2537
ผู้แทนประจ�ำประเทศไทย
บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต
แมนเนจเม้นท์ เอเชีย จ�ำกัด

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

-

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

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)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
กรรมการอิสระ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ส.ค. 2559 กรรมการการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ก.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2560

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ต�ำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน ทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

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

-

นายโชติ โภควนิช  
อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี
วุฒิทางการศึกษา

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2555
		
2555
2555
2555
2555
2555
2555
		
2552
2546
2543

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

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน/
กรรมการในคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - ก.ย. 2560 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ำกัด
2545 - 2560
กรรมการ
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ำกัด
(มหาชน)
2545 - 2560
กรรมการ
บริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด
2542 - 2560
กรรมการ
บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
2535 - 2537
กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจ�ำประเทศไทย

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

-

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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นายชวลิต อัตถศาสตร์  
อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ!
ก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 พฤศจิกายน 2542
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray’s Inn ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - 2556
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ส�ำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล
จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ�ำกัด
2520 - 2548
กรรมการ
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จ�ำกัด

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

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  
อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

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)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 1
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2533 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลี
นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

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

-

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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นางสุชาดา อิทธิจารุกุล  
อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการที่ 2

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 สิงหาคม 2539
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2546 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 2
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - 2556
รองประธานกรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2539 - 2544
กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
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
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ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ
CP Wholesale India Private Limited
กรรมการ
Makro (Cambodia) Company Limited
กรรมการ
บริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด
กรรมการ
ARO Company Limited
กรรมการ
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด
กรรมการ
Indoguna Vina Food Service
Company Limited
(เดิมชือ่ Vina Siam Food Company Limited)
กรรมการ
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด

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

-

ดร.ประเสริฐ จารุพนิช  
อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง กรรมการ
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)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - พ.ย. 2559 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - 2552
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2553
กรรมการอิสระ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2531 - 2550
กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-

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

200
-

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล   
อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2543 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - 2558
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - 2556
กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
กรรมการสภา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ปัญญธารา จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ำกัด
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ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท โอเอชที จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด

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

-

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล  
อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2544 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - 2557
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
กรรมการ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบัน
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ำกัด

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด

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

-

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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นายอดิเรก ศรีประทักษ์   
อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง กรรมการ
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�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร
			
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่/
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานอาวุโส
			
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
2548 - 2560
รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

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

-

นายณรงค์ เจียรวนนท์  
อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง กรรมการ
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�ำแหง
• หลักสูตร Systematic Innovation of Products, Processes and Services,
MIT Sloan School of Management, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2550 Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
2559 - 2560
รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท Shanghai Litai Logistics จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอส เอ็ม ทรู จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ดิ ไอคอนสยาม จ�ำกัด
รองประธานคณะกรรมการ
บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
รองประธานคณะกรรมการ
กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจ�ำหน่าย (ไทย)
รองประธานคณะกรรมการ
กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจ�ำหน่าย (จีน)
รองประธานคณะกรรมการ
กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
รองประธานคณะกรรมการ
บริษัท Shanghai Kinghill จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ซีพีพีซี จ�ำกัด
รองประธานกรรมการอาวุโส
บริษัท Chia Tai (China) Investment จ�ำกัด
รองประธานกรรมการอาวุโส
บริษัท CP Lotus Corporation จ�ำกัด

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

-

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์    
อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2559
2559
2550
2549
2549
2546
2544

Ethical Leadership Program
IT Governance
Role of the Compensation Committee
Board Performance Evaluation
DCP Refresher
Company Secretary
Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
			
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2559
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
- พ.ย. 2560
และสรรหากรรมการ
			
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษัทภิบาล
			
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
รองประธานส�ำนักการเงิน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีพีซี จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - 2559
กรรมการ
ธนาคาร วีนาสยาม จ�ำกัด (ประเทศเวียดนาม)
2542 - 2559
กรรมการ
บริษทั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)

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

-

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์  
อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ธันวาคม 2547
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2548 Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าทบี่ ริหาร
สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
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

ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ
CP Wholesale India Private Limited
กรรมการ
Makro (Cambodia) Company Limited
กรรมการ
บริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ แคปปิตอล จ�ำกัด
กรรมการ
ARO Company Limited
กรรมการ
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด
กรรมการ
Indoguna Vina Food Service
Company Limited
(เดิมชือ่ Vina Siam Food Company Limited)
กรรมการ
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด

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

-

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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นายชิ หลุง ลิน    
อายุ 53 ปี

สัญชาติ จีนไทเป

ต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟูดเซอร์วิส
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 พฤษภาคม 2546
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2553 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟูดเซอร์วิส
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงาน
ฝ่ายบริหารสินค้า ฝ่ายการตลาด
และฝ่ายซัพพลายเชน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - 2558
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจ
ในประเทศไทย
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจ
ฟูดเซอร์วิส
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
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
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ปัจจุบัน

กรรมการ
Makro (Guangzhou) Food
Company Limited
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
ARO Company Limited
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
Indoguna Vina Food Service
Company Limited
(เดิมชือ่ Vina Siam Food Company Limited)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ผู้อ�ำนวยการบริหาร
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด

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

-

นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่  
อายุ 52 ปี

สัญชาติ อังกฤษ

ต�ำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 กันยายน 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
-

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ
แม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงาน
สารสนเทศทางธุรกิจ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - 2557
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงาน
พัฒนาระบบข้อมูล
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2542 - 2556
Oracle Enterprise Architect
Oracle Corporation

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

-

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์   
อายุ 63 ปี

สัญชาติ อเมริกัน

ต�ำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานฝ่ายขายและปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาลูกค้า และฝ่ายก่อสร้างและบริหารทรัพยากร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2560
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

• Business Administration, San Diego College สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
-

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงาน
			
ฝ่ายขายและปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาลูกค้า
			
และฝ่ายก่อสร้างและบริหารทรัพยากร
			
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2552
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พ.ค. 2558
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2558 - เม.ย. 2559 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานค้าปลีก
						 The Sultan Center ประเทศคูเวต
ต.ค. 2557 - พ.ค. 2558 กรรมการ
		 บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด

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

นายริคาร์โด้ ออกัสโต้ อมาโร่ ดี โอริเวียร่า เบารอตโต้  
อายุ 46 ปี

สัญชาติ โปรตุกีส

ต�ำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้า
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2560
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร
Institute Politecnico De Castelo Branco

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Certification Program (DCP), Class 241/ 2560

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบริหารสินค้า
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2557
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินค้าฟูดเซอร์วิส
- ธ.ค. 2559
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2555
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายสินค้าอาหารสด
- มิ.ย. 2557
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มิ.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)

-

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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นางศิริพร เดชสิงห์   
อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�ำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2560
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
-

ประวัติการท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานการตลาด
			
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2557
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด
- ธ.ค. 2559
พัฒนาสินค้า Own Brand และพัฒนาธุรกิจ
			
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2556
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาสินค้า Own Brand
- พ.ค. 2557
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2552
รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาสินค้า Own Brand
- พ.ค. 2555
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ท�ำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2544 - 2552
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายจัดจ�ำหน่ายสินค้าและจัดหาสินค้าบู๊ทส์
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

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

-

ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสีย่ งองค์กร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ ภายหลังจากที่บริษั ทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อวางนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนากรอบการประเมิน
ความเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมทัง้ ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้มกี ารบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้ โดยการรวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุม
และเชือ่ มโยงกิจกรรมส�ำคัญขององค์กร จัดล�ำดับความเสีย่ งส�ำหรับใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และประชุมสรุปผลเป็นรายไตรมาส เพื่อก�ำหนดแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และจ�ำกัดผลกระทบต่อบริษั ทฯ ให้อยู่ ในระดับ
ที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงส�ำหรับปี 2561
เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทย่อยน�ำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละบริษัท
เนือ่ งจากธุรกิจแม็คโครมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยรูปแบบธุรกิจ
เปลีย่ นแปลงไป กอปรกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรมีความซับซ้อน
มากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บริษัทฯ จึงน�ำเครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายองค์กรทั้งด้านการด�ำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ
ในรูปแบบแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง (Mitigation Plan) รวมถึงให้ความส�ำคัญกับความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อ
เตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มี
การจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
ค�ำแนะน�ำในการบริหารความเสีย่ ง แก่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ของบริษัทฯ

ความเสีย่ งจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ

ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ เป็นปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสด
และบริการตนเอง รวมถึงธุรกิจบริการด้านอาหาร ในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา บริษัทฯ เผชิญปัจจัยลบที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจอันได้แก่
ความไม่สงบทางการเมือง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึง
ความแปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศ เช่น ภัยแล้ง และ
อุทกภัย อย่างไรก็ดี เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ จ�ำหน่ายเป็น
สินค้าประเภทสิ่งของจ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ รวมถึงสินค้าประเภท
อาหารสด ประกอบกับการมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ท�ำให้
สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนงานการบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ งภายใต้ภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management
Framework) และติดตามสถานการณ์ด้วยความตื่นตัวตลอดเวลา
พร้อมรายงานแจ้งเตือนล่วงหน้า เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการปฏิบตั งิ าน
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ จะสามารถด�ำเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์
วิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับบริษัทฯ เห็นได้จาก
เหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดสกลนครในเดือนกรกฎาคม 2560
หลายมาตรการของโครงการนี้ได้ถูกน�ำมาใช้ ท�ำให้แม็คโครสาขา
สกลนครสามารถจ�ำกัดความเสียหายให้เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ดุ และ
สามารถกลับมาเปิดด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มาตรการต่าง ๆ ได้ถกู
ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์มากขึ้น
ครอบคลุมถึงการจัดการในภาวะวิกฤติจากปัจจัยใหม่ ๆ เช่น ปัญหา
ภัยแล้ง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านภายในศูนย์จำ� หน่ายสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้าของแม็คโคร ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้น�้ำที่มี
คุณภาพในปริมาณพอสมควร เพือ่ รักษาสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทฯ จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมและก�ำหนด
แผนปฏิบตั งิ านในช่วงภัยแล้ง อาทิ การบ�ำบัดน�ำ้ เสียและน�ำน�ำ้ เสียทีบ่ ำ� บัด
แล้วกลับมาใช้อย่างเหมาะสม การจัดหาแหล่งน�ำ้ สะอาดในบริเวณพืน้ ที่
ใกล้เคียง ควบคู่ไปกับการเปิดศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งเพิ่มที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีส่วนช่วย
ลดความเสี่ยงในกรณีศูนย์กระจายสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งจ�ำเป็นต้อง
ปิดการด�ำเนินงานชัว่ คราวไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทัง้ ยังเพิม่ ศักยภาพ
ในการขนส่งและกระจายสินค้า ตลอดจนรองรับการขยายสาขา
ของแม็คโครในอนาคต

รวมทัง้ เพิม่ บริการจัดส่งสินค้าถึงทีห่ มาย และพัฒนาระบบการช�ำระเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าจากเดิมที่ต้อง
มาจับจ่ายสินค้าที่สาขาในลักษณะช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโลก
และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ท�ำให้บริษทั ฯ พิจารณาถึงการขยายธุรกิจด้วยรูปแบบสาขาและพืน้ ที่
การขายที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติยังอาจส่งผล
กระทบต่อแผนการขยายสาขาของบริษทั ฯ โดยอาจส่งผลให้แผนการ
ขยายสาขาล่าช้าออกไป หรือไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ อย่างไรก็ดี ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้ดำ� เนิน
การศึกษาและวิเคราะห์แผนการขยายสาขาอย่างรอบคอบ เพื่อให้
การขยายสาขาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยที่สุด

การจัดการความเสีย่ งและความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน
โดยมีการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
ในการลดสถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ใ นระหว่ า งปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ศู น ย์ ทั้ ง ที่
ส�ำนักงานใหญ่ และสาขา

ความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค อาทิ การบริโภคข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อดั้งเดิม ความนิยมจับจ่ายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น บริษัทฯ ตระหนักถึง
แนวโน้มความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ค้าปลีกแบบเดิม จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Makroclick.com และ
ระบบ O2O (Online to Offline) เพือ่ ตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ยุคดิจิทัล และรองรับยอดการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น
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ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบส�ำคัญใน
การด�ำเนินธุรกิจ โดยภาวะการขาดแคลนแรงงานทีม่ ฝี มี อื และบุคลากร
คุณภาพจึงเป็นปัจจัยเสีย่ งทีท่ กุ องค์กรเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั จากการที่
ผู้ประกอบการค้าปลีกมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการ
แข่งขันและแย่งชิงบุคลากรคุณภาพระหว่างองค์กร ซึ่งบุคลากรที่
ได้ รั บ การฝึ ก จากแม็ ค โครมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะได้ รั บ การจู ง ใจในเรื่ อ ง
ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ จากผูป้ ระกอบการธุรกิจอืน่ ดังนัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ด้านบุคลากรและรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยู่กับองค์กร บริษัทฯ
จึงให้ความส�ำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถทีพ่ งึ ประสงค์กบั ต�ำแหน่งงาน
ในแต่ละระดับ การเสริมสร้างสมรรถนะความสามารถผูน้ ำ� (Leadership
Competency) ให้แก่พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป ให้รับทราบ
ทั้ ง จุ ด แข็ ง และสิ่ ง ที่ ต ้ อ งการให้ อ งค์ ก รช่ ว ยเสริ ม และพั ฒ นาให้
แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละผลกระทบของตน
ต่อแผนธุรกิจของบริษัทฯ

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
แสดงความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มท�ำสิ่งใหม่ ๆ ในงานที่รับผิดชอบ
รวมทั้งสร้างบรรยากาศการท�ำงานเป็นทีมเหมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารท�ำ Employee Engagement
Survey ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกคน ทุกระดับ เพื่อประเมิน
ความรูส้ กึ ผูกพันของบุคลากรทีม่ ตี อ่ องค์กร ในการรับฟัง ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมีการก�ำหนดแผนงาน และติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงตามผลการส�ำรวจให้สอดคล้องไปกับ
หลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาพนักงานให้สามารถ
ท�ำงานอย่างมีความสุข และอยู่กับองค์กรได้นานที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานภายใน
องค์กร ส�ำหรับต�ำแหน่งผู้บริหารในระดับ Top 50 รวมถึงระดับ
ผูจ้ ดั การสาขา โดยมีแผนงานและก�ำหนดระยะเวลาในแต่ละแผนงาน
อย่างชัดเจน อาทิ การระบุตัวบุคคลและความพร้อม (Identify
Person & Readiness) โดยเฉพาะในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญจะต้องมี
ผู้สืบทอดต�ำแหน่ง 2 ชื่อ หรืออย่างน้อย 1 ชื่อ มีการร่วมกันวางแผน
พัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan - IDP) การ
พัฒนาและดูแลติดตาม (Development & Monitoring) ควบคู่ไป
กับการจัดหาบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรยุคแม็คโคร 4.0 และ
พัฒนาศักยภาพพนักงานกลุม่ นีด้ ว้ ยโครงการ Young Talent เป็นการ
สร้างบุคลากรให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะเติบโตเป็นผูน้ ำ� และมีจำ� นวนเพียงพอ
ที่จะเป็นก�ำลังเสริมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบแทน
ในต�ำแหน่งทีว่ า่ งอยูไ่ ด้ทนั ที โดยเฉพาะในหน่วยงาน หรือต�ำแหน่งทีม่ ี
ความส�ำคัญ นอกจากนี้ ยังเพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม Young Talent
เหล่านัน้ เพือ่ สามารถเป็นผูน้ ำ� ในอนาคตขององค์กรได้ โดยมีแผนพัฒนา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และการบรรจุ
ลงต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม ซึง่ แผนทัง้ หมดนี้ มีกำ� หนดระยะเวลาทีช่ ดั เจน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เตรียมจัดหาบุคลากรคุณภาพ เพือ่ รองรับ
การขยายสาขาของแม็คโครทัว่ ประเทศ นับเป็นโอกาสอันดีทจี่ ะส่งเสริม
ให้พนักงานได้กลับไปท�ำงานในจังหวัดบ้านเกิด และสนับสนุนแรงงาน
ในพื้นที่ให้มีรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐาน ปัจจัยเหล่านี้จะเอื้อต่อ
การลดความเสี่ยงด้านบุคลากรได้ และท�ำให้บริษัทฯ มีบุคลากร
คุณภาพทีเ่ พียงพออยูเ่ สมอ เพือ่ สนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ตามแผนกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ และบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กร
ที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงานด้วยในทุก ๆ สายงาน

ความเสี่ยงด้านการจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์
เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายของประเภทและชนิดสินค้า คุณภาพ
สินค้า รวมถึงปริมาณสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ตามวิสยั ทัศน์ในการ “มุง่ เป็นทีห่ นึง่ เรือ่ งการจัดหาสินค้าเพือ่ ธุรกิจอาหาร
แบบครบวงจรส�ำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” และเป้าหมายหลัก
ของนโยบาย Makro 4.0 คือ “คู่คิด…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ทั้งนี้ กลยุทธ์
ของบริษทั ฯ มุง่ เน้นด�ำเนินธุรกิจด้านอาหารมากขึน้ สินค้ากลุม่ อาหารสด
จึงมีปริมาณความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งยังต้องได้รับการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสากลทั้งจากฝ่ายประกันคุณภาพของ
แม็คโครและหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้บริโภคคาดหวัง
และต้องมัน่ ใจได้วา่ แหล่งทีม่ าของสินค้าใช้แรงงานถูกกฎหมาย ค�ำนึง
ถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
หากบริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารสัง่ ซือ้ และท�ำสัญญาและเงือ่ นไข
ทางการค้ า กั บ ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยหลายรายจึ ง สามารถลด
ความเสี่ ย งในการพึ่ง พิง คู่ค ้ารายใดรายหนึ่ง และลดความเสี่ยง
ด้านปริมาณสินค้าที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ควบคุม
คุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ
การคัดเลือกคู่ค้า การกระจายสินค้า จนถึงการมีสินค้าพร้อมขาย
ในสโตร์ โดยมีส่วนร่วมพัฒนาสินค้ากับเกษตรกรหรือผู้ผลิตตั้งแต่
ต้นทาง ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตัง้ แต่ได้รบั จากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
จัดเก็บและขนส่งภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและกระบวนการ
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งยังเป็น
การรับรองว่าสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายเป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าหลายราย ส่งผลให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพ
ทีด่ ใี นการจัดหาผลิตภัณฑ์ทงั้ ด้านราคาและปริมาณของสินค้าทีเ่ พียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลทั่วทั้งองค์กร การโจมตีและภัยด้านไซเบอร์
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
และมีความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้
จึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ต้องให้ความส�ำคัญ เพราะหากเกิดขึ้น
จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ดังนั้น
บริษทั ฯ จึงจัดให้มมี าตรการเชิงรุก เพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดภัยคุกคาม
ดังกล่าว โดยมีระบบและอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมภัยคุกคาม
ท�ำการทดสอบและประเมินระบบดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบที่ใช้งานอยู่สามารถป้องกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ในการทดสอบ
แผนการรับมือกับภัยคุกคามการโจมตีด้านไซเบอร์ และซ้อมกู้ระบบ
ส�ำรองฉุกเฉินสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที ลดระดับความเสียหายของระบบและข้อมูลของบริษัทฯ
ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักรู้ด้าน
ความปลอดภัยไซเบอร์ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น วิธีการป้องกัน และกฎหมาย
ด้านไอทีทเี่ กีย่ วข้อง ผ่านช่องทางการสือ่ สารภายในของบริษทั ฯ และ
การจัดฝึกอบรม

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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การปรั บ เปลี่ ย นนโยบายของรั ฐ บาล หรื อ การออกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับของราชการอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จัดอยูใ่ นภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ซึง่ อยูภ่ ายใต้
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ก� ำหนดข้ อ จ� ำ กั ด ข้ อ ห้ า ม และ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม โดยกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และทีจ่ ะออกมีผลบังคับใช้ในอนาคต
มีแนวโน้มทีจ่ ะเข้มงวดมากขึน้ ประกอบกับความเป็นไปได้ทจี่ ะมีการ
ตีความบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดขึ้น หรือภาครัฐอาจ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ กฎหมายและร่าง
กฎหมายทีส่ ำ� คัญทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ซึ่งหากมีการบังคับใช้
อย่างเคร่งครัดอาจส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวม
ทั้งร่างกฎหมายซึ่งก�ำลังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ
ซึ่งหากประกาศใช้บังคับอาจส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินการขยายสาขาของบริษัทฯ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การผังเมืองก�ำกับดูแลการพัฒนาอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ หรือธุรกิจ
ค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง โดยหากพื้นที่ตามแผนการขยายสาขาของ
บริษทั ฯ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกฎหมายเหล่านี้ อาจท�ำให้บริษทั ฯ
ไม่สามารถตั้งสาขาหรือสร้างความล่าช้าในการเปิดด�ำเนินการสาขา
ในพื้นที่ดังกล่าวตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ได้
นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภคและพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Act) รวมถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิด
ในกรณีผู้บริโภคหรือลูกค้าได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการ
ที่ไม่ปลอดภัยของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการชดเชยค่าเสียหาย หรือ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจสั่งให้บริษัทฯ เรียกคืนสินค้าจาก
ผู้บริโภค หรือจัดเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จ�ำหน่ายกลับคืน รวมทั้งสั่งให้
หยุดขายสินค้านัน้ ได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ
ได้ก�ำหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประเภท
อาหาร ทัง้ ทีศ่ นู ย์กระจายสินค้าและสาขาของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย บริษทั ฯ ได้ศกึ ษา
กฎหมายใหม่และร่วมมือกับพันธมิตรปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างเคร่งครัด อาทิ การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
การจัดท�ำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง การแสดง
ข้อความพรีเมี่ยมบนฉลากผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค
พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ เป็นต้น และได้จดั หาสินค้าจากผูผ้ ลิต
ที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเชื่อถือได้ รวมทั้งร่วมพัฒนา
สินค้าคุณภาพภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “Quality Pro” นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังก�ำหนดให้ผจู้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าให้แก่บริษทั ฯ ต้องรับผิดชอบ
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ชดใช้คา่ เสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย รวมทัง้ ให้คคู่ า้
ท� ำ ประกั น ภั ย ส� ำ หรั บ ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า วด้ ว ย
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย โดยการให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ติดตามข่าวสาร
ทีส่ ำ� คัญของภาครัฐ ทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ แจ้งให้คณะผูบ้ ริหาร
และหน่วยงานภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจน
ท�ำโครงการให้ความรูท้ างกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
แก่หน่วยงานภายในทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้วา่ จ้าง
ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ทีจ่ ะติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำทางกฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชัน เป็นไปตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต (CAC) รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้านคอร์รัปชันกิจกรรมภายในบริษัทฯ ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน
ของภาครัฐและมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดคอร์รัปชัน ในขณะเดียวกัน
การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ บริษัทฯ จ�ำเป็นต้องศึกษากฎหมาย
ท้องถิน่ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างละเอียด
ร่วมกับการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในประเทศนั้น ๆ ในการวิเคราะห์
ความเสี่ ย งและให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ
ที่ แ ต่ ล ะประเทศก� ำ หนดขึ้ น มาอย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมทั้ ง ศึ ก ษา
ผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยเท่าเทียมกันของประเทศกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในท้องถิ่นและบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 75

ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้น
รวมกันเป็นจ�ำนวนร้อยละ 97.88 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ สัดส่วนการถือหุน้ ทีม่ ากกว่าร้อยละ 75 ดังกล่าว
นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว
สามารถควบคุมมติทั้งหลาย รวมทั้งมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบ
และถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการ
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อย
สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ 5 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการตรวจสอบใน
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับในสังคม โดยกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรม
การบริษทั ฯ ซึง่ ถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพและด้านการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอ�ำนาจทีด่ ี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ หากเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
และเป็นรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
จะต้ อ งด� ำ เนิ น การตามมาตรการหรื อ ขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ก ารท� ำ
รายการระหว่างกัน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ขณะเดียวกันบริษทั ฯ ได้อาศัยสมรรถนะทีแ่ ข็งแกร่งในแต่ละด้านของ
บริษัทในเครือ น�ำมาปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบทางธุรกิจอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการขนส่งและกระจายสินค้า

บริษทั ฯ มีศนู ย์จำ� หน่ายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ คือ รูปแบบคลาสสิก
แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่น
ครอบคลุมทัว่ ประเทศเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะมีสนิ ค้าคุณภาพพร้อมจ�ำหน่าย
เสมอส�ำหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชีพ การขนส่งและกระจายสินค้า
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษทั ฯ มีศนู ย์กระจายสินค้าทัง้ สิน้ 4 แห่ง ได้แก่
1) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้ง สินค้าอุปโภค ที่อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดอาหารแช่เย็น
และอาหารแช่ แข็ ง ที่ อ� ำ เภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
3) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้งและสินค้าอุปโภค ทีอ่ ำ� เภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง
อาหารแช่เย็น และคลังสินค้าแช่แข็ง ทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ซึง่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ จะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง
ภายใต้ภาวะวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Business Continuity
Management Framework) นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รว่ มลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม โดยลดการใช้เชือ้ เพลิงจากระบบการจัดการการส่งสินค้า
(Logistics) ด้วยการใช้รถพ่วงขนาด 45 ฟุต แทนขนาด 40 ฟุต

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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บริษั ทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้นั้น ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญ
ในการเสริมสร้างให้กระบวนการท�ำงานและกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษั ทฯ จะเป็น
ระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและ
เพิม่ มูลค่าระยะยาวให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจน
สนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญต่อนโยบายและการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจมาตลอด โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
ติดตาม และส่งเสริมการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมทัง้ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนานโยบายและแนวปฏิบตั ติ ามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และสามารถรักษามาตรฐานให้มกี ารปฏิบตั ิ
ที่ดีตามกฎระเบียบของหน่วยงานก�ำกับดูแล ทั้งส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเกณฑ์การประเมินทัง้
ในระดับประเทศและระดับสากล ส่งผลให้ในปี 2560 การด�ำเนินการ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินตามโครงการส�ำรวจการ
ก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่
ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลท. และก.ล.ต. ก�ำหนด คิดเป็น
ร้อยละ 86 อย่างไรก็ดี ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มี
การก�ำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำ� ไปปฏิบตั ิ ฝ่ายบริหารจะรายงาน
ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาทบทวนและน�ำไป
หาแนวทางปรับปรุงเป็นประจ�ำทุกปี
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2555 และมีการปรับปรุง
ครัง้ ล่าสุดในปี 2560 ซึง่ เพิม่ เติมเนือ้ หาส่วนทีเ่ ป็นจรรยาบรรณธุรกิจ
เข้าไปด้วย และใช้ชอื่ ว่า คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ โดยก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะต้อง
รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ
บริษัทฯ ได้ท�ำการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้าน
ก�ำกับดูแลกิจการอย่างสมํ่าเสมอ โดยในปี 2560 ได้มีการทบทวน
และปรับปรุงคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั ฯ โดยการศึกษากฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ ก.ล.ต. (CG Code) และหลักการและเกณฑ์ประเมิน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึงกลยุทธ์และทิศทางในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้ทำ� การเผยแพร่คมู่ อื การก�ำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.
siammakro.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและ
ดาวน์โหลดได้

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงานและจรรยา
บรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการ ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเสมอภาค
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการค�ำนึงถึงและการเคารพสิทธิ์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการปลูกจิตส�ำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น�ำในเรื่องจริยธรรม และเป็น
ตัวอย่างในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต ยุตธิ รรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิ บั ติ ด ้ า นจริ ย ธรรมของบริ ษั ท ฯ โดย
รายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ
เพื่ อ แสดงถึ ง การน� ำ นโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
เสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจ และเน้ น ยํ้า ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท
สยามแม็คโครและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
•

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อยทุกคน เพื่อยึดถือปฏิบัติในการด�ำเนินงาน ซึ่งเมื่อได้
รับคู่มือฯ ดังกล่าวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้อง
ท�ำการศึกษารายละเอียดและลงนามใน “ใบลงนามรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติ” ส่งกลับมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน บริษทั ฯ มีการทบทวนคูม่ อื ฯ ให้มคี วามเหมาะสม
กั บ ธุ ร กิ จ และสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดทั้ ง ในระดั บ ประเทศ
และระดับสากลเป็นประจ�ำทุกปีอยู่เสมอ โดยฉบับปัจจุบันเป็น
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และได้แจกให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ
พนักงาน นอกจากนั้น ยังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก

•

การสื่อสารนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการต่อผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารผ่านการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย อาทิ การประชุม
ร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานสัมมนาคูค่ า้ ประจ�ำปี เป็นต้น
การจัดท�ำจดหมายถึงคูค่ า้ ทางธุรกิจทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
อาทิ จดหมายขอความร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ เป็นต้น

•

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการฝึกอบรม
บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้
แก่พนักงานใหม่ทกุ คน เพือ่ เป็นการปลูกจิตส�ำนึกดังกล่าวให้กบั
พนักงานตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้ามาเริม่ เป็นพนักงาน นอกจากนัน้ เพือ่
ยํ้าเตือนให้เกิดความตระหนักอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังมี
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจ�ำตลอดทั้งปี อาทิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ “รู้ทันคอร์รัปชัน” เป็นต้น
ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษทั ฯ มีแผนงานในการจัดท�ำระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ (CG E - learning) ให้
กับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้าน
คอร์รัปชัน โดยจะใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่น เกมที่
สนุกสนานและสอดแทรกความรู้ที่น่าสนใจ
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•

•

•

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี อ่ งทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึง่
ครอบคลุมตัง้ แต่การรับเรือ่ งร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง
และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
จากผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั
ผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องบุคลากรของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการกระท�ำผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต โดย
การกระท�ำดังกล่าวต้องเข้าข่ายการกระท�ำที่ฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายก�ำกับ
ดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ
ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ การกระท�ำทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต
ซึ่งหมายถึง การกระท�ำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย ส�ำหรับตนเอง หรือผูอ้ นื่ เช่น การยักยอก
ทรัพย์ การคอร์รปั ชัน การฉ้อโกง เป็นต้น โดยมาตรการดังกล่าว
มี ก ารเผยแพร่ ทั้ ง ในคู ่ มื อ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ
ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
 ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจแม็คโคร/
คณะกรรมการบริษัทฯ/
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
 cgoffice@siammakro.co.th
 0 2067 9300
 0 2067 9119
การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่
เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�ำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระท�ำ อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวส�ำหรับข้อมูล
เกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน บริษทั ฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิด
เผยต่อผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่ทจี่ ำ� เป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย

100 รายงานประจำ�ปี 2560

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เรือ่ งร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผย
ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนน�ำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษทั ฯ
จะด�ำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/
หรือ ด�ำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี โดยตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิข์ องผูถ้ อื หุน้
พร้อมทั้งด�ำเนินการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ และ
ความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยความ
โปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของกฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
นอกจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าว บริษัทฯ ได้เอาใจใส่ผู้ถือหุ้น
มากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด อาทิ การให้ข้อมูลที่ส�ำคัญผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และ
นักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
(2) บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติ
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ
จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด 1 ครัง้ ได้แก่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องวาสนา ชั้น 3
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อนึ่ง ในปี 2560
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
และเสนอชื่ อ บุ ค คลผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เข้ า รั บ การ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท ฯ
เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่
31 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) บริษทั ฯ มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้แก่ผถู้ อื หุน้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน โดยในแต่ละวาระมีวตั ถุประสงค์
และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบอย่างครบถ้วน
(4) บริ ษั ท ฯ ได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ไว้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ล่วงหน้า 37 วัน และได้แจ้งผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าว
ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้
เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 12 วันหลังวันประชุม และ
เผยแพร่บนั ทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม
ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุมการออกเสียง
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
ในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทัง้ เผยแพร่วดี ทิ ศั น์การประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(5) ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 มีกรรมการบริษทั ฯ
ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จ�ำนวน 14 คน
รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้ประกาศแจ้งจ�ำนวนและ
สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ วิธีปฏิบัติ
ในการลงคะแนน วิธกี ารทีใ่ ช้ในการนับคะแนนเสียงตัง้ แต่เริม่ ต้น
การประชุม ด�ำเนินการประชุมและจัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง
ลงคะแนนโดยเรียงตามวาระทีร่ ะบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่มี
การเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
(ไม่มวี าระจร) ด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั ฯ
และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอ์ ย่าง
เท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้ตอบค�ำถามอย่าง
ครบถ้วนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(6) บริษัทฯ ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่ม
การประชุมแล้ว มีสทิ ธิอ์ อกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและวาระอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ลงมติ
(7) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ท�ำการติดต่อประสานงานกับ
นักลงทุนสถาบัน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน
ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง

(8) บริษทั ฯ ไม่มกี ารสร้างอุปสรรคแก่ผถู้ อื หุน้ ในการพบปะระหว่าง
กันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของบรรดาผู้ถือหุ้น
(9) บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(10) บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ น�ำความเห็น
และข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�ำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจาก
ผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพือ่ พัฒนาการจัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ�ำปี 2560 ซึ่งจัด
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎหมาย รวมทั้งมี
มาตรการการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูล
ภายในซึง่ รายละเอียดปรากฏในคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ใน
ทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้คำ� นึงถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่าง
เป็นธรรม ดังนี้
(1) ให้สิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
(2) ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิม่
วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่
31 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th
และได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างครบถ้วน และสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลง
คะแนนเสียงได้ และสามารถใช้สทิ ธิอ์ อกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
เป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
(4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ
ของบริษทั ฯ เข้าประชุมแทนได้ โดยบริษทั ฯ เสนอให้มอบฉันทะ
ให้กับกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และได้ระบุ
แจ้งค�ำอธิบายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสือ
นัดประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นปี 2560
มีผถู้ อื หุน้ จ�ำนวน 68 ราย มอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน อีกทั้ง
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการอ�ำนวยความสะดวกและปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
(5) บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทราบอยู่อย่าง
สม�่ำเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณในการด�ำเนินการต่าง ๆ ทัง้ ภาย
ในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของ
นโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดจรรยาบรรณด้านการรักษาข้อมูล
ความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และในปี 2560 กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ ไม่มกี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และ
ไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการ
ท� ำ รายการระหว่ า งกั น ตามข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(6) ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บุคคล หรือบริษัทอื่นใดนอกเหนือจากบริษัทย่อย
(7) บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ สามารถเสนอ
แนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยตรง
ทางอีเมล ir@siammakro.co.th หรือทางโทรศัพท์ทเี่ บอร์โทร.
0 2067 8260 (สายตรง) ซึง่ มีแผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูล
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(8) บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ำรายการ
ระหว่างกันตามที่กฎหมายก�ำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�ำหนดไว้ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อก�ำหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการท�ำรายการ
ระหว่างกันอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบนั บริษทั ฯ ไม่เคยมีการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับรายการระหว่างกันประเภทอืน่ ๆ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
ด้วยความยุตธิ รรม โดยมีราคาและเงือ่ นไขเป็นไปตามปกติธรุ กิจ
ทางการค้า (Fair and at Arms’ Length)
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 การก�ำหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
และการปฏิบัติตามนโยบาย
(1) บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิข์ องผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดย
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมาย เพือ่ ดูแลสิทธิข์ องผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความ
เจริญเติบโตอย่างมัน่ คงในระยะยาว และผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั
ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะแสวงหาและเพิม่ ความหลากหลายของสินค้า
ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการให้
บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
ยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ
ทั้งนี้ ทีมพัฒนาลูกค้าของบริษัทฯ ได้ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ และได้ท�ำการส�ำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี และน�ำผลส�ำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้ามาประมวลผล โดยให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องพัฒนาการให้บริการเพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
โดยผลส�ำรวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ในปีนไี้ ด้คะแนน
ที่ร้อยละ 84.2

พนักงาน
1) บริษทั ฯ มีนโยบายมุง่ เน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึก
อบรมเพื่อยกระดับฝีมือของพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้
เป็นพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพในการท�ำงาน
และมีผลงานที่โดดเด่น พร้อมที่จะได้รับการปรับเลื่อน
ต� ำ แหน่ ง งานให้ สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง มี น โยบายที่ จ ะจ่ า ยค่ า
ตอบแทนตามค่ า งาน และผลการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง
สวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยที่ผลตอบแทน
และสวัสดิการของบริษัทฯ จะเป็นอัตราที่สามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดแรงงานส�ำหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน
2) บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลเรื่ อ งความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน” มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดังนี้
• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.) และเจ้า
หน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน (จป.) ในระดับ
หัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริหาร (จป.บ) โดย
ได้ด�ำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อให้ปลอดจากเหตุอันจะท�ำให้
เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการ
เจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�ำงาน
• จัดท�ำคูม่ อื ความปลอดภัยให้กบั พนักงาน เพือ่ ยึดเป็น
ระเบียบปฏิบัติ
• เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอด
ภัยฯ กับหน่วยงานราชการที่เกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง
3) ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการส�ำรวจความผูกพันของ
พนักงาน (Employee Engagement Survey) ขึ้นเป็น
ครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ บริษทั ฯ
เพือ่ วิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ทีจ่ ะเพิม่
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร
โดยได้ มี ก ารน� ำ ผลการส� ำ รวจมาจั ด ท� ำ แนวทางการ
ยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อไป
4) บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยง
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน

บริ ษั ท ฯ มี ก ารวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานทุกปี และพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่
ผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของดัชนี
วัดผลการด�ำเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI)
ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผล
การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในสิ่งที่บริษัทฯ จะด�ำเนินการ
ในระยะยาว เพือ่ เป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต
การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะท�ำให้ค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารและพนักงานเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลตอบแทน
ระยะสัน้ ระบบการประเมินฯ ยังสอดคล้องกับหลักการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน (Pay per Performance)
ซึ่งได้ก�ำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้
อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่
ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง เพือ่ รักษาและเสริม
สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้
กับองค์กร นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดการจ่ายโบนัส
ผันแปรตามผลประกอบการ (Variable Bonus) ที่มีความ
เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงาน
ระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไป) กับผลประกอบการของบริษทั ฯ
ในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตาม
เป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทน เพือ่
รักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้
องค์กรด�ำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทาง
การขึน้ ค่าจ้างประจ�ำปี การปรับเงินเดือนตามหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือตามสภาวะตลาดทีเ่ ปลีย่ นไป การ
จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ในการด�ำรงชีพแก่พนักงาน เมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน
หรือเมือ่ เกษียณอายุการท�ำงาน นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการ
อื่น ๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงาน
สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น
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คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีท่ ำ� ร่วมกันกับเจ้าหนีท้ กุ
รายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช�ำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาที่ท�ำร่วมกันดังกล่าว
บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดูแลและ
บริหารจัดการของบริษทั ฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ ขัน้ ตอน
การคั ด เลื อ กคู ่ ค ้ า ที่ มี ก ระบวนการคั ด กรองคู ่ ค ้ า ตามเกณฑ์
ด้านคุณสมบัติคู่ค้า วิธีการคัดเลือก รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
การก�ำหนดระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้างในวงเงินต่าง ๆ เพือ่ ให้การ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบ
มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ได้แก่ “หลักปฏิบตั สิ ำ� หรับคูค่ า้ ” เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินตาม
หลักสิทธิมนุษยชนของบริษทั ฯ จะด�ำเนินธุรกิจครอบคลุมสังคม
ชุมชน ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทานของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้
บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ โดย
จัดสัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบายการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ประจ�ำปี 2560 กับคูค่ า้ เพือ่ เพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจในการเตรียม
ความพร้อม ความเข้มแข็ง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการ
ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
คู่แข่ง
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้
กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิด
ความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล
และไม่ท�ำลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต
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สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ รา
อาศัยอยู่ บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้ทุก ๆ สาขาได้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมที่ตั้งอยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมทัง้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงานเพือ่ ใช้เป็นแนวทางด�ำเนินการด้านพลังงานและส่งเสริม
การใช้ พ ลั ง งานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์ สู ง สุ ด
ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
(2) การติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ และการแจ้งเบาะแส กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ส่งเสริมให้บริษทั ฯ
เป็นบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน มีการบริหารงาน
และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญทีจ่ ะด�ำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาทราบ
เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
อย่างจริงจัง
บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
รวมถึงก�ำหนดขอบเขตการร้องเรียน บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน ช่องทาง และกระบวนการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส การด� ำ เนิ น การกั บ การรายงานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เท็ จ
และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานกลุ่มแม็คโคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระท�ำ
การใด ๆ ที่อาจส่อถึงการทุจริต โดยมาตรการดังกล่าวมีการ
เผยแพร่ทั้งในคู่มือหลักการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์ภายใน หรือจากบุคคล
ภายนอก ที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงผูท้ ี่ถูกละเมิดสิทธิ์
และได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจของแม็คโครสามารถ
แจ้งผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เกิดจาก
การกระท�ำของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มแม็คโคร
ในเรื่องต่อไปนี้
• การกระท� ำ ที่ ฝ ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
กฎระเบี ย บของรั ฐ หรื อ นโยบายก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ
• การกระท� ำ ที่ อ าจส่ อ ถึ ง การทุ จ ริ ต ซึ่ ง หมายถึ ง การ
กระท�ำใด ๆ เพือ่ แสวงหาประโยชน์ทมี่ คิ วรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์
การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น
กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cgoffice@siammakro.co.th
จดหมายธรรมดา

โทรศัพท์ :

ประธานกรรมการ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร - กลุม่ ธุรกิจแม็คโคร/
คณะกรรมการบริษัทฯ/
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษทั สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
0 2067 9300

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

กรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ตามขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางการร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแส เมือ่ ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนรับเรือ่ งร้องเรียนแล้ว สามารถ
พิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด�ำเนินการตาม
เนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่า มีการ
ด�ำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีกระบวนการ
จัดการกับเรื่องร้องเรียนหลักดังนี้
• ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางการร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแส
• ผู้รับเรื่องร้องเรียนประเมินเบื้องต้นส�ำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับ
และพิจารณาติดต่อผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
การพิจารณาถือเป็นอันสิ้นสุดและมิได้น�ำไปพิจารณาต่อ
• ผู ้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจะน� ำ มาพิ จ ารณาในการแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน หรือเรื่องดังกล่าวจะน�ำไป
รายงานให้หัวหน้าของแผนกนั้น ๆ เพื่อพิจารณาต่อไป หากมี
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและเข้าเงื่อนไข
• คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน และ/ หรือหัวหน้าแผนกที่
ได้รับเรื่องร้องเรียน จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้รับ
เรื่องร้องเรียนและฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส
ในกรณีทกี่ ารรายงานข้อมูลได้รบั การพิสจู น์แล้วว่า การรายงานข้อมูล
มานั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ
เป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิด
ทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ ส่วนการก�ำหนดบทลงโทษให้ยึดตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/ หรือบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
อนึ่ง ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่
เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�ำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือการกระท�ำอืน่ ใดทีไ่ ม่เป็นธรรมแก่ผแู้ จ้งเรือ่ ง
ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้อง
เรียนบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
เว้นแต่ที่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 105

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั ทราบเรือ่ งหรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งร้อง
เรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
เว้นแต่ที่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย หากมีการ
จงใจฝ่าฝืนน�ำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด�ำเนินการลงโทษ
ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ และ/ หรือ ด�ำเนินการทางกฎหมาย
แล้วแต่กรณี

หรือยกเลิกสัญญาจ้าง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษทั ฯ
ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระท�ำนั้นจะท�ำให้
บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และในกรณีที่การฝ่าฝืนนั้น
เกีย่ วข้องกฎหมาย ผูท้ ฝี่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามอาจถูกด�ำเนินการ
ตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น

ในปี 2560 มีข้อร้องเรียนที่อยู่ในขอบเขตของการร้องเรียนและการ
แจ้งเบาะแสทั้งหมดจ�ำนวน 3 เรื่อง ซึ่งด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นและสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ทั้งนี้เรื่องที่ด�ำเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จไม่มีเรื่องที่ขัดต่อนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้น�ำนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการด�ำเนินการมา
ด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม อันแสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นเกี่ยวกับการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
• บริษัทฯ ได้เ ผยแพร่แ ละส่ง เสริม นโยบายการต่อต้า น
คอร์รปั ชันและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภายในและภายนอก
บริษัทฯ โดยสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ผ่านหนังสือเวียนที่ส่งผ่านอีเมลให้พนักงานทุกคน ป้าย
ประกาศ ระบบอินทราเน็ต การปฐมนิเทศพนักงาน การ
อบรมพนักงาน และในช่วงใกล้เทศกาลขึ้นปีใหม่ มีการ
ประชาสัมพันธ์ “นโยบายงดรับของขวัญ” ไปสู่พนักงาน
ทุกคน ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก โดย
จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ตดิ ตัง้ ตามจุดต่าง ๆ ทัง้ ทีส่ ำ� นักงาน
ใหญ่ และสาขาศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร เพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการท�ำงาน (Transparency) ตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการจัดส่งหนังสือขอความ
ร่วมมืองดให้ของขวัญหรือของก�ำนัลแก่ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแก่คคู่ า้ ลูกค้า สถาบัน
ทางการเงิน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทางธุรกิจอีกด้วย อีกทัง้
ยังส่งเสริมให้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับงานส่งเสริม
ติดตาม ก�ำกับดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชันเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร และการสัมมนาที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อศึกษา
ทบทวน และพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ
อย่างสมํ่าเสมอ
• บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ระบวนการในการประเมินความเสีย่ ง
โดยมีการก�ำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่การประเมิน การระบุปัจจัย
เสี่ ย งทั้ ง ภายในและภายนอกในการประเมิ น และการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงส�ำคัญ และก�ำหนดแผนรองรับและ
ป้องกันความเสีย่ งแต่ละเรือ่ ง โดยมีผรู้ บั ผิดชอบเพือ่ บริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ระบุให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงนี้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติการในทุก ๆ ด้าน

บริษัทฯ มีบทลงโทษของพนักงานผู้กระท�ำผิดตามระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทฯ และให้ความส�ำคัญกับการบังคับใช้
และการลงโทษอย่างจริงจัง โดยมีการสื่อสารและเสริมสร้างให้
พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้น�ำ
ข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อก�ำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป
(3) การต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและมีความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และหลักปฏิบัติ
สากล คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชันถือ
เป็นอุปสรรคส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นปัญหาต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
จึงมีมติอนุมัติให้ก�ำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้น
เมือ่ ปี 2555 และได้มกี ารทบทวน ปรับปรุงแก้ไขขึน้ อีกครัง้ ในปีนี้
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ทุ ก คน ยึ ด ถื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอดจนเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันใน
ทุกรูปแบบ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม
นโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น โดยถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ข้อบังคับในการท�ำงาน และขอความร่วมมือให้บุคลากรของ
บริษทั ฯ ศึกษาท�ำความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้
ในนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันฉบับนีอ้ ย่างเคร่งครัด ผูท้ ฝี่ า่ ฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ของบริษัทฯ โดยอาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุดคือ เลิกจ้าง
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ซึ่งรวมถึงด้านคอร์รัปชันด้วย โดยในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง
ที่จะเกิดการคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการก�ำหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อก�ำกับและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตามแนวปฏิบัติที่
ระบุไว้ใน “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “แนว
ปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน การให้/ รับของขวัญ ของ
ช�ำร่วย การรับรอง และการบริจาคเพือ่ การกุศล” ตลอดจน
“นโยบายการว่าจ้างทีป่ รึกษา” ได้แก่ ความเป็นกลางและ
การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลและ
เงินสนับสนุน การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้
จ่ายอื่น เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งต่อการเกิดคอร์รปั ชัน เช่น การก�ำหนดระเบียบอ�ำนาจ
ในการอนุมตั ไิ ว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากขอบข่าย หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่ง และจัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการท�ำงานของหน่วย
งานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านด้านงบประมาณอย่างแท้จริง เป็นต้น
เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก นอกจากการด�ำเนินการต่าง ๆ ภายในบริษทั ฯ
แล้ว ในปีนี้ บริษทั ฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Coalition Against Corruption) ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้า
แห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้จัดท�ำแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานประกอบต่าง ๆ เพือ่ ขอรับการรับรองเป็นสมาชิก
ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (CAC) เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

(4) บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาครอบคลุมเนือ้ หาดังต่อไปนี้
(1) ไม่สนับสนุนการด�ำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิต์ ามทีก่ ำ� หนดในกฎหมาย
ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ จะด�ำเนินการอย่าง
รวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุด
การเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ์
(2) บริษัทฯ จะด�ำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่
เหมาะสมตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการด�ำเนินการทางวินัย
พนักงานของบริษทั ฯ และแจ้งให้ผทู้ ที่ ำ� การละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาดังกล่าวทราบ
อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณด้านการการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไว้ในคู่มือ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ฯ ยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ
ได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibilities Policy) เพื่อสื่อสารและขับเคลื่อน
การด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสานสัมพันธ์
อันดีกับชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศ
แต่งตัง้ คณะกรรมการโครงการ 3R’s Sustainability Committee โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR น�ำเสนอ
แผนการด�ำเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการท�ำงาน CSR
ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
เป็นประจ�ำทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจัดเตรียมรายงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระท�ำในปีที่ผ่านมาให้
คณะเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมี
เจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ
มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและ
มีมลู ค่าเพิม่ ของสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น โดยบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการ
ด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมรวมทัง้ สนับสนุนกิจกรรม
เพือ่ สังคมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งหวัง
ให้ภาคธุรกิจสามารถอยูร่ ว่ มกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข
และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพือ่ การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทฯ มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการด�ำเนินงาน
ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม ชุมชน
และสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ ปรากฏตามหัวข้อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1) และรายงานประจ�ำปีแล้ว บริษทั ฯ ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย เช่น
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม�่ำเสมอ
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
ทั้ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ใช่ ท างการเงิ น ตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ
นักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลท.
และก.ล.ต. ก�ำหนด แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง
เพือ่ เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ สือ่ สาธารณะต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน สกู๊ปข่าวใน
หนังสือพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมและพบปะผู้ลงทุน
นั ก วิ เ คราะห์ เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ไตรมาส หลั ง จากได้ เ ปิ ด เผย
ผลการด�ำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ในปี 2560 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและจัดกิจกรรมเพื่อพบและ
ให้ขอ้ มูลกับผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ
สรุปได้ดังนี้
• พบปะนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)
33 ครั้ง
• Conference Call นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
31 ครั้ง
• งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
4 ครั้ง
• การให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ต่อวัน
2 ครั้งต่อวัน (โดยเฉลี่ย)
• งานนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร
(Store Visit)
10 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่น ๆ สามารถติดต่อ
หน่วยงานประzสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
(SET & Investor Relations) เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ
ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
• ทางโทรศัพท์ : 0 2067 8260/ 8261 (สายตรง)
หรือ 0 2067 8999 ต่อ 8260/ 8261
• ทางโทรสาร : 0 2067 9044
• ทางอีเมล :
ir@siammakro.co.th
• ทางจดหมาย : บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
		
หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์
		
ส�ำนักงานรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
		
สายงานบริหารการเงิน
		
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ
		
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง		
กรุงเทพมหานคร 10250
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และได้แสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
(4) การเปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน วาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
และนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
(5) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงาน
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารซื้ อ ขาย หรื อ โอน
หลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ
ส�ำคัญที่จะส่งเสริมการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็น
อย่างดี โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ
ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดย
กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
นโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส และจะต้อง
จัดท�ำรายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายใน
บริษทั ฯ เท่านัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
(1.1) ในส่ ว นขององค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะ
กรรมการ วิธกี ารสรรหา แต่งตัง้ กรรมการ และคุณสมบัติ
กรรมการอิสระ กล่าวไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุน้ และ
การจัดการองค์กร ส่วนการจัดการองค์กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 15 ท่าน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่
เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีประธานกรรมการ
เป็นบุคคลทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารและไม่
เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อ
เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงานประจ�ำ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการบริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารดังนี้
ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
8 คน
ข) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7 คน
• กรรมการซึง่ ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ 2 คน
• กรรมการอิสระซึง่ เป็นกรรมการตรวจสอบ 5 คน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า กรรมการอิ ส ระทั้ ง
5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ
มีคุณสมบัติตามค�ำนิยามดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อ
โครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น และการจั ด การองค์ ก ร ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน
เป็นกรรมการอิสระที่มีค วามรู้ด้านบัญชีแ ละการเงิน
จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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(1.2) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นางสาวศิรพิ ร วิธานนิตธิ รรม
เป็นเลขานุการบริษทั ฯ ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง
การถือหุน้ และการจัดการองค์กร ส่วนเลขานุการบริษทั ฯ
(1.3) เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ใ นการด� ำ รง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
(1.4) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
และข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมี
ความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำ� เนินการ
ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ใน
การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ ซึง่ ต้องมีความหลากหลาย
ของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม
ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการ
ตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ
ด้านกฎหมาย และด้านการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มี
รายละเอี ย ดที่ เ พี ย งพอ เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือผู้ถือหุ้น และต้อง
เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนในรายงานประจ�ำปี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบทั่วกัน
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยใน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์
นายธีระ วิภูชนิน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ
โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีหวั หน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเพิม่ เติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อรายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และหัวข้อโครงสร้างการถือหุน้ และ
การจัดการองค์กร ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ
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(2.2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบ
ด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีนายธีระ วิภูชนิน
(กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน นายชวลิต อัตถศาสตร์ (กรรมการ
อิสระ) และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และมีผู้อ�ำนวยการ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ ราย
ละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ในหั ว ข้ อ โครงสร้ า ง
การถือหุน้ และการจัดการองค์กร ส่วนคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
(2.3) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 5 ท่าน โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็น
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ นายอาสา
สารสิน นายโชติ โภควนิช นายธีระ วิภูชนิน และนาย
อ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการรายละเอียด
เพิม่ เติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการถือหุน้ และ
การจัดการองค์กร ส่วนคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด ้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจที่ จ ะ
ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้ก�ำหนดทิศทางและ
นโยบายหลักของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหาร
ให้ด�ำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วยความ
โปร่ง ใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อ ก�ำหนดของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้ความ
ส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ
(3.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ แผนการ
ด�ำเนินงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ ตลอดจนก�ำกับ
ดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการ ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการองค์กร อนึง่ ในส่วน
ของการด�ำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของ
บริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็นผูอ้ นุมตั กิ ารลงทุน
ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่ต้องขอความเห็นจาก
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(3.3) วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ บริษทั ฯ ได้กำ� หนด
ให้ ใ นการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี ทุ ก ครั้ ง
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
กรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับ
เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
(3.4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณของ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร พนักงาน รวมถึง
ลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้
บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
เป็นประจ�ำ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
(3.5) บริษัทฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรายไตรมาสและสิน้ ปีในหัวข้อรายการ
กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ งบการเงินดังกล่าว
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(3.6) รายการที่ เข้ า ข่ า ยรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ
จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3.7) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบบัญชี การรายงาน
ทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ มีการทบทวนระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำ
เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี้
บริษทั ฯ มีฝา่ ยตรวจสอบภายในเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิ
งานหลักและกิจกรรมทางการเงินส�ำคัญของบริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการตามแนวทางทีก่ ำ� หนดและมีประสิทธิภาพ โดย
ผู ้ บ ริ ห ารฝ่ า ยตรวจสอบภายในรายงานตรงต่ อ คณะ
กรรมการตรวจสอบ
(3.8) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีการจัด
ท�ำแบบสอบถามในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งของกิจการ
ในแต่ละด้าน โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็น
ผู ้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งและได้ จั ด ให้ ร องผู ้ อ� ำ นวยการ
ฝ่ายบริหารกระบวนการธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
ท�ำการสอบทานแบบสอบถามที่ได้ตอบโดยผู้บริหารว่า

เป็นไปตามค�ำตอบที่ได้รับหรือไม่ ตลอดจนมีการก�ำหนด
มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลัก
ประกันการด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงของบริษัทฯ
(4) การประชุมคณะกรรมการ
(4.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีก�ำหนดประชุมในวาระปกติ
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และอีกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
พิ จ ารณาแผนกลยุ ท ธ์ และแผนการด� ำ เนิ น งานของ
บริษัทฯ และได้ก�ำหนดวันประชุมคณะกรรมการขึ้น
เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมี
การเรียกประชุมเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็นได้ หากมีวาระ
พิเศษทีต่ อ้ งขอมติอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดย
มีการก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็น
ประจ�ำ
(4.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ร่วมกับ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
สายงานบริหารการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ จะเป็น
ผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองเรือ่ งทีจ่ ะบรรจุเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ ก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่าน
มีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่
วาระการประชุม
(4.3) บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน
เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
(4.4) ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการจ�ำนวน
5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทนจ�ำนวน 3 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการก�ำกับ
ดูและกิจการจ�ำนวน 2 ครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี 2560
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 ในปี
2560 ในช่วงท้ายการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร และกรรมการอิสระ ได้มกี าร
ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน
สรุปได้ดังนี้
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560
การประชุม
รายชือ่

ต�ำแหน่ง

วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหาและ
ก�ำกับดูแล
ก�ำหนด
กิจการ
ค่าตอบแทน
(5 ครัง้ )

(5 ครัง้ )

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

(2 ครัง้ )

(2 ครัง้ )

(1 ครั้ง)

-

0/2

1/1

1. นายอาสา สารสิน

ประธานกรรมการ/
เม.ย. 2560 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เม.ย. 2563

5/5

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน

กรรมการอิสระ/ ประธาน เม.ย. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ เม.ย. 2561

5/5

5/5

-

-

1/1

3. นายชวลิต อัตถศาสตร์

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

เม.ย. 2558 เม.ย. 2561

4/5

4/5

2/2

-

1/1

4. นายธีระ วิภูชนิน

กรรมการอิสระ/ ประธาน เม.ย. 2558 คณะกรรมการสรรหาและ เม.ย. 2561
ก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

5/5

5/5

2/2

2/2

1/1

5. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการอิสระ/ ประธาน เม.ย. 2558 คณะกรรมการก�ำกับดูแล เม.ย. 2562
กิจการ/ กรรมการตรวจสอบ

4/5

4/5

-

2/2

1/1

6. นายโชติ โภควนิช

กรรมการอิสระ/
เม.ย. 2558 กรรมการตรวจสอบ/
เม.ย. 2561
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

5/5

5/5

-

2/2

1/1

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

รองประธานกรรมการที่ 1/ เม.ย. 2558 กรรมการสรรหาและ
เม.ย. 2562
ก�ำหนดค่าตอบแทน

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�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการ/ กรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

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
การประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ
เพือ่ ให้กรรมการหรือผูเ้ กีย่ วข้องสามารถเรียกดูขอ้ มูลหรือ
ตรวจสอบได้
(4.6) ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระทั้งหมด ได้มีการประชุมระหว่างกันกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วย
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ทั้งคณะเป็นประจ�ำทุกปี เป็นการประเมินผล 2 รูปแบบคือ ทั้ง
คณะและรายบุคคล โดยมีรายละเอียดหมวดการประเมิน ดังนี้
1) นโยบายคณะกรรมการ
2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4) การจัดเตรียมและการด�ำเนินการประชุม
5) การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
8) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
10) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ส�ำหรับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมินตนเอง)
ครอบคลุม 3 หมวดหลักดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
โดยจัดท�ำหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85
=
ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75
=
ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65
=
ดี
มากกว่าร้อยละ 50
=
พอใช้
ตํ่ากว่าร้อยละ 50
=
ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2560 สรุปได้ดังนี้
ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
		
แบบที่ 1 : การประเมินตนเอง (Self-Assessment)
แบบที่ 2 : แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย

2560
(%)
91.3
89.3

เกณฑ์
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประจ�ำปี 2560 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์
“ดีเยีย่ ม” คิดเป็นคะแนนเฉลีย่ จากการประเมิน ทัง้ 2 แบบ ประมาณ
“ร้อยละ 90.3” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�ำเรียนผลการประเมินและข้อคิด
เห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อน�ำไปเป็น
ประโยชน์ ต ่ อ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
(6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ ธุรกิจแม็คโคร
ซึ่งก�ำหนดทุกสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ป ระเมิ น และน� ำ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผล
การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ การปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีเกณฑ์
การประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 - การประเมินผลจากดัชนีชวี้ ดั ผลการด�ำเนินงาน
ส่วนที่ 2 - การประเมินด้านประสิทธิภาพในการบริหาร		
		 จัดการทั่วไป
ส่วนที่ 3 - การประเมิ น ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณและ
		 โครงการต่าง ๆ
ทั้ ง นี้ ผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วจะถู ก น� ำ ไปพิ จ ารณาก�ำหนด
อัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ ธุรกิจแม็คโคร และได้รบั การอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ฯ
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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(7) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โปร่งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กบั ระดับ
ค่าตอบแทนของบริษทั อืน่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ข) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ
แม็คโคร และ/ หรือกรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/ หรือกรรมการผู้จัดการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถ
จู ง ใจ และอยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ ที ย บเคี ย งกั บ บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ที่ อ ยู ่ ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันทัง้ ในประเทศและ/ หรือ
ต่างประเทศ โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน ความ
รับผิดชอบ ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์
ที่สร้างให้ผู้ถือหุ้น
ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งเป็นไปตาม
หลักการและนโยบาย โดยเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ และผลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน
ง) จ�ำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในปี 2560
รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2560
(8) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
(8.1) คณะกรรมการบริษทั ฯ ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องใน
ระบบการก� ำ กั บ ดู แ ลของบริ ษั ท ฯ เช่ น กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น
เพือ่ ให้มคี วามรู้ การปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
และการท�ำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การฝึกอบรมและ
การให้ความรู้ดังกล่าว มีทั้งที่กระท�ำเป็นการภายใน
บริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก
(8.2) บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี เ อกสารและข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ
กฎระเบียบ ข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ ข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ กรณีมกี รรมการหรือ
ผู ้ บ ริ ห ารเข้ า มาใหม่ รวมถึ ง การจั ด ให้ มี ก ารแนะน� ำ
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(8.3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งงาน โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดกระบวนการที่น�ำ
มาใช้ เ พื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความพร้ อ มของผู ้ สื บ ทอด
ต�ำแหน่งแต่ละบุคคลประกอบด้วย แบบทดสอบเชิง
จิตวิทยาและประเมินศักยภาพส่วนบุคคล (Psychological Test, Ability Test) แบบประเมินภาวะผู้น�ำ
(Leadership Assessment) การสนทนาเกีย่ วกับสาย
อาชีพ (Career Discussion) การวางแผนเส้นทางอาชีพ
(Career Road Map) ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ นั้ น จะถู ก น� ำ มา
วิเคราะห์และประมวลเป็นภาพรวมและสื่อสารอย่าง
ชัดเจนให้ผู้บริหารและตัวผู้สืบทอดต�ำแหน่งได้รับทราบ
เพือ่ น�ำไปวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลร่วมกันได้อย่างตรง
จุด ส�ำหรับรูปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็นแบบผสมผสาน
เพือ่ ให้ผสู้ บื ทอดต�ำแหน่งสามารถพัฒนาศักยภาพของตน
ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้ทนั
ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง การ
เข้าอบรมกับสถาบันผู้น�ำ (อาทิ หลักสูตร ALP BLP)
การมอบหมายงานโครงการใหม่ การร่วมโครงการผนึก
ก�ำลังของเครือฯ การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การ
หมุนเปลี่ยนหน้าที่งาน การโค้ช ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมในหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา
องค์กร

(8.4) บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับ
กรรมการทุกท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้
กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่น ๆ
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการน�ำความรูม้ าปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์กบั บริษทั ฯ ต่อไป โดยในปี 2560 มีกรรมการ
บริษัทฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการสัมมนา ดังนี้
หลักสูตร
ต�ำแหน่ง
อบรม/
หัวข้อสัมมนา
นางเสาวลักษณ์ กรรมการ และ หลักสูตรการ
ถิฐาพันธ์
รองประธาน
เปิดเผยและ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ความโปร่งใส
กลุม่ ธุรกิจแม็คโคร สถาบันพัฒนา
สายงานบริหาร ผู้น�ำ
การเงินและ
เครือเจริญ
หน่วยงาน
โภคภัณฑ์
สนับสนุน
รายชื่อ
กรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั
และบริษทั ในเครือ
ข้อมูลทั่วไป
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)
วันที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2531
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 1468 ถนนพั ฒ นาการ แขวงสวนหลวง
		 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0 2067 8999
โทรสาร
: 0 2067 9888
เว็บไซต์
: www.siammakro.co.th

ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
ภายใต้ชอื่ “แม็คโคร” ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้แก่
ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุม่ ร้านค้าปลีกรายย่อย กลุม่ โฮเรก้า
กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ
จ�ำนวนและชนิดของหุ้น :
หุ้นสามัญจดทะเบียน จ�ำนวน 4,800,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน :
2,400,000,000 บาท จ�ำนวน 4,800,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
2,400,000,000 บาท จ�ำนวน 4,800,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทย่อย
(1) บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0105527032739 (เดิมเลขที่ 3276/2527)
วันที่จดทะเบียน : 7 กันยายน 2527
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน�้ำ
		 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
		 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
: 0 2620 6000
โทรสาร
: 0 2620 6001
เว็บไซต์
: www.siamfoodservices.com
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ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุร กิจ น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าพร้อ มบริก ารจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์
อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสินค้า เบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหาร
พร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร
สายการบิน ธุรกิจจัดเลีย้ ง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ง เป็นต้น
จ�ำนวนและชนิดของหุ้น :
หุ้นสามัญจดทะเบียน จ�ำนวน 31,830,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน :
3,183,000,000 บาท จ�ำนวน 31,830,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
3,183,000,000 บาท จ�ำนวน 31,830,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

(2) Indoguna (Singapore) Pte Ltd
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 199302834E
วันที่จดทะเบียน : 8 พฤษภาคม 2536
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 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�ำเร็จรูปภายใต้ชื่อ Carne Meats รวมทั้งน�ำเข้าและ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชัน้ ดี เช่น เนือ้ สัตว์ อาหารทะเล กลุม่ สินค้าเบเกอรี เครือ่ งปรุงรส
และอาหารพร้อมปรุงชัน้ เลิศจากทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศสิงคโปร์
อาทิ โรงแรม ร้ า นอาหาร สายการบิ น ธุ ร กิ จ จั ด เลี้ ย ง โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน :
1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

(3) Indoguna Dubai LLC
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 78993
วันที่จดทะเบียน : 15 กุมภาพันธ์ 2549
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 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 :
ประกอบธุร กิจ น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าพร้อ มบริการจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์
อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง
ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน :
300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

(4) Indoguna Lordly Company Limited
เดิมชื่อ Lordly Company Limited
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0196081
วันที่จดทะเบียน : 14 สิงหาคม 2530
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 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 :
ประกอบธุ ร กิ จ น� ำ เข้ า และจั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า พร้ อ มบริการจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์
อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบเกอรี ไข่น�้ำ เครื่องปรุงรสและอาหาร
พร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในฮ่องกง อาทิ โรงแรม
ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ค้าส่ง เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน :
10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

(5) Just Meat Company Limited
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0972827
วันที่จดทะเบียน : 25 พฤษภาคม 2548
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : G/F 45B Hau Wong Road,
		 Kowloon City, Kowloon, Hong Kong
โทรศัพท์
: (852) 2382 2026
โทรสาร
: (852) 3003 1331
เว็บไซต์
: www.justmeat.com.hk
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสดชั้นดี
จ�ำพวกเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกในฮ่องกง
ทุนจดทะเบียน :
1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
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�ำนักงานใหญ่ : 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 :
ดําเนินธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ทุนจดทะเบียน :
4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

(7) Indoguna (Cambodia) Company Limited
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 00029158
วันที่จดทะเบียน : 29 พฤศจิกายน 2560
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 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 :
ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศ
กัมพูชา
ทุนจดทะเบียน :
2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

(8) Indoguna Vina Food Service Company Limited
เดิมชื่อ Vina Siam Food Company Limited
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0312016132
วันที่จดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2555
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 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 :
ประกอบธุ ร กิ จ น� ำ เข้ า และจั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า พร้ อ มบริการจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์
อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสินค้าเบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหาร
พร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ
โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ธุรกิจจัดเลีย้ ง
เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน :
5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

(9) บริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0105558034130
วันที่จดทะเบียน : 23 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
		 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0 2067 8999
โทรสาร
: 0 2067 9044
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
จ�ำนวนและชนิดของหุ้น :
หุ้นสามัญจดทะเบียน จ�ำนวน 100,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน :
10,000,000 บาท จ�ำนวน 100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
2,500,000 บาท จ�ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
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(10) บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0105557153364
วันที่จดทะเบียน : 14 ตุลาคม 2557
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
		 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0 2067 8999
โทรสาร
: 0 2067 9044
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทัง้ ให้บริการด้านการบริหาร
ด้านเทคนิค และ/หรือ การให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ
จ�ำนวนและชนิดของหุ้น :
หุ้นสามัญจดทะเบียน จ�ำนวน 17,450,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน :
1,745,000,000 บาท จ�ำนวน 17,450,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
1,745,000,000 บาท บาท จ�ำนวน 17,450,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

(11) ARO Company Limited
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 889 FC/ 2014-2015
วันที่จดทะเบียน : 28 พฤศจิกายน 2557
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 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 :
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด และให้คำ� ปรึกษาในประเทศ
เมียนมาร์
ทุนจดทะเบียน :
500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
165,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

(12) CP Wholesale India Private Limited
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : U51909DL2017FTC310809
วันที่จดทะเบียน : 19 มกราคม 2560
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 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�ำเนินธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย
ทุนจดทะเบียน :
300,000,000 รูปีอินเดีย
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
160,714,270 รูปีอินเดีย

(13) Makro (Guangzhou) Food Company Limited
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 440103400002490
วันที่จดทะเบียน : 3 กรกฎาคม 2560
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : Room 440 (zibian), Room 401, 4/F,
			 No. 17 Fangxin Road, Liwan District,
			 Guangzhou, China
ประเภทธุรกิจ :
ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนจดทะเบียน :
50,000,000 หยวนเหรินหมินปี้
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
25,000,000 หยวนเหรินหมินปี้
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(14) Makro (Cambodia) Company Limited
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 00019245
วันที่จดทะเบียน : 16 กันยายน 2559
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 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�ำเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
ทุนจดทะเบียน :
68,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
30,200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
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บริษัทร่วม
- ไม่มี บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
			 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
		 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
: 0 2009 9000, 0 2009 9999
โทรสาร
: 0 2009 9991
ผู้สอบบัญชี
: นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ 		
		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
		 เลขทะเบียนที่ 4068
		 นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์		
		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
		 เลขทะเบียนที่ 6112
		 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล 		
		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
		 เลขทะเบียนที่ 4323
		 นางสาวสุจิตรา มะเสนา
		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
		 เลขทะเบียนที่ 8645
					
		 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
		 ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
		 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
		 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
: 0 2677 2000
โทรสาร
: 0 2677 2222
					
ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ำกัด
		 ชั้น 20 อาคารรัจนาการ
		 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
		 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
: 0 2676 6667-8
โทรสาร
: 0 2676 6188-9
		 บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ�ำกัด
		 ชั้น 20 อาคารรัจนาการ
		 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
		 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
: 0 2676 6667-8
โทรสาร
: 0 2676 6188-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นก่ อ ตั้ ง ในเดื อ นพฤษภาคม 2531 และเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนสิงหาคม
2537 โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การด�ำเนินธุรกิจศูนย์จ�ำหน่าย
สินค้าระบบสมาชิกแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ
“แม็คโคร” ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ
มีจ�ำนวนสาขาทั้งสิ้น 123 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็นศูนย์จ�ำหน่าย
สินค้าแม็คโคร จ�ำนวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ�ำนวน
19 สาขา อีโค พลัส จ�ำนวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ�ำนวน

5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ�ำนวน 8 สาขา รวมถึงการเปิด
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาแรกที่ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจน�ำเข้า ส่งออก และจ�ำหน่ายสินค้าแช่แข็ง
และแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่งในประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนาม รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ ผ่านการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย โดย ณ สิ้นปี
2560 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แสดงตามแผนภูมิ ดังนี้
โครงสรางธุรกิจของกลุมสยามแม็คโคร
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บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด

Indoguna (Singapore) Pte Ltd

Indoguna Dubai LLC

Indoguna Lordly Company Limited
เดิมชื่อ Lordly Company Limited

Just Meat Company Limited
Maxzi The Good Food Restaurant &
Cafe L.L.C
Indoguna (Cambodia)
Company Limited
Indoguna Vina Food Service
Company Limited
เดิมชื่อ Vina Siam Food
Company Limited

ประเภทกิจการ
ประกอบธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ
“แม็คโคร” ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีก
รายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ
ประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสด
และอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสินค้าเบเกอรี
เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน
ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น
ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลามี่ เนือ้ สัตว์ตดั แบ่งและอาหารส�ำเร็จรูป
ภายใต้ชื่อ Carne Meats รวมทั้งน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้า พร้อมบริการจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชัน้ ดี เช่น เนือ้ สัตว์ อาหารทะเล กลุม่ สินค้า
เบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ อาทิ
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลีย้ ง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ง เป็นต้น
ประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชัน้ ดี เช่น เนือ้ สัตว์ อาหารทะเล กลุม่ สินค้า เบเกอรี เครือ่ งปรุงรส
และอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม
ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น
ประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภท อาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบเกอรี ไข่น�้ำ
เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร
สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น
ประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสดชั้นดี จ�ำพวกเนื้อสัตว์
และสัตว์ปีกในฮ่องกง
ดําเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

ประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสินค้าเบเกอรี
เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ ธุรกิจบริการด้านอาหาร ในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม
ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็นต้น
บริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทัง้ ให้บริการด้านการบริหารด้านเทคนิค และ/หรือ
การให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ
ARO Company Limited
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด และให้ค�ำปรึกษาในประเทศเมียนมาร์
CP Wholesale India Private Limited
ด�ำเนินธุรกิจค้าส่งและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย
Makro (Guangzhou) Food Company Limited ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Makro (Cambodia) Company Limited
ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
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โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าระบบ
สมาชิกแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองเป็นหลัก นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีรายได้จากธุรกิจน�ำเข้า ส่งออก และจ�ำหน่ายสินค้าแช่แข็ง
และแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง รวมทั้งธุรกิจอื่น
ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ

ด�ำเนินการโดย

% ของ
การถือหุ้น
บริษัทฯ
99.99
70.00
99.99

1. ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบ
สยามแม็คโคร
ช�ำระเงินสดและบริการ
CPWI**
ตนเองในประเทศและ
MAC
ต่างประเทศ
MGZ**
รายได้จากการขายสินค้า
อุปโภคบริโภค และรายได้อื่น*			
		
2. ให้บริการด้านการบริหาร
MROH
99.99
ด้านเทคนิคและสนับสนุน
ARO**
99.99
รายได้จากการขายสินค้า
PRO**
99.99
และบริการ และรายได้อื่น*
		
3. น�ำเข้าและจ�ำหน่ายสินค้า
SFS
99.99
แช่แข็งและแช่เย็น
INDV
100.00
รายได้จากการขายสินค้า
INDS
80.00
และบริการ และรายได้อื่น* INDD
80.00
JM
80.00
		
LL
80.00
		
INDC**
70.00
4. ร้านอาหารและร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก
รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ และรายได้อื่น*

MAXZI**

		

รวมทั้งสิ้น		

80.00

ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งและสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ผ่านการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ
(รายได้หลังปรับปรุงรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ) ปรากฏ
ตามตารางแสดงรายได้ ดังนี้
2558
ล้านบาท
153,799
-

รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
% ล้านบาท % ล้านบาท
98.6 170,373 98.6 181,611
2
92
-

%
97.2
0.0
0.1
-

-

-

-

-

-

-

1,870
248
-

1.2
0.2
-

2,158
259
-

1.2
0.2
-

2,356
332
1,566
457
8
330
-

1.3
0.2
0.8
0.2
0.0
0.2
-

-

-

-

-

-

-

155,917 100.0

172,790 100.0

186,754 100.0

หมายเหตุ :
* รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริษัทในเครือ
** ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อด�ำเนินธุรกิจ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั
สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 5 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน
ทัง้ ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิน และ
ด้านการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ มีความเป็นอิสระตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นายอรรถพร ข่ายม่าน ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์
นายธีระ วิภูชนิน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิช
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ สดงความเห็ น อย่ า ง
เป็นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีร่ ะบุในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้รบั ความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
ภายในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารจัดประชุมทัง้ หมด
5 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้
ดังนี้
รายชื่อ
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
5
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
4
3. นายธีระ วิภูชนิน
5
4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
4
5. นายโชติ โภควนิช
5
ซึง่ ในการประชุมแต่ละครัง้ เป็นการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหาร
ของบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจากภายนอก
เพือ่ แลกเปลีย่ นและเสนอแนะข้อคิดเห็นในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
ได้แก่
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
พ.ศ. 2560 ของบริษทั ฯ และงบการเงินรวม รวมทัง้ การเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ และการพิจารณาจากรายงานของ
ผู้สอบบัญชีภายนอก โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้ง
ให้ข้อสังเกตและค�ำแนะน�ำเพื่อให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควร
124 รายงานประจำ�ปี 2560

ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ใช้งบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินที่บริษัทฯ จัดท�ำขึ้น
มีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอก
2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ และการปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับ
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินตามเงือ่ นไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์
ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในสอบทานการท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยจากการสอบทาน ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็น
สาระส�ำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงทางการค้าเป็นรายการที่เป็น
ไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการท�ำรายการดังกล่าวเป็นไป
อย่างสมเหตุผล มีเงือ่ นไขตามปกติของธุรกิจ รวมทัง้ การเปิดเผย
ข้ อ มู ล รายการระหว่ า งกั น ของบริ ษั ท กั บ บริ ษั ท ในกลุ ่ ม และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ซึง่ เป็นไป
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด
3. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนิน
งานของบริษทั ฯ อยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมทีม่ กี ารควบคุมภายใน
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ถือนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นส�ำคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ

4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีป่ ระเมินความเสีย่ งให้ครอบคลุมทุก
ด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นที่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน
เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมทัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ทบทวน และได้มกี าร
ติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
โดยมีการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและการ
ติ ด ตามความคื บ หน้ า รวมทั้ ง มี ก ารทบทวนความเสี่ ย งให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั อย่างสม�ำ่ เสมอ
5. สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็น
ส�ำคัญเกีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เพือ่ ประเมินความ
เพียงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ ร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชีภายนอก ผูต้ รวจสอบภายใน และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหาร
ของบริษทั ฯ นอกจากนีย้ งั พิจารณาประเมินผลงานประจ�ำปีของ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า การปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ย
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ เพื่อก่อให้เกิด
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั ฯ ไม่มปี ระเด็นทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดที่มี
สาระส�ำคัญ
8. พิ จ ารณาผลการสอบทานความถู ก ต้ อ งของเอกสารอ้ า งอิ ง
และแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ข้อมูลในแบบประเมินตนเอง
มีความถูกต้องและเพียงพอต่อการจัดส่งให้คณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ครบถ้ ว นตามที่ ไ ด้ ร ะบุ ไว้ ใ นกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความ
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะ
กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
หน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ระบุในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้อย่างมีคณ
ุ ภาพเยีย่ งมืออาชีพ
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ
มีการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบตั งิ าน
ทีส่ อดคล้องกับระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอ โปร่งใส
นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน
และด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการบริหารความเสีย่ ง ระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี พ.ศ. 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและระเบียบทางการทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 125

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน - งบการเงินรวม
		
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น
EBITDA*
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น

2559

2560

เพิ่ม (+)/ ลด (-)

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

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

+ 13,527
+ 13,964
+ 2,897
+ 1,282
+ 765
+ 0.16

* ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 มีการปรับตัว
ดีขึ้น โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 3.3 การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว
จากความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคทีด่ ขี นึ้ อันเนือ่ งมาจากปัจจัยเกือ้ หนุนส�ำคัญ
จากการท่องเทีย่ วและการส่งออก โดยภาคการท่องเทีย่ วมีอตั ราการ
ขยายตัวทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เป็นอย่างมากจากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทมี่ ี
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่า
การส่งออกส�ำหรับปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 6.9 ซึ่งสูงกว่าการขยาย
ตัวของปี 2559 นอกจากนี้ ยังมีแรงผลักดันจากการเร่งเบิกจ่ายลงทุน
ของภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี
ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวมยังไม่เข้มแข็งมากนัก โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูม้ รี ายได้ปานกลางถึงรายได้นอ้ ย เนือ่ งจากราคาพืชผลทางการเกษตร
โดยส่วนใหญ่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ และค่าครองชีพที่ปรับตัว
สูงขึน้ ท�ำให้กำ� ลังซือ้ โดยรวมทัว่ ไปขยายตัวในระดับต�ำ่ และยังส่งผ่าน
ไปยังเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างไม่ทั่วถึง

126 รายงานประจำ�ปี 2560

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งผลักดันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
บริษัทฯ ในการเป็นที่หนึ่งในเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหาร
แบบครบวงจรส�ำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ (To Be Number
One Food Solution Provider for Professional Customers)
โดยมีการขยายสาขาจ�ำนวน 8 สาขา โดยแบ่งเป็นศูนย์จำ� หน่ายสินค้า
แม็คโคร 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 3 สาขา และแม็คโคร ฟูดช้อป
2 สาขา ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดด�ำเนินการรวม
123 สาขา แบ่งเป็น ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร 79 สาขา แม็คโคร
ฟูดเซอร์วสิ 19 สาขา อีโค พลัส 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 5 สาขา
และร้านสยามโฟรเซ่น 8 สาขา ซึ่งมีพื้นที่การขายรวมประมาณ
729,763 ตารางเมตร และยังมีการพัฒนารูปแบบสาขาของแม็คโคร
ฟูดเซอร์วสิ เป็นแบบ 2 ชัน้ ทีส่ าขาบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ซึง่
เป็นสาขาต้นแบบเพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวในการขยายสาขาของบริษทั ฯ
ในแต่ละพื้นที่มากขึ้น
ภายหลังการเข้าซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna ของบริษัท สยามฟูด
เซอร์วสิ จ�ำกัด (“SFS”) ในเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา ปี 2560 นับเป็น
ปีแห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่ของ SFS ในการด�ำเนินธุรกิจโดยน�ำ

การผสมผสานวิธกี ารด�ำเนินธุรกิจของทุกบริษทั ในภูมภิ าค โดยมุง่ เน้น
ไปที่ลูกค้าและตลาด น�ำไปสู่ด้านการสร้างแบรนด์ การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และบริการ และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซงึ่ มีปริมาณ ต้นทุน
และเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้าโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การกระจายสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพไปให้กบั ลูกค้าฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิกและตะวันออกกลาง (“APME”) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคง
มุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารสู่สากล โดยในปี 2560
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ Maxzi The Good
Food Restaurant & Cafe L.L.C. ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเป็นจ�ำนวนเงิน 4 ล้านดีแรมห์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อประกอบธุรกิจธุรกิจร้านอาหาร และ
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และจัดตัง้ Indoguna (Cambodia) Company
Limited ในประเทศกัมพูชา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเป็นจ�ำนวน
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษทั ฯ เป็นผูม้ สี ดั ส่วนความเป็นเจ้าของในอัตราร้อยละ 80
และร้อยละ 70 ตามล�ำดับ ซึ่งปัจจุบันทั้งสองบริษัทอยู่ในระหว่าง
การเตรียมการเพื่อด�ำเนินธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
หลังจากทีไ่ ด้ศกึ ษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
อย่างรอบด้าน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดด�ำเนินการศูนย์จ�ำหน่าย
สินค้าแม็คโครสาขาแรกในประเทศกัมพูชา อย่างเป็นทางการ และ
ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการในท้องถิ่น รวมถึงประชาชน
ชาวกัมพูชา นอกจากนี้บริษัทฯ มีความพร้อมเต็มที่ที่จะขยายธุรกิจ
Cash & Carry ไปต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง
บริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ CP Wholesale India Private
Limited ในประเทศอินเดีย ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรกเป็นจ�ำนวนเงิน
100 ล้านรูปีอินเดีย เพื่อประกอบธุรกิจธุรกิจค้าส่งและธุรกิจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจัดตั้ง Makro (Guangzhou) Food Company
Limited ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุนจดทะเบียน
แรกเริม่ เป็นจ�ำนวนเงิน 50 ล้านหยวนเหรินหมินปี้ เพือ่ ประกอบธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท แม็คโคร
อาร์โอเอช จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ
99.99 และร้อยละ 100 ตามล�ำดับ ซึ่งปัจจุบันทั้งสองบริษัทอยู่ใน
ระหว่างการเตรียมการเพื่อด�ำเนินธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

รายได้

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจ�ำนวน
182,753 ล้านบาท เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 โดยยอดขายของแม็คโครเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เป็นผลมาจาก
การขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ได้มกี ารขยายสาขาใหม่จำ� นวน 8 สาขา
โดยแบ่งเป็นศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโคร 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ
3 สาขา และแม็คโคร ฟูดช้อป 2 สาขา ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ
มีจำ� นวนสาขาทัง้ สิน้ 123 สาขาทัว่ ประเทศ ประกอบด้วย ศูนย์จำ� หน่าย
สินค้าแม็คโคร จ�ำนวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ จ�ำนวน 19 สาขา

อีโค พลัส จ�ำนวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ�ำนวน 5 สาขา และ
ร้านสยามโฟรเซ่น จ�ำนวน 8 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจ�ำนวน 29 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดจ�ำนวน
94 สาขา ตามล�ำดับ ในขณะที่ยอดขายของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส
(รวมยอดขายของ SFS และ Indoguna Vina Food Service
(“INDV”)) เติบโตในอัตราร้อยละ 108.4 เนื่องจากมีการรวมยอดขาย
ของกิจการกลุ่ม Indoguna ที่ได้ซื้อมาในเดือนมกราคม 2560
อีกทัง้ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้เปิดด�ำเนินการสาขาแม็คโคร
แห่งแรกในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ การเติบโตของยอดขาย เป็นผลมาจากการพัฒนากลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายและรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส�ำคัญ
ของการพัฒนารูปแบบสาขาที่หลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว โดยได้มุ่งมั่นพัฒนาศูนย์จัดจ�ำหน่ายสินค้าในรูปแบบ “แม็คโคร
ฟูดช้อป” และ “แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส” ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ขาย
ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ท�ำให้สามารถให้บริการและเข้าถึงลูกค้า
ผู้ประกอบการได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวและ
ชุมชนเมือง อีกทั้งบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงสภาพพื้นที่ในเมืองที่ค่อนข้าง
จ�ำกัด และมีต้นทุนสูง บริษัทฯ จึงริเริ่มพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
รูปแบบใหม่ที่มีมากกว่า 1 ชั้น
อนึ่ง เมื่อรวมกับรายได้ค่าบริการ (ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการ
ส่งเสริมการขาย การโฆษณาผ่านสือ่ Makro mail เป็นต้น) จ�ำนวน 3,051
ล้านบาท และรายได้อื่น (ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่า และ
การจัดงานกิจกรรมลูกค้าประจ�ำปีของบริษทั ฯ เป็นต้น) จ�ำนวน 950
ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 186,754 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 13,964 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1

ก�ำไรขั้นต้น

ก�ำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2560 มีจำ� นวน 18,401
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,897 ล้านบาท จากปี 2559 เติบโตในอัตราร้อยละ
18.7 และมีอัตราก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 10.1 ต่อยอดขายรวม
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.2 ในปี 2559 ส�ำหรับอัตราก�ำไรที่เพิ่มสูงขึ้นมา
จากแม็คโคร ทีอ่ ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ สินค้าอาหารสดปรับตัวดีขนึ้
นอกจากนี้ แม็คโครมีการบริหารจัดการเรื่องอัตราสูญเสียของสินค้า
อาหารสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้สนิ ค้าส่วนทีส่ ญ
ู เสีย
จากสภาพสินค้าสดมีอัตราส่วนลดลงอัตราร้อยละ 0.1 อีกทั้งรายได้
ที่มีการปันส่วนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าคงเหลือตามมาตรฐาน
การบัญชีมีจ�ำนวนลดลงในอัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นไปตามจ�ำนวน
สินค้าคงเหลือทีล่ ดลงจากการบริหารจัดการสินค้าทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวช้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นของกิจการกลุม่
Indoguna ที่บริษัทฯ ได้น�ำผลประกอบการมารวมในปีนี้จากการที่
ซื้อบริษัทย่อยกลุ่มนี้มาในเดือนมกราคม 2560
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 127

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 14,395 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 7.7 โดยเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นจ�ำนวน 2,351
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย : ค่าใช้จา่ ยในการจัดจ�ำหน่ายของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย ในปี 2560 มีจ�ำนวน 10,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 10.4 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากจ�ำนวน
สาขาใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ (บริษทั ฯ ขยายสาขาเพิม่ จ�ำนวน 8 สาขาในปี 2560)
ทั้งนี้สัดส่วนของต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายเทียบกับยอดขายอยู่ที่
ร้อยละ 5.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.7 ในปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยในปี 2560 มีจำ� นวน 3,660 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ
57.7 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายของแม็คโครเติบโตใน
อัตราร้อยละ 31.8 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาและพัฒนาอบรมพนักงาน ค่าเสื่อมราคาจากอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ (ย้ายที่ตั้งในเดือนพฤษภาคม 2559) และค่าพัฒนา
โครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่าย
ที่มาจากกิจการกลุ่ม Indoguna และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งและด�ำเนินธุรกิจในระยะเริ่มต้นของธุรกิจแม็คโครในประเทศ
กัมพูชาและอินเดีย เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 599 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

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

ก�ำไรสุทธิ

ในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำ� ไรสุทธิจำ� นวน 6,178 ล้านบาท
เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 14.1 เติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับ
การเติบโตของยอดขาย เป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการเชิงรุกตามแผนงานระยะยาว เพื่อ
การเติบโตแบบยัง่ ยืนภายใต้กรอบงบประมาณทีว่ างไว้ รวมถึงในปี 2560
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้มีอัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
9.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 10.1 นอกจากนี้ มีก�ำไรสุทธิซึ่งได้มาจาก
กิจการกลุ่ม Indoguna ที่ได้ถูกน�ำมารวมในปีนี้ จึงท�ำให้ในปี 2560
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.1
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 3.3 ในปี 2560

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน - งบการเงินรวม
		
		
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

128 รายงานประจำ�ปี 2560

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2559
52,859
37,118
15,741

ณ 31 ธันวาคม

2560
58,976
40,965
18,011

เพิ่ม (+)/ ลด (-)
+ 6,117
+ 3,847
+ 2,270

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวน
เท่ากับ 58,976 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 6,117 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 11.6 จากปี 2559 การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสาเหตุหลักมาจากค่าความนิยมที่เพิ่มขึ้น
จากการซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna ในไตรมาส 1 ของปี 2560 และ
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อื่น ซึ่งเป็นผลจากการขยายสาขาในระหว่างปีและได้มาจากการ
ซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna
สินทรัพย์หมุนเวียน : สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ณ สิ้นปี 2560 มีจ�ำนวนเท่ากับ 20,413 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
1,884 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
อัตราร้อยละ 10.2 สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด และลูกหนีก้ ารค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยลูกหนีก้ ารค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจาก
ลูกหนีก้ ารค้าในกิจการกลุม่ Indoguna ทีม่ ธี รุ กิจรูปแบบเดียวกับ SFS
(Credit & Delivery)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ณ สิน้ ปี 2560 มีจำ� นวนเท่ากับ 38,563 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จ�ำนวน 4,233 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 12.3 เมือ่ เทียบกับ
ณ สิ้นปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna
ในไตรมาส 1 ของปี 2560 ท�ำให้เกิดค่าความนิยมเป็นจ�ำนวน
2,256 ล้านบาท นอกจากนีท้ ดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์
ไม่ มี ตั ว ตนอื่ น มี จ� ำ นวนเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ผลจากการขยายสาขา
ในระหว่างปีและได้มาจากการซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna

หนี้สิน

ณ สิน้ ปี 2560 หนีส้ นิ รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเท่ากับ 40,965
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 3,847 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ
10.4 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนีท้ างการค้า สืบเนือ่ งจาก
การสัง่ ซือ้ สินค้าเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ และการเพิม่ ขึน้
ของจ�ำนวนสาขาใหม่ในระหว่างปี รวมถึงการจ้างงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ท�ำให้
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยค้างจ่ายทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับพนักงานเพิม่ ขึน้
นอกจากนี้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น โดยเงินกู้ยืม
ระยะสั้นส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna และ
เพื่อใช้หมุนเวียนสภาพคล่องภายในกิจการ

หนี้สินหมุนเวียน : ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน
หมุนเวียน เท่ากับ 37,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,413 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจ�ำนวน
33,705 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า
ทั้งจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สืบเนื่องจากการสั่งซื้อ
สินค้าเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นของ
จ�ำนวนสาขาใหม่จ�ำนวน 8 สาขา ที่เปิดระหว่างปี 2560 และการ
เพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจ�ำนวน 903 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการซื้อกิจการกลุ่ม Indoguna และเพื่อใช้หมุนเวียน
สภาพคล่ อ งภายในกิ จ การ และมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยค้ า งจ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน รวมถึง
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน : ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ
ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 3,847 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.4 ของหนีส้ นิ รวม
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 434 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาการบันทึกค่าเช่า
ที่ค�ำนวณแบบเส้นตรงในระหว่างปีซึ่งเพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนสัญญาเช่า
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีหนี้สินที่เป็นไปตามสัญญาที่ต้องจ่ายให้กับ
ผูถ้ อื หุน้ เดิมจากการซือ้ กิจการกลุม่ Indoguna (Earn-out ส่วนทีเ่ กิน
1 ปี) เพิม่ ขึน้ ทัง้ นีห้ นีส้ นิ ไม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบหลักเป็นเงินกูย้ มื
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน และภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิน้ ปี 2560 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีจำ� นวน 18,011 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 2,270 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 ซึง่ สอดคล้อง
กับผลก�ำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2560 บริษัทฯ
จ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เป็นจ�ำนวน 4,272 ล้านบาท ทัง้ นี้ มูลค่าหุน้
ตามบัญชีเท่ากับ 3.66 บาทต่อหุ้น
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การวิเคราะห์สภาพคล่อง

กระแสเงินสดได้มา/ (ใช้ไป) สุทธิระหว่างงวด - งบการเงินรวม
			
กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ล้านบาท
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 4,361 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,811 ล้านบาท
จากปี 2559 สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการใช้กระแสเงินสดไปในการซื้อบริษัทย่อยและ
ขยายสาขา รวมถึงการจ่ายเงินปันผล

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน

ส�ำหรับปี 2560 กระแสเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงานมีจ�ำนวน
11,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,857 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.5
จากปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จ�ำนวน 6,468 ล้านบาทระหว่างปี 2560 เป็นการใช้ไปเพื่อซื้อ
กิจการกลุ่ม Indoguna และใช้ไปส�ำหรับการขยายการลงทุนใน
สาขาใหม่ ๆ การซื้อที่ดิน รวมทั้งการเช่าที่ดินระยะยาวเพิ่มส�ำหรับ
แผนการเปิดสาขาในปี 2560 และปี 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

กระแสเงิ น สดใช้ ไ ปสุ ท ธิ ใ นกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น ระหว่ า งปี 2560
จ�ำนวน 3,649 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล
จ�ำนวน 4,272 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
2559
		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
0.6
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(เท่า)
0.1
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio) 		
อัตราก�ำไรขั้นต้น
%
9.2
อัตราก�ำไรสุทธิ
%
3.1
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
36.2
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio) 		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
10.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
25.4
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)
3.4
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
2.4
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
(เท่า)
47.3
อัตราการจ่ายเงินปันผล
%
75.4
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2560
0.5
0.1
10.1
3.3
37.1
11.0
26.9
3.3
2.3
50.6
74.6

รายการระหว่างกัน
ในปี 2559 และ ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุปดังนี้

รายการระหว่างกันในปี 2559 และ ปี 2560
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

2559
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) 1. รายได้จากการขายสินค้าและ (“ซีพี ออลล์”)
บริการ
1)
ลักษณะความสัมพันธ์
ซีพี ออลล์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2. ลูกหนี้การค้า
ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน
ร้อยละ 97.88 ของหุ้นทั้งหมด 3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

2560
2.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
1.1

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1.7

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. ค่าการใช้บริการ
180.9 167.0 ส�ำหรับรายการการใช้บริการซอฟต์แวร์และ
สิทธิใ์ นเครือ่ งหมายการค้า เครือ่ งหมายบริการ
บริษัทฯ ได้ช�ำระค่าการใช้บริการ
จาก ซีพี ออลล์ นัน้ เป็นการรับความช่วยเหลือ
ซอฟต์แวร์ และสิทธิใ์ นเครือ่ งหมาย
ทางด้านเทคนิค เพื่อด�ำเนินธุรกิจหลักของ
การค้า เครื่องหมายบริการให้แก่
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายการขาย
ซีพี ออลล์
สินค้า การบันทึกการรับสินค้า การเคลือ่ นไหว
ของสินค้าและระบบข้อมูลลูกค้าของสาขา
5. เจ้าหนี้อื่น
86.9 83.7 ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ สามารถใช้ซอฟต์แวร์
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากซี พี
ดังกล่าวท�ำข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวม
ออลล์ ให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์
ของทุกสาขาได้ โดยต้นทุนการใช้ซอฟต์แวร์
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
ต�่ำกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง นอกจากนี้
บริ ก าร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การใช้
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้
เครื่ อ งหมายการค้ า “Makro”
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ซึ่ง
“aro” เป็นต้น
ครอบคลุ ม ถึ ง การใช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า
“Makro” “aro” เป็นต้น ในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยใช้รปู แบบร้านค้า การจัดเรียงสินค้า รวมทัง้
การบริหารธุรกิจ และเมือ่ มีการพัฒนารูปแบบ
ร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ
บริษัทฯ จะได้รับความรู้และเทคนิคในการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยการใช้บริการซอฟต์แวร์และ
สิ ท ธิ์ ใ นเครื่ อ งหมายการค้ า เครื่ อ งหมาย
บริการถือเป็นรายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจ
ปกติ5)
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

2559
1. รายได้จากการขายสินค้าและ 18.6
บริการ

บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด
(“ซีพีแรม”)
ลักษณะความสัมพันธ์1)
ซี พี แ รม เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ 2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า
ซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้น
ในซีพแี รมในสัดส่วนร้อยละ 99.99
3. ลูกหนี้การค้า
ของหุ้นทั้งหมด

2560
21.6 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

234.3 250.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
1.3

56.7

61.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 50.4
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ซื้ อ
รายการสิ น ทรั พ ย์ ถ าวรและ
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ซึ่ ง ได้ แ ก่
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากโกซอฟท์

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)

4.3

1.8

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ 1. ค่าการใช้บริการ
1)
ลักษณะความสัมพันธ์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เป็นบริษทั ย่อยของซีพี ออลล์ โดย
ซีพี ออลล์ ถือหุ้นในสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด
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ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

2.0

4. เจ้าหนี้การค้า
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“โกซอฟท์”)
ลักษณะความสัมพันธ์1)
โกซอฟท์ เป็นบริษัทย่อยของซีพี
ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นใน
โกซอฟท์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของหุ้นทั้งหมด

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด
(“รีเทลลิงค์”)
ลักษณะความสัมพันธ์1)
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด เป็น
บริษัทย่อยของซีพี ออลล์ โดย
ซี พี ออลล์ ถื อ หุ ้ น ในรี เ ทลลิ ง ค์
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น
ทั้งหมด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จ�ำกัด (มหาชน)
(“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)
เจริญโภคภัณฑ์อาหารมีเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 43.72 ของ
หุ้นทั้งหมด
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
(“ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)
ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง เป็นบริษัทย่อย
ของเจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดย
เจริญโภคภัณฑ์อาหารถือหุ้นใน
ซีพเี อฟ เทรดดิง้ ในสัดส่วนร้อยละ
99.97 ของหุ้นทั้งหมด
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
(“ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษัท
ย่อยของเจริญโภคภัณฑ์อาหาร
โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหารถือหุ้น
ในซี พี เ อฟ (ประเทศไทย) ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.98 ของหุ้น
ทั้งหมด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

2559
1. รายได้จากการขายสินค้าและ 24.3
บริการ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

2560
30.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

2.6

2.2

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้อื่น

3.6

3.9

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. รายได้จากการขายสินค้าและ 18.2
บริการ

38.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า

5.1

4.6

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

280.5 373.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า

17.5

22.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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)

1. รายได้จากการขายสินค้าและ 113.4 199.6 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
บริการ
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
บริษัท ซีพี - เมจิ จ�ำกัด
(“ซีพี - เมจิ”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)
ซีพี - เมจิ เป็นกิจการที่ควบคุม
ร่วมกันของเจริญโภคภัณฑ์อาหาร
โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ถือหุ้น
ในซีพี - เมจิ ในสัดส่วนร้อยละ
59.99 ของหุ้นทั้งหมด
บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ จ�ำกัด
(“ซี.พี. ฟู้ดสโตร์”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)
ซี . พี . ฟู ้ ด สโตร์ มี ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ของกลุ ่ ม ครอบครั ว เจี ย รวนนท์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์
จ�ำกัด
(“โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์”)
ลักษณะความสัมพันธ์4)
โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ มีกลุ่ม
ครอบครัว เจียรวนนท์เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์
จ�ำกัด
(“ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)
ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ มีผู้ที่
เกีย่ วข้องของเครือเจริญโภคภัณฑ์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

2559
1. รายได้จากการขายสินค้าและ 3.0
บริการ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

2560
4.8 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

323.6 355.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า

59.0

67.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. รายได้จากการขายสินค้าและ 20.4
บริการ

22.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

323.8 368.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า

99.2

74.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. ค่าการใช้บริการ

6.0

6.1

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้อื่น

5.5

5.9

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. รายได้จากการขายสินค้าและ 18.4
บริการ

21.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

196.7 217.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า

42.0

44.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
(“ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)
ฟรีวลิ ล์ โซลูชนั่ ส์ มีผทู้ เี่ กีย่ วข้องของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

1. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ซื้ อ
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ซึ่ ง ได้ แ ก่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากฟรีวลิ ล์
โซลูชั่นส์

1.1

2.2

2. ค่าการใช้บริการ

13.2

19.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้อื่น

2.5

-

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้อื่น

6.6

5.9

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

11.6

10.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

39.6

34.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

19.5

17.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

2559 2560
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน 1. รายได้จากการขายสินค้าและ 10.9 14.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
กรุ๊ป จ�ำกัด
บริการ
(“เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป๊ ”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)
2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า
279.9 272.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป มี
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้น
3. เจ้าหนี้การค้า
53.4 59.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
รายใหญ่

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย 1. ค่าการใช้บริการ
จ�ำกัด
(“อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย มีเครือ
เจริญโภคภัณฑ์เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ 1. ค่าการใช้บริการ
จ�ำกัด
(“ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ ”) 2. เจ้าหนี้อื่น
(ชื่อเดิม “ทรู ยูนิเวอร์แซล
คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ำกัด)
ลักษณะความสัมพันธ์3)
ทรู อิ น เตอร์ เ น็ ต คอร์ ป อเรชั่ น
เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง
มีเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

2559
บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ 1. รายได้จากการขายสินค้าและ 3.9
เซลส์ จ�ำกัด
บริการ
(“ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ เซลส์”)
ลักษณะความสัมพันธ์3)
2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า
29.3
ทรู ดิ ส ทริ บิ ว ชั่ น แอนด์ เซลส์
เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง
มีเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่
บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จ�ำกัด
1. ค่าการใช้บริการ
26.4
(“ทรู ลีสซิ่ง”)
ลักษณะความสัมพันธ์4)
2. เจ้าหนี้อื่น
6.2
ทรู ลีสซิง่ ซึง่ มีเครือเจริญโภคภัณฑ์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพี 1. รายได้จากการขายสินค้าและ 22.3
ออลล์
บริการ
2. ลูกหนี้การค้า
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4.5

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

2560
4.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
1.4

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

42.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
11.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
41.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
9.6

รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

113.9 124.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า

12.9

34.8 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
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)

หมายเหตุ :
1) ข้อมูลจาก แบบ 56 - 1 ปี 2559 ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2) ข้อมูลจาก แบบ 56 - 1 ปี 2559 ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
3) ข้อมูลจาก แบบ 56 - 1 ปี 2559 ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
5) ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ
1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ : ราคาขายสินค้าและบริการ และเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
		 ปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น : ราคาซื้อสินค้าและเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
		 ปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
3. ค่าการใช้บริการ : ค่าการใช้บริการและเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับ
		 ค่าการใช้บริการกับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
4. ค่าใช้จา่ ยซือ้ สินทรัพย์ถาวร สิทธิก์ ารเช่า และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน : ราคาซือ้ สินทรัพย์ถาวร สิทธิก์ ารเช่า และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
		 เป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซือ้ สินทรัพย์ถาวร สิทธิก์ ารเช่า และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
		 กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
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มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณี
อันเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจเท่านั้น โดยยึดถือประโยชน์ของ
บริษัทฯ เป็นส�ำคัญ โดยรายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิ์
ในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการ
ประกอบธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ รายการดังกล่าว
ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการด�ำเนินการ
หรือการจ่ายช�ำระค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
หากเป็นการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า
ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติใน
หลักการให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สามารถท�ำธุรกรรมกับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า
ทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การซื้อสินค้า
กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกันและ/ หรือเป็น
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เดียวกัน ทัง้ นี้ รายการซือ้ สินค้าดังกล่าวเป็นไปตาม
เงือ่ นไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซือ้ สินค้ากับบริษทั อืน่
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
2. การใช้บริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับบริการด้านการให้ค�ำปรึกษาทาง
กฎหมายจากบริษัท ส�ำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ำกัด และ
บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่มี
กรรมการร่วมกัน ทั้งนี้ รายการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามที่
ระบุ ไว้ ใ นสั ญ ญาที่ ท� ำ ร่ ว มกั น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว รวมถึงบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยได้รับบริการจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มี
กรรมการร่วมกันและ/ หรือเป็นกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เดียวกัน ซึง่ เป็นไป
ตามราคาและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการได้รับ
บริการจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน
3. การขายสินค้าและให้บริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ�ำหน่ายสินค้าให้แก่กรรมการและ/
หรือผู้บริหาร รวมถึงได้จ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่กลุ่ม
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บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกันและ/ หรือ
เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไข ปกติ
ทางธุรกิจเช่นเดียวกับการจ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการให้กับ
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน
โดยรายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการซื้อสินทรัพย์ถาวร
สิทธิ์การเช่าและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจาก
ธุรกรรมทางการค้าตามปกตินนั้ บริษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุน
เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นผูต้ รวจสอบถึงความจ�ำเป็นของการท�ำรายการดังกล่าวกับหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการ
ซือ้ สินทรัพย์ถาวร สิทธิก์ ารเช่า และสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตน เป็นไปตาม
ราคาตลาด และต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
นอกจากนั้น การใช้บริการ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์
และสิทธิใ์ นเครือ่ งหมายการค้าเครือ่ งหมายบริการ จากบริษทั ในเครือ
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ท�ำร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่ามี
ความเหมาะสมดีแล้ว
ส�ำหรับนโยบายและแนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะท�ำรายการระหว่างกัน
เฉพาะกรณีอันเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจเท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปใน
ราคาหรือเงือ่ นไขทีไ่ ม่แตกต่างจากการปฏิบตั กิ บั บุคคลภายนอก และ
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้าท�ำ
รายการระหว่างกัน หรือได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ส�ำหรับรายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากเป็นการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
กล่าวคือ มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะ
พึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดตามที่ระบุ
ไว้ข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถท�ำธุรกรรมดังกล่าวได้
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั ใิ นหลักการไว้ ทัง้ นี้ การเข้าท�ำ
รายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคล้อง
กับการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลใช้บังคับ ตลอดจนมีมาตรการและ
ขั้นตอนการอนุมัติตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มี
งบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปี 2560 ภายใต้พระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ ทีป่ รากฏในรายงาน
ประจ�ำปี โดยขอยืนยันว่างบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวัง และประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษา
ไว้ ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น และเพื่ อ ให้ ท ราบจุ ด อ่ อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
การทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ

นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงาน
ของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
และของเฉพาะบริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตาม
ล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุน
รวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการงบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิ จ การ และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สด
เฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุ ซึง่ ประกอบ
ด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่ม
บริษัทและบริษัท ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูก
ต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใ นวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
และบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ าม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งส� ำ คั ญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน
ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็ น ของข้ า พเจ้ า ทั้ ง นี้ ข ้ า พเจ้ า ไม่ ไ ด้ แ สดงความเห็ น แยก
ต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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มูลค่าสินค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ช) และ 8
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
มู ล ค่ า สิ น ค้ า คงเหลื อ ถู ก ให้ ค วามส� ำ คั ญ เนื่ อ งจากการ
ประมาณมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ของสิ น ค้ า คงเหลื อ นั้ น
ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณในการประมาณปริมาณและ
มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า ที่ เ สื่ อ มคุ ณ ภาพ เสี ย หาย ล้ า สมั ย
เคลื่อนไหวช้า และสูญหาย

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังนี้
• ท�ำความเข้าใจนโยบายการควบคุมและบริหารสินค้าคงเหลือ
และการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
• สุ ่ ม ทดสอบอายุ สิ น ค้ า คงเหลื อ และความสมเหตุ ส มผลของ
ข้ อ สมมติ ใ นการก� ำ หนดอั ต ราร้ อ ยละสิ น ค้ า ที่ เ สื่ อ มคุ ณ ภาพ
เสียหาย ล้าสมัย เคลือ่ นไหวช้า และสูญหายทีก่ ำ� หนดโดยผูบ้ ริหาร
และเปรียบเทียบอัตราดังกล่าวกับข้อมูลการท�ำลายและสูญหาย
ของสินค้าคงเหลือที่เกิดขึ้น
• สุ ่ ม ทดสอบราคาขายและค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ จ� ำ เป็ น โดยประมาณ
ในการขายภายหลังวันสิ้นปีกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สุ่มทดสอบการค�ำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การซื้อธุรกิจ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) และ 4
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อบริษัท
4 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
อาหาร ทัง้ นี้ ในระหว่างปี 2560 กลุม่ บริษทั ได้ประเมินมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ที่ ซื้ อ แล้ ว เสร็ จ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าความนิยมจ�ำนวน 2,256 ล้านบาท
และสินทรัพทย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าและ
รายชื่อลูกค้าจ�ำนวน 449 ล้านบาทและ 59 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เนื่องจากบั ญ ชี ส� ำ หรั บ การซื้ อ ธุ ร กิ จ เป็ น เรื่ อ งที่ ซั บ ซ้ อ น
การระบุและวัดมูลค่าของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้
มาและหนี้สินที่รับมาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมี
นัยส�ำคัญและการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินที่มี
นัยส�ำคัญ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังนี้
• อ่านสัญญาซือ้ ขายธุรกิจ และรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจ
ซึ่งจัดท�ำโดยกลุ่มบริษัทเพื่อท�ำความเข้าใจถึงข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขที่ส�ำคัญ
• ประเมิ น ความรู ้ ความสามารถ และความเป็ น อิ ส ระของ
ผู้ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษัท
• ประเมิ น ความเหมาะสมในการระบุ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าและ
หนี้สินที่รับมาทั้งหมดรวมถึงสิ่งตอบแทนในการซื้อซึ่งจัดท�ำโดย
กลุ่มบริษัท
• ปรึ ก ษาผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นการประเมิ น มู ล ค่ า ในการประเมิ น
ความเหมาะสมของข้อ สมมติที่ส�ำคัญ และแบบจ�ำลองทาง
การเงิน
• ทดสอบการค�ำนวณ
• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฎ), 3 (ฐ), 4, 12 และ 13
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมที่มีนัยส�ำคัญและสินทรัพย์ไม่มี วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังนี้
ตัวตนอืน่ ทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึง่ ส่วนใหญ่
• ท�ำความเข้าใจกระบวนการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เกิดจากซื้อธุรกิจ
เพื่อพิจารณาการด้อยค่า
ผู้บริหารมีการพิจารณาการด้อยค่าโดยประมาณมูลค่าที่
• พิจารณาข้อสมมติที่ส�ำคัญในรายงานประมาณมูลค่าที่คาดว่า
คาดว่าจะได้รบั คืนเป็นประจ�ำทุกสิน้ งวด การประเมินมูลค่า
จะได้รับคืนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับ
ทีไ่ ด้รบั คืนมาจากมูลค่าจากการใช้ ซึง่ ประมาณจากการคิด
ผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง แนวโน้มของอุตสาหกรรม และ
ลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตที่เกิดขึ้นจากการใช้
ข้อมูลทีห่ าได้จากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน รวมทัง้ ปรึกษา
สินทรัพย์นั้นและการก�ำหนดข้อสมมติที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าเกี่ยวกับแบบจ�ำลองทาง
เนื่ อ งจากผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งใช้ วิ จ ารณญาณในการก� ำ หนด
การเงิ น ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ใช้ แ ละอั ต ราคิ ด ลดและวิ เ คราะห์ ค วาม
ข้อสมมติและมีความไม่แน่นอนในการประมาณการคิดลด
อ่อนไหวของข้อสมมติที่ส�ำคัญ
กระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญ
ในการตรวจสอบ
• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูล
ซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มัน่ ต่อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่
มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการหรือความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
หรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
รายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้อง
รายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวม
และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุม
ภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหาร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ใน
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท
หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
หรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถื อ ว่ า มี ส าระส� ำ คั ญ เมื่ อ คาดการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท
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•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องหรือ
ถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุม่ บริษทั และบริษทั ต้องหยุดด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง

•

ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตาม
ที่ควรหรือไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การก� ำ หนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีใ้ นรายงานของผูส้ อบ
บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยว
กับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ ากจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว
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20 กุมภาพันธ์ 2561

146 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 147

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
148 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 149

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
150 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 151

152 รายงานประจำ�ปี 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 153

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

154 รายงานประจำ�ปี 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 155

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
156 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 157

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
158 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 159

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

160 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 161

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

162 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 163

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

164 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 165

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

166 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 167

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

168 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 169

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
170 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 171

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

172 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 173

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

174 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 175

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

176 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 177

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

178 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 179

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

180 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 181

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

182 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 183

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

184 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 185

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

186 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 187

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

188 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 189

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

190 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 191

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

192 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 193

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

194 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 195

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

196 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 197

198 รายงานประจำ�ปี 2560

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 199

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

200 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 201

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

202 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 203

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

204 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 205

206 รายงานประจำ�ปี 2560

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 207

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

208 รายงานประจำ�ปี 2560

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 209

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

210 รายงานประจำ�ปี 2560

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 211

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

212 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 213

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

214 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 215

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

216 รายงานประจำ�ปี 2560

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 217

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

218 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 219

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

220 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 221

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

222 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 223

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

224 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 225

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

226 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 227

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

228 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 229

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

230 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 231

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

232 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 233

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

234 รายงานประจำ�ปี 2560

ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 235

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

236 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 237

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

238 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 239

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

240 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 241

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

242 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 243

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

244 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 245

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

246 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 247

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

248 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 249

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

250 รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) 251

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ สาขา
และบริษัทในเครือ

ส�ำนักงานใหญ่

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

กลุ่มธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
1. แม็คโคร สาขาลาดพร้าว
3498 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2375 2781 - 8
โทรสาร 0 2375 9162

6. แม็คโคร สาขาเชียงใหม่
152 หมู่ที่ 6 ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0 5200 3600 - 9
โทรสาร 0 5207 0722

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

7. แม็คโคร สาขานครราชสีมา
523 ถ.มิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4400 8454
โทรสาร 0 4401 3912

3. แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์
422 หมู่ที่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0 2383 4104
โทรสาร 0 2383 4441

8. แม็คโคร สาขารังสิต
189 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0 2992 1011 - 21 โทรสาร 0 2992 2213

4. แม็คโคร สาขาบางบอน
210 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0 2416 8080 - 90 โทรสาร 0 2416 5974

9. แม็คโคร สาขาหาดใหญ่
414 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7489 2151 - 66 โทรสาร 0 7429 8775

5. แม็คโคร สาขาชลบุรี
55/3 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3827 9201
โทรสาร 0 3827 9200

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

19. แม็คโคร สาขานครปฐม
86 หมู่ที่ 13 ต.โพรงมะเดื่อ
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3410 7130 - 40 โทรสาร 0 3410 7149

12. แม็คโคร สาขาขอนแก่น
195 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4304 2301 - 7
โทรสาร 0 4305 7030

20. แม็คโคร สาขาสุรินทร์
4/3 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0 4406 2702 - 7
โทรสาร 0 4406 2714

13. แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี
216 หมู่ที่ 4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7790 5911 - 22 โทรสาร 0 7796 9153

21. แม็คโคร สาขาสามเสน
935/11 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2241 8400 - 8
โทรสาร 0 2241 8409

14. แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี
333 หมู่ที่ 15 ต.ขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4595 8450 - 3
โทรสาร 0 4595 8460

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

15. แม็คโคร สาขาระยอง
8/2 หมู่ที่ 3 ต.ทับมา
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3368 0970

โทรสาร 0 3368 0950

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

16. แม็คโคร สาขานครสวรรค์
67/15 หมู่ที่ 6 ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5632 5200 - 9
โทรสาร 0 5632 5210

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

17. แม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์
521, 521/27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2864 5714 - 32 โทรสาร 0 2864 5713

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

18. แม็คโคร สาขาสาทร
1 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2676 0676
โทรสาร 0 2676 1676

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

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

28. แม็คโคร สาขาร้อยเอ็ด
32/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4303 1571
โทรสาร 0 4303 1585

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

29. แม็คโคร สาขาตรัง
89 หมู่ที่ 2 ต.โคกหล่อ
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7582 8031 - 33

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

โทรสาร 0 7582 8044

โทรสาร 0 4481 8292

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

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

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

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

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

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

33. แม็คโคร สาขาล�ำพูน
204 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5358 1285

โทรสาร 0 5358 1333

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

โทรสาร 0 7585 0132

42. แม็คโคร สาขาชุมพร
199 หมู่ที่ 5 ต.วังไผ่
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0 7765 8700

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

โทรสาร 0 7765 8706 - 7
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โทรสาร 0 3805 3427

51. แม็คโคร สาขาล�ำปาง
110/3 ถ.ไฮเวย์ - ล�ำปาง - งาว ต.พระบาท
อ.เมืองล�ำปาง จ.ล�ำปาง 52000
โทรศัพท์ 0 5423 0111
โทรสาร 0 5423 1767

44. แม็คโคร สาขาก�ำแพงเพชร
889 ถ.ราชด�ำเนิน 1 ต.ในเมือง
อ.เมืองก�ำแพงเพชร จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0 5571 7777
โทรสาร 0 5571 7912

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

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

โทรสาร 0 3469 9629

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

โทรสาร 0 3678 4908 - 9

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

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

46. แม็คโคร สาขาลพบุรี
227 หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3678 4884

โทรสาร 0 4284 4666

47. แม็คโคร สาขาหนองคาย
232 หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์ชัย
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0 4299 0818
โทรสาร 0 4299 0553

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

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

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

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

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

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
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โทรสาร 0 4331 3959

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

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

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

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

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

62. แม็คโคร สาขาแม่สาย
740 หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางค�ำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ 0 5202 1701

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

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

โทรสาร 0 5202 1721

โทรสาร 0 7668 8310

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

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

64. แม็คโคร สาขาพัทลุง
207 หมู่ที่ 9 ต.ท่ามิหร�ำ
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0 7482 1100

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

โทรสาร 0 7482 1101

โทรสาร 0 4597 1180

65. แม็คโคร สาขาสมุทรสาคร
99/555 หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3411 8634
โทรสาร 0 3411 8635

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

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

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

โทรสาร 0 5503 2156

โทรสาร 0 5200 3803
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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

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

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

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

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

86. แม็คโคร สาขาเพชรเกษม
1759/4 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2033 0050
โทรสาร 0 2064 7204

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

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

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

โทรสาร 0 5406 2628

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

โทรสาร 0 5405 1151

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

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

โทรสาร 0 3674 1376

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

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

82. แม็คโคร สาขาวารินช�ำราบ
106 หมู่ที่ 20 ต.แสนสุข
อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0 4595 8145
โทรสาร 0 4595 8155

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

83. แม็คโคร สาขาหนองบัวล�ำภู
150 หมู่ที่ 3 ต.ล�ำภู อ.เมืองหนองบัวล�ำภู
จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทรศัพท์ 0 4200 7900
โทรสาร 0 4200 7897
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โทรสาร 0 5603 6038

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

9. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาบ้านเพ
301 หมู่ที่ 2 ต.เพ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
โทรศัพท์ 0 3368 1701
โทรสาร 0 3368 1727

2. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาหัวหิน
58/164 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0 3252 2255
โทรสาร 0 3252 2235

10. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาศรีนครินทร์ 2
20 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2006 0300
โทรสาร 0 2006 0299

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

11. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาเกาะช้าง
99/30 หมู่ที่ 4 ต.เกาะช้าง
อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
โทรศัพท์ 0 3961 1939
โทรสาร 0 3961 1938

4. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาราไวย์
5/47 หมู่ที่ 5 ต.ราไวย์
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ 0 7668 7043
โทรสาร 0 7668 7051

12. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาอ่าวนาง
793 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
โทรศัพท์ 0 7581 4901
โทรสาร 0 7581 4902

5. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาเกาะพะงัน
114/5 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ 0 7737 7370
โทรสาร 0 7737 7339

13. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขากะรน
199/1 ถ.ปฏัก ต.กะรน
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ 0 7663 0300
โทรสาร 0 7663 0314

6. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาพัทยาเหนือ
555/1 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3300 8938
โทรสาร 0 3300 8939

14. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาแหลมฉบัง
1/1 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3308 5400
โทรสาร 0 3313 3396

7. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาละไม
199 หมู่ที่ 3 ต.มะเร็ต
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โทรศัพท์ 0 7796 9280
โทรสาร 0 7796 9282

15. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาบางปู
858/21 หมู่ที่ 1 ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2017 0050
โทรสาร 0 2068 0820

8. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขากัลปพฤกษ์
16/6 หมู่ที่ 8 แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0 2001 2080
โทรสาร 0 2001 2090

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�ำแหง (สัมมากร)
94 ถ.รามค�ำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2055 8060
โทรสาร 0 2033 5829
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19. แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา
361/1 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 0 2021 7680
โทรสาร 0 2034 3588

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

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

2. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาตลาดวงศกร
80/3 - 8 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0 2017 0470
โทรสาร 0 2068 0827

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

3. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาพระราม 4
3654/1 ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2017 0490
โทรสาร 0 2068 0833
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สยามโฟรเซ่น
1. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่
1 ซอย 3 (ถ.เมืองสมุทร) ต.ช้างม่อย
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5323 5536
โทรสาร 0 5323 5537

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรีราชา
198/14 - 15 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3831 4148 - 9
โทรสาร 0 3831 4150

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี
64, 66 ถ.สุรการ ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4224 1822
โทรสาร 0 4224 1826

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

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง
169/1 ถ.นิกรบ�ำรุง ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0 7542 3833
โทรสาร 0 7542 3256

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

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดย่าโม
551/140 - 141 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4425 6339 - 40 โทรสาร 0 4425 6341

8. สยามโฟรเซ่น สาขานาเกลือ
298/65 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

บริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด
บริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด
1468 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2067 8999
โทรสาร 0 2067 9888
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กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
1. บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด ส�ำนักงานใหญ่
2439 ถ.ริมทางรถไฟเก่าสายปากน�้ำ แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2620 6000
โทรสาร 0 2620 6001

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

2. บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด สาขาเกาะสมุย
115/52 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์ 0 7796 0420 - 2
โทรสาร 0 7796 0423

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

3. บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด สาขาพัทยา
22/24 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3805 3430 - 2
โทรสาร 0 3805 3433

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

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

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

5. บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด 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

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�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง ต่างประเทศ
1. บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด
1468 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2067 8999
โทรสาร 0 2067 9888

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

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

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

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