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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทฯ หรืออาจศึกษาขอมูลไดจาก
แบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ขอมูลสรุปของการเสนอขายหุน สามัญตอประชาชน
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย :[●])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
บริษัทที่ออกหลักทรัพย:

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผูเสนอขาย:

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (“ซีพี ออลล” หรือ “ผูเสนอขาย”)

ประเภทธุรกิจ:

พาณิชย (ธุรกิจศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ใหแกลูกคา)

จํานวนหุนที่เสนอขาย:
เสนอขายหุนสามัญของผูเสนอขายจํานวนไมเกิน [●] หุน คิดเปนรอยละ [●] ของจํานวนหุนที่ออกและเรียก
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
สัดสวนการเสนอขายหุน:
เสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป (Public Offering) จํานวนไมเกิน [●] หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
หุนที่เสนอขายในครั้งนี้
ประเภทผูลงทุน
ผูลงทุนในประเทศ
นักลงทุนสถาบัน
บุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อรายยอย
เงื่อนไขในการจัดจําหนาย:

จํานวนหุนที่เสนอขาย

สัดสวนที่เสนอขาย

(หุน)

(รอยละ)

[]
[]
[]

[]
[]
[]

 รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
 ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort)

ราคาเสนอขายตอประชาชน: [●] บาทตอหุน

มูลคาการเสนอขาย: ไมเกิน [●] ลานบาท

การเสนอขายหุน หรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา: - ไมมี มูลคาที่ตราไว (Par): 0.50 บาทตอหุน
มูลคาตามราคาบัญชี (Book value): ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 2.98 บาท/หุน
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป หนาที่ 1

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย:
การกําหนดชวงราคาเสนอขายเบื้องตน (Price Range) ไดกําหนดจากการประเมินมูลคาเบื้องตนของ
บริษัทฯ โดยใชวิธีประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต (Discounted Cash
Flow) วิธีเปรียบเทียบกับมูลคาหลักทรัพยของบริษัทอื่นในกลุมอุตสาหกรรมบริการ/หมวดธุรกิจพาณิชยที่
สามารถอางอิงได (Market Comparable) ประกอบกับการประเมินความตองการจากผูลงทุนสถาบันและจากการ
ทดสอบตลาดเบื้องตน (Pre-marketing)
ราคาหลักทรัพยที่จะเสนอขายในครั้งนี้มีชวงราคาเสนอขายเบื้องตนที่ [•] – [•] บาทตอหุน คิดเปน
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio) ซึ่งคํานวณจากกําไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาส
ลาสุด (ไตรมาสที่ [•] – [•] ป [•]) และจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน 4,800,000,000 หุน
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต และไมไดพิจารณาถึงผล
การดําเนินงานในปปจจุบันหรือผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควร
พิจารณาในการตัดสินใจลงทุน
ณ วันจองซื้อ ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปและผูจองซื้อรายยอยจะตองชําระเงินคาจองซื้อที่ราคา [•]
บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน และมีสิทธิที่จะไดรับคืนเงินสวน
ตางคาจองซื้อหลักทรัพยในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาจองซื้อ (ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9)
สําหรับราคาเสนอขายสุดทาย ผูเสนอขายและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
รวมกันกําหนดโดยใชวิธีการสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพยจากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) ซึ่งเปนการ
สอบถามปริมาณความตองการซื้อหลักทรัพยของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคาโดยราคาเสนอขายสุดทาย
จะเปนราคาที่อางอิงกับราคาที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา ทั้งนี้ ชวงราคาเสนอขายเบื้องตนที่
ผูเสนอขายและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชในการสอบถามความตองการซื้อคือ [•] –
[•] บาทตอหุน ทั้งนี้ ผูเสนอขาย รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดราคาเสนอ
ขายสุดทาย โดยพิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา โดยเปนราคาที่
จะทําใหผูเสนอขายไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหลักทรัพยเหลืออยูมากพอในระดับ
ที่คาดวาจะทําใหราคาหลักทรัพยมีเสถียรภาพในตลาดรอง
ผูเสนอขายจะดําเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดทายโดยเร็ว โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการประกาศ
ราคาเสนอขายสุดทายดังกลาวอยางเร็วภายในวันที่ [•] ผานระบบเผยแพรขอมูลทางอิเลคทรอนิคสของตลาด
หลักทรัพยฯ สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และตัวแทนจําหนายหุน ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย:
ในการพิจารณาขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย บริษัทที่มี
ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยฯ มีรายละเอียดดังนี้
บริษัท

ตลาดรองที่จดทะเบียน/
P/E เฉลีย่ *
หมวดธุรกิจ
(เทา)
SET/พาณิชย
[]
SET/พาณิชย
[]
SET/พาณิชย
[]
SET/พาณิชย
[]
SET/พาณิชย
[]
คาเฉลีย่
[]

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ที่มา:
หมายเหตุ:

SETSMART
*คํานวณจากราคาปด ณ วันที่ [•] หารดวยกําไรสุทธิตอหุนยอนหลัง 4 ไตรมาสลาสุด (ไตรมาสที่ [•]-[•] ป [•])

ราคาหลักทรัพยในตลาดรอง
ขอมูลราคาและมูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ในรอบระยะเวลา
12 เดือนที่ผานมามีรายละเอียดสามารถสรุปไดดังนี้
ป

เดือน

2557

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ราคาเฉลี่ย
ราคาสูงสุด
(บาทตอหุน) (บาทตอหุน)
33.80
39.46
41.12
40.61
40.52
38.11
37.86
36.81

37.00
42.50
41.50
41.00
41.00
39.75
39.00
37.50

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป หนาที่ 3

ราคาต่ําสุด
(บาทตอหุน)
32.50
36.50
40.50
39.75
39.75
36.50
37.25
35.75

มูลคาการซื้อขาย
เฉลีย่ ตอวัน
(ลานบาท)
10.57
16.25
8.79
8.03
8.85
6.56
4.72
4.28

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ป

เดือน

2558

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน

ที่มา:

ราคาเฉลี่ย
ราคาสูงสุด
(บาทตอหุน) (บาทตอหุน)
36.84
37.00
36.07
36.01

37.25
37.75
37.25
36.50

ราคาต่ําสุด
(บาทตอหุน)
36.50
36.75
35.00
35.50

มูลคาการซื้อขาย
เฉลีย่ ตอวัน
(ลานบาท)
3.32
4.31
3.70
3.79

SETSMART

ตลาดรอง :

SET

mai

หมวดธุรกิจ (Sector): พาณิชย

วัตถุประสงคการใชเงิน:
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้เปนการเสนอขายหลักทรัพยโดยเจาของ
หลักทรัพย โดยบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอ
ขายหุนที่ถืออยูในบริษัทฯ จํานวนไมเกิน [] หุน คิดเปนรอยละไมเกิน [] ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระแลวทั้งหมดตอประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ คาดวาจํานวนเงินที่ซีพี ออลล จะไดรับจากการเสนอขายหุนใน
ครั้งนี้เทากับไมเกิน [] ลานบาท โดยซีพี ออลล มีวัตถุประสงคการใชเงินดังนี้
วัตถุประสงคการใชเงิน
1. เพื่อใชสําหรับชําระคืนหนี้สิน และ/หรือ ใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
รวม

จํานวนเงินที่ใช
โดยประมาณ
(ลานบาท)
[]
[]
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ระยะเวลาที่ใช
โดยประมาณ
[ภายในป 2558]

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

นโยบายการจายเงินปนผล:
1. นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
หากไมมีความจําเปนอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลของบริษัทฯ แกผูถือหุนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ โดยเริ่มจากผลการดําเนินงานตั้งแตป 2537 เปนตนไป
2. นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
ในสวนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาเปนครั้งคราวไป
รายละเอียดเกีย่ วกับผูออกหลักทรัพย:
ธุรกิจของกลุมบริษัทฯ สรุปไดดังนี้
1. ธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ คื อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ศู น ย จํ า หน า ยสิ น ค า แบบชํ า ระเงิ น สดและบริ ก ารตนเอง
โดยบริษัทฯ มีสาขา 4 รูปแบบหลัก ดังนี้
1.1 ศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเองแบบดั้งเดิม (Classic Store) ภายใตชื่อ
“แม็คโคร”
ศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร เปนรูปแบบสาขาดั้งเดิม หรือ Classic store จําหนายสินคาอุปโภค
บริโภคหลากหลายประเภท โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือ ผูประกอบการรานคาปลีกรายยอย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีศูนยจําหนายสินคาแม็คโครจํานวนทั้งสิ้น 65 สาขากระจายอยู
ทั่วประเทศ แตละสาขามีพื้นที่ขายโดยเฉลี่ยประมาณ 5,500 - 12,000 ตารางเมตร
1.2 ศูนยจําหนายสินคาเพื่อกลุมผูประกอบการโฮเรกาโดยเฉพาะ “แม็คโคร ฟูดเซอรวิส”
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส เปนศูนยจําหนายสินคารูปแบบใหมที่ถูกออกแบบ และพัฒนาจากแนวคิด
อันเปน เอกลักษณ คือ ความมุ งมั่น ที่จ ะเป นศูน ยจํ าหน ายอาหารสด อาหารแชแ ข็ง อาหารแห ง
วัตถุดิบ เครื่องปรุง และอุปกรณในการปรุงอาหารครบครัน เพื่อตอบสนองความตองการของกลุม
โฮเรกาโดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 9 สาขาทั่วประเทศ แตละสาขามีพื้นที่
ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต 1,000 - 5,000 ตารางเมตร
1.3 ศูนยจําหนายสินคารูปแบบสาขา “อีโค พลัส” (Eco Plus Store)
อีโค พลัส ถูกพัฒนาขึ้นจากศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร โดยไดจัดสรรพื้นที่จําหนายผลิตภัณฑ
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ประเภทอาหารสดแกกลุมโฮเรกาเพิ่มขึ้นในทําเลพื้นที่ที่มีธุรกิจโรงแรม รานอาหาร และจัดเลี้ยง
จํานวนมาก และมีศักยภาพในการเติบโตดานการทองเที่ยวสูง นอกจากนี้ ยังสามารถตอบสนอง
ความตองการของกลุมผูคาปลีกรายยอย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 6 สาขา
ทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่ขายเฉลี่ยประมาณ 7,000 ตารางเมตร
1.4 รานจําหนายอาหารแชแข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซน” (Siam Frozen)
เปนรูปแบบรานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจําหนายผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง และอาหารแหง เนนกลุมลูกคา
โฮเรกาเปนหลัก โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 5 สาขาทั่วประเทศ และมีพื้นที่
ขายตอสาขาโดยเฉลี่ยตั้งแต 100 – 150 ตารางเมตร
2. ธุรกิจนําเขา สงออก และจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น พรอมบริการดานจัดเก็บและจัดสง
สยามฟูด เซอรวิส ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น พรอมบริการดานจัดเก็บและ
จัดสง ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 ของหุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สยามฟูด
เซอรวิส เปดดําเนินการทั้งหมด 4 สาขา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจนําเขาและจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น พรอมบริการดานจัดเก็บและจัดสง
ในประเทศเวียดนาม ดําเนินการโดยวีนาสยาม ฟูด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100.00 ของหุน
ทั้งหมด
ผูถือหุนรายใหญ (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558):
(วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด เพื่อกําหนดรายชื่อผูถอื หุน ที่มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป
2558)
รายชื่อผูถ ือหุน
1.
2.
3.
รวม

บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด*
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด
(มหาชน)*
อื่น ๆ

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
ตอประชาชน
จํานวน (หุน)
รอยละ
2,640,302,800
55.01

จํานวน (หุน)
2,640,302,800

รอยละ
55.01

2,057,846,700

42.87

[]

[]

101,850,500
4,800,000,000

2.12
100.00

[]
4,800,000,000

[]
100.00

หมายเหตุ: *บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทในกลุมเครือ
ซีพี ออลล ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รวมกัน รอยละ 97.88 ของหุนที่ออก
และเรียกชําระแลวทั้งหมด
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย:
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ/บริการ

% การถือ
หุนของ
บริษัทฯ

ดําเนินการโดย

1. ศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส อีโค พลัส และ
สยามโฟรเซน

รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ลานบาท

2556
%

ลานบาท

2557
%

ลานบาท

%

บมจ. สยามแม็คโคร
(MAKRO)

-

113,746

98.9

128,295

98.9

140,769

98.8

บจ. แม็คโคร อารโอ
เอช

99.99

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

บจ. โปรมารท

99.99

-

-

-

-

-

-

บจ. สยามฟูด
เซอรวิส

99.99

1,206

1.1

1,422

1.1

1,587

1.1

100.00

4

0.0

64

0.0

176

0.1

129,781 100.0

142,532

100.0

รายไดจากการขายสินคา อุปโภค
บริโภค และรายไดอื่น
2. ใหบริการดานการบริหาร ดาน
เทคนิคและสนับสนุน

รายได จ ากการให บริ ก าร และรายได ARO Company
อื่น*
Limited

3. นํา เข า และจํา หน า ยสิ น ค า แช แข็ง
และแชเย็น
รายได จ ากการขายสิ น ค า และบริ ก าร
และรายไดอื่น*
4. นําเขา สงออก และจําหนายสินคาแช
แข็งและแชเย็น

บจ. วีนาสยาม ฟูด

รายไดจากการขายสินคาและบริการ
และรายไดอื่น*
รวมทั้งสิ้น

114,956 100.0

หมายเหตุ: *รายไดหลังจากหักยอดขายที่ขายใหแกบริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558):
รายชื่อ
ตําแหนง
1 นายอาสา สารสิน
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2 นายอรรถพร ขายมาน
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 นายชวลิต อัตถศาสตร*
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4 นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
5 ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) (ตอ):
รายชื่อ
ตําแหนง
6 นายโชติ โภควนิช
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7 นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการบริหาร
8 นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
รองประธานกรรมการที่ 2 และ กรรมการบริหาร
9 ดร. ประเสริฐ จารุพนิช
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
10 นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
11 นายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล
12 นายสุภกิต เจียรวนนท
กรรมการ
13 นายณรงค เจียรวนนท
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
14 นายศุภชัย เจียรวนนท
กรรมการ
15 นายอดิเรก ศรีประทักษ
กรรมการ
16 นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
17 นางเสาวลักษณ ถิฐาพันธ
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
18 นายฟลลิป วิลเลียม คอกซ
กรรมการ
*หมายเหตุ: สําหรับนายชวลิต อัตถศาสตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
นั้น เปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ สํานักงานกฎหมายสยามซิตี้ จํากัด และบริษัท ชวลิต แอนด แอซโซซิเอทส
จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายแกบริษัทฯ โดยไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป ซึ่งลักษณะ
การใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายดังกลาวมีผลทําใหนายชวลิต อัตถศาสตร มีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553
ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติผอนผันเรื่องคุณสมบัติดังกลาวดวยเหตุผลดังตอไปนี้
(ก) นายชวลิต อัตถศาสตร เปนผูที่มีความรูเปนอยางดีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และกฎระเบียบของหนวยราชการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ และ/หรือกิจการของบริษัทฯ ทําให
บริษัท ฯ สามารถเตรีย มการและปฏิบัติต ามกฎระเบีย บตา ง ๆ ไดอ ยา งถูกตองและทันทวงที และเพื่อ
ดําเนินการปองกันมิใหไดรับผลกระทบใด ๆ จึงมีความจําเปนที่จะตองยังคงใหนายชวลิต อัตถศาสตร เปน
กรรมการอิสระ
(ข) คณะกรรมการเห็นวาการแตงตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการใหความเห็น
ที่เปนอิสระ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลดังกลาวขางตนในหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 17 (ประชุมเมื่อวันที่
29 เมษายน 2553) ในวาระการพิจารณาแตงตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร กรรมการอิสระใหกลับเขามาดํารงตําแหนง
ดังกลาวแลว
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สรุปปจจัยความเสี่ยง:
1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ
- ความเสี่ยงจากกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
- ความเสี่ยงดานการจัดหาสินคาและผลิตภัณฑ
- ความเสี่ยงดานการขนสงและกระจายสินคา
2) ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
- ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถอื หุนรายใหญถือหุนเกินกวารอยละ 75
- ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- ความเสี่ยงดานการพึ่งพิงระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป:
สรุปผลการดําเนินงาน
ขอมูล (หนวย : ลานบาท)
รายไดรวม
รวมคาใชจาย
กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

ป 2555
(ปรับปรุงใหม)
114,956
110,179
4,777
85
1,158
3,534

ป 2556
129,781
124,271
5,510
84
1,127
4,299

ป 2557
142,532
136,204
6,328
168
1,275
4,885

สรุปฐานะทางการเงิน
ขอมูล (หนวย : ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2555
(ปรับปรุงใหม)
32,291
21,429
10,862
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ป 2556
36,104
25,083
11,021

ป 2557
43,666
30,879
12,787

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

สรุปอัตราสวนทางการเงิน
ขอมูล
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (EPS) (บาทตอหุน)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (D/E) (เทา)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) (รอยละ)

ป 2555
(ปรับปรุงใหม)
0.74
2.0
11.2
34.0

ป 2556
0.90
2.3
12.6
39.3

ป 2557
1.02
2.4
12.2
41.0

คําอธิบายเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
คําอธิบายเกีย่ วกับผลการดําเนินงาน:
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเปนศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง โดยจัดจําหนาย
สินคาอุปโภคบริโภค ภายใตชื่อ “แม็คโคร” ซึ่งมีสาขาอยูทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ
มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 77 สาขาทั่วประเทศ และรานสยามโฟรเซนอีก 5 สาขา
รายไดรวมของบริษัทฯ ประกอบดวยรายไดจากการขายสินคา รายไดคาบริการ และรายไดอื่น ในป 2555
ป 2556 และป 2557 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 114,956 ลานบาท 129,781 ลานบาท และ 142,532 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตในป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 12.9 และรอยละ 9.8 ตามลําดับ หรือ
อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปตั้งแตป 2555 ถึงป 2557 เทากับรอยละ 11.4
โดยการเติ บ โตขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งของรายได ร วมดั ง กล า ว เป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาลู ก ค า
กลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง ความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการใหมีความหลากหลาย มีคุณภาพดี
อยางสม่ําเสมอ

และมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา ภายใตราคาที่เหมาะสม ประกอบกับ

การที่บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับปรุงรูปแบบรานคาและขยายสาขาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการพัฒนารูปแบบ
สาขาที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากขึ้น และการเปดสาขาในพื้นที่ใหมโดยเฉพาะ
พื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ รวมถึงแหลงทองเที่ยวและจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบาน เปนตน
นอกจากนี้ การเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องของรายไดรวมของบริษัทฯ ยังเปนผลมาจากการพัฒนาและขยาย
ฐานธุรกิจไปยังกลุมผูประกอบการดานธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร และผูใหบริการจัดเลี้ยง หรือกลุม
โฮเรกา โดยยอดขายของลูกคากลุมโฮเรกาเติบโตจากสัดสวนยอดขายเพียงรอยละ 4 เปนรอยละ 23 ของยอดขาย
รวมในสิบกวาปที่ผานมา
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กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 9,380 ลานบาท 10,964 ลานบาท และ
12,500 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตในป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 16.9 และรอยละ 14.0
ตามลําดับ หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปตั้งแตป 2555 ถึง ป 2557 เทากับรอยละ 15.4 โดยอัตรากําไรขั้นตนใน
ป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 8.4 รอยละ 8.7 และรอยละ 9.0 ตามลําดับ ทั้งนี้ กําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้น
เปนผลจากการทุมเทอยางตอเนื่องในการพัฒนาฐานลูกคา ซึ่งบริษัทฯ ไดมุงเนนการขยายสัดสวนการตลาดใน
กลุมลูกคาผูประกอบธุรกิจบริการดานอาหาร การคัดเลือกผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง และเพิ่มสัดสวนยอดขายของ
สินคาที่อัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายต่ํากวาสินคาประเภทอื่น ดังที่เห็นไดจากยอดขายสินคาภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทฯ และสินคาจําพวกอาหารสดที่เติบโตขึ้น อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของยอดขายทําใหเกิด
การประหยัดเนื่องมาจากขนาด (Economy of Scale) ซึ่งมีสวนชวยใหบริษัทฯ บริหารจัดการตนทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 3,534 ลานบาท 4,299 ลานบาท และ 4,885
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตในป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 21.6 และรอยละ 13.6 ตามลําดับ
หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปตั้งแตป 2555 ถึงป 2557 เทากับรอยละ 17.6 ทั้งนี้ อัตรากําไรสุทธิสําหรับป 2555
ป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 3.1 รอยละ 3.3 และรอยละ 3.4 ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิตั้งแตป 2555 ถึงป 2557 เปนผลโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดของ
ยอดขาย จากอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไดกลาวขางตน ประกอบกับการบริหารตนทุนและ
คาใชจายตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาในทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพตลอดจน
ปรับปรุงระบบโลจิสติกส และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภายในศูนยกระจายสินคาอยางตอเนื่อง
คําอธิบายเกีย่ วกับฐานะทางการเงิน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เทากับ 32,291 ลานบาท 36,104
ลานบาท และ 43,666 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งเปนผลจากการขยายสาขาอยางตอเนื่องในชวง 3 ปที่ผานมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เทากับ 21,429 ลานบาท 25,083
ลานบาท และ 30,879 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญในป 2556
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจาหนี้การคากิจการอื่นซึ่งสอดคลอง
กั บ การขยายธุ ร กิ จ และการเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนสาขา สํ า หรั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของหนี้ สิ น รวมของบริ ษั ท ฯ
ในป 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 2,000 ลานบาท เพื่อใช
ในการดําเนินงาน การขยายสาขา และรองรับการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 สวนของผูถือหุนเทากับ 10,862 ลานบาท 11,021 ลานบาท
และ 12,787 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 1.5 และร อ ยละ 16.0 ในป 2556 และป 2557 ตามลํ า ดั บ
โดยสอดคลองกับผลกําไรสุทธิ และการจายเงินปนผลระหวางป 2555 ถึง 2557 โดยในป 2555 ป 2556 และ
ป 2557 บริษัทฯ จายเงินปนผลเทากับ 2,580 ลานบาท 4,140 ลานบาท และ 3,120 ลานบาท ตามลําดับ
คําอธิบายเกีย่ วกับอัตราสวนทางการเงิน:
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ สําหรับป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 8.4 รอยละ 8.7 และ
รอยละ 9.0 ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 3.1 รอยละ
3.3 และรอยละ 3.4 ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นตน ประกอบกับการบริหารตนทุนและคาใชจายตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การจัดตั้งศูนยกระจายสินคาในทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพตลอดจนปรับปรุงระบบโลจิสติกส และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการภายในศูนยกระจายสินคาอยางตอเนื่อง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 คิดเปน 2.0
เทา 2.3 เทา และ 2.4 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุนของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น ณ สิ้นป 2556
มีสาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2555 จํานวน 1,067 ลานบาท
เพื่อการเสริมสภาพคลองของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจซึ่งสอดคลองกับการขยายจํานวนสาขา และ
นโยบายของบริษัทฯ ในการเพิ่มระดับสินคาคงคลังในชวงปลายป เพื่อรองรับเหตุการณที่อาจเกิดจากปญหา
ความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศ ในขณะที่อัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น
เล็กนอย ณ สิ้นป 2557 มีสาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556
จํานวน 2,000 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเสริมสภาพคลองของบริษัทฯ
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ สําหรับป 2555 ป 2556 และป 2557 คิดเปนรอยละ 11.2
รอยละ 12.6 และรอยละ 12.2 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิอยางตอเนื่องในทุกป
อั ต ราผลตอบแทนผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ ป 2555 ป 2556 และป 2557 คิ ด เป น ร อ ยละ 34.0
รอยละ 39.3 และรอยละ 41.0 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิอยางตอเนื่องในทุกป
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ความเปนอิสระของที่ปรึกษาทางการเงิน:
1. บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของซีพี ออลล ในการเสนอขายหุน
สามัญในครั้งนี้ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไมมียอดเงินคงคางใด ๆ กับธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) (ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัดถือหุนรอยละ 50.00 ของทุน
จดทะเบียนและชําระแลวทั้งหมด) อยางไรก็ตาม ซีพี ออลล และบริษัทยอยของซีพี ออลล มียอดเงินกูคง
คางกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นจํานวนประมาณ 3,930 ลานบาท
2. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของซีพี ออลล ในการเสนอขายหุน
สามัญในครั้งนี้ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไมมียอดเงินคงคางใด ๆ กับธนาคารไทยพาณิชย
จํ า กั ด (มหาชน) อย า งไรก็ ต าม ซี พี ออลล และบริ ษั ท ย อ ยของซี พี ออลล มี ย อดเงิ น กู ค งค า งกั บ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นจํานวนประมาณ 7,120 ลานบาท
นักลงทุนสัมพันธ:

หนวยงานประสานงานตลาดหลักทรัพยและนักลงทุนสัมพันธ
เลขที่ 615 ชั้น 6 อาคารจิตตอุทัย ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท: 0-2723-1000 ตอ 1768
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โทรสาร: 0-2374-2406

