บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ
ธุรกิจของกลุมบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ (1) ธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระ
เงินสดและบริการตนเอง (2) ธุรกิจนําเขา สงออก และจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็นพรอมบริการดาน
จัดเก็บและจัดสง และ (3) ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
2.1.1 ธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การดําเนินธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
โดยบริษัทฯ มีสาขา 4 รูปแบบหลัก ดังนี้
2.1.1.1 ศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเองแบบดั้งเดิม (Classic Store) ภายใต
ชื่อ “แม็คโคร”
ศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร เปนรูปแบบสาขาดั้งเดิม หรือ Classic store ที่จําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือ ผูประกอบการรานคา
ปลีกรายยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร จํานวนทั้งสิ้น
65 สาขา กระจายอยูทั่วประเทศ โดยแตละสาขามีพื้นที่ขายโดยเฉลี่ยประมาณ 5,500 - 12,000
ตารางเมตร
2.1.1.2 ศูนยจําหนายสินคาเพื่อกลุมผูประกอบการโฮเรกาโดยเฉพาะ “แม็คโคร ฟูดเซอรวิส”
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส เปนศูนยจําหนายสินคารูปแบบใหมที่ถูกออกแบบและพัฒนา จาก
แนวคิดอันเปนเอกลักษณ คือ ความมุงมั่นที่จะเปนศูนยจําหนายอาหารสด อาหารแชแข็ง
อาหารแหง วัตถุดิบ เครื่องปรุงและอุปกรณในการปรุงอาหารครบครัน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของกลุมโฮเรกา โดยเปดใหบริการสาขาแรก ในป 2555 ที่อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวนสาขารวมทั้งสิ้น 9 สาขาทั่วประเทศ
ได แ ก (1) สาขาหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ (2) สาขาป า ตอง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
(3) สาขาราไวย จังหวัดภูเ ก็ต (4) สาขากระบี่ จังหวั ดกระบี่ (5) สาขาเกาะสมุ ย จังหวั ด
สุราษฏรธานี (6) สาขาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี (7) สาขาพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี
(8) สาขาละไม จังหวัดสุราษฎรธานี (9) สาขากัลปพฤกษ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ แตละสาขา
มีพื้นที่ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต 1,000 - 5,000 ตารางเมตร
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2.1.1.3 ศูนยจําหนายสินคารูปแบบสาขา “อีโค พลัส” (Eco Plus Store)
อี โ ค พลั ส ถู ก พั ฒ นาขึ้ น จากศู น ย จํ า หน า ยสิ น ค า แม็ ค โคร โดยได จั ด สรรพื้ น ที่ จํ า หน า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระเภทอาหารสดแก ก ลุ ม โฮเรก า เพิ่ ม ขึ้ น ในทํ า เลพื้ น ที่ ที่ มี ธุ ร กิ จ โรงแรม
ร า นอาหารและจั ด เลี้ ย งจํ า นวนมาก และมี ศัก ยภาพในการเติ บ โตด า นการท อ งเที่ ย วสู ง
นอกจากนี้ ยังสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูคาปลีกรายยอย โดย ณ วันที่ 31
มี น าคม 2558 มี จํ า นวนสาขารวมทั้ ง สิ้ น 6 สาขาทั่ ว ประเทศ ได แ ก (1) สาขาสามเสน
กรุงเทพมหานคร (2) สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (3) สาขาเชียงใหม (หางดง) จังหวัดเชียงใหม
(4) สาขาพัทยา จังหวัดชลบุรี (5) สาขาปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (6) สาขาถลาง จังหวัด
ภูเก็ตโดยมีพื้นที่ขายเฉลี่ยประมาณ 7,000 ตารางเมตร
ตัวอยางรูปแบบผังการจัดวางสินคา

2.1.1.4 รานจําหนายอาหารแชแข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซน” (Siam Frozen)
รานสยามโฟรเซน เปนรูปแบบรานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาใน
กลุมอาหารแชแข็งโดยเฉพาะ โดยเนนกลุมโฮเรกาเปนหลัก ซึ่งไดเปดใหบริการสาขาแรก
ในป 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวนสาขารวมทั้งสิ้น 5
สาขาทั่วประเทศ ไดแก (1) สาขาตลาดเมืองใหม จังหวัดเชียงใหม (2) สาขาอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี (3) สาขาทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (4) สาขาตลาดยาโม จังหวัดนครราชสีมา
และ (5) สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยแตละสาขามีพื้นที่ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต 100 - 150
ตารางเมตร
2.1.2 ธุรกิจนําเขา สงออก และจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น พรอมบริการดานจัดเก็บและจัดสง
สยามฟูด เซอรวิส ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น พรอมบริการดาน
จัดเก็บและจัดสง โดยเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 ของหุนทั้งหมด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 สยามฟูด เซอรวิส เปดดําเนินการทั้งหมด 4 สาขา ซึ่งไดแก (1) สาขากรุงเทพมหานคร
(2) สาขาพัทยา (3) สาขาเกาะสมุย และ (4) สาขาภูเก็ต
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจนําเขา สงออก และจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น พรอมบริการ
ดานจัดเก็บและจัดสงในประเทศเวียดนาม ดําเนินการโดยวีนาสยาม ฟูด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ
ถือหุนรอยละ 100.00 ของหุนทั้งหมด วีนาสยาม ฟูด จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายป 2555 ณ เมืองโฮจิมินห
ประเทศเวียดนาม ตอมาในป 2557 วีนาสยาม ฟูด เปดดําเนินการสาขาแหงใหมที่เมืองฮานอย
ประเทศเวียดนาม
2.1.3 ธุรกิจอื่น ๆ
บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดตั้งบริษัทยอยเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตจํานวน
3 บริษัท ซึ่งประกอบดวย (1) แม็คโคร อารโอเอช เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในตางประเทศ รวมทั้ง
ใหบริการดานการบริหาร ดานเทคนิค และ/หรือ การบริการสนับสนุนแกบริษัทในเครือ (2) ARO
Company เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการดานการตลาดและใหคําปรึกษาในประเทศเมียนมาร และ (3)
โปรมารท เพื่อประกอบธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภค ทั้งนี้ บริษัทยอยใหมทั้ง 3 แหงยังอยูในระหวาง
การเตรียมการเพื่อดําเนินธุรกิจดังกลาวในอนาคต
2.2

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ/บริการ

ดําเนินการโดย

% การถือ
หุนของ
บริษัทฯ

2555
ลานบาท

รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
%
ลานบาท
%
ลานบาท

%

บมจ. สยามแม็คโคร
(MAKRO)

-

113,746

98.9

128,295

98.9

140,769

98.8

2. ใหบริการดานการบริหาร ดานเทคนิค
และสนับสนุน

บจ. แม็คโคร อารโอ
เอช

99.99

-

-

-

-

-

-

รายไดจากการใหบริการ และรายไดอื่น*

ARO Company
Limited

100.00

-

-

-

-

-

-

บจ. โปรมารท

99.99

-

-

-

-

-

-

3. นํา เข า และจํา หน า ยสิ น ค า แช แข็งและ บจ. สยามฟูด
เซอรวิส
แชเย็น

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

1. ศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร แม็คโคร
ฟูดเซอรวิส อีโค พลัส และสยามโฟรเซน
รายไดจากการขายสินคา อุปโภคบริโภค
และรายไดอื่น

รายไดจากการขายสินคาและบริการ และ
รายไดอื่น*
4. นําเขา สงออก และจําหนายสินคาแช
แข็งและแชเย็น

บจ. วีนาสยาม ฟูด

รายไดจากการขายสินคาและบริการ และ
รายไดอื่น*
รวมทั้งสิ้น

114,956

100.0

หมายเหตุ: *รายไดหลังจากหักยอดขายที่ขายใหแกบริษัทในเครือ
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2.3

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
2.3.1 ธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
ธุ ร กิ จ ศู น ย จํ า หน า ยสิ น ค า แบบชํ า ระเงิ น สดและบริ ก ารตนเองเป น ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ทฯ โดยมี
สัดสวนรายไดตอรายไดรวมเทากับรอยละ 98.8 ในป 2557
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีศูนยจําหนายสินคากระจายอยูทั่วประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 85 สาขา
ประกอบดวย ศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร 65 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอรวิส 9 สาขา อีโค พลัส 6 สาขา
และรานสยามโฟรเซน 5 สาขา
ขอมูลจํานวนสาขาและที่ตั้งตามภูมิภาคของธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
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เนื่องดวยกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ยืดถือเอาความตองการของลูกคาเปนศูนยกลาง
บริษัทฯ จึงไดจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจําแนกเปนกลุมตาง ๆ
ไดดังตอไปนี้
ก) ผัก ผลไมสด เนื้อสัตว อาหารทะเล อาหารนม
ข) ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งและแชเย็น
ค) เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
ง) ผลิตภัณฑทําความสะอาด ชําระลาง และเครื่องสําอางค
จ) สินคาของชําทั่วไป (General Grocery)
ฉ) เบเกอรี่
ช) เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณซอมบํารุง (Electrical Appliance and D.I.Y.)
ซ) เครื่องเขียน เครื่องใชสํานักงาน เครื่องใชสํานักงานอัตโนมัติ
ฌ) อุปกรณเครื่องครัว อุปกรณท่ใี ชในธุรกิจโรงแรม รานอาหาร และธุรกิจใหบริการดานอาหาร
ญ) เครื่องกีฬา เฟอรนิเจอร เครื่องใชในบาน
ฎ) สิ่งทอและเครื่องแตงกาย
ฏ) ยาและอาหารเสริม
ฐ) ภัตตาคาร
นอกจากสินคาประเภทอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปแลว บริษัทฯ ยังเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคาโดยการ
จําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง (D.O.B. : Distributor Own Brand) โดยไดวาจาง
ผูผลิตใหผลิตสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ซึ่งประเภทสินคาดังกลาวเปนที่ชื่นชอบ
และยอมรับของลูกคาอยางกวางขวาง และไดจัดจําหนายทั้งในศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร แม็คโคร
ฟูดเซอรวิส อีโค พลัส และรานสยามโฟรเซน ทั้งนี้ การจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของ
ตนเองเปนกลยุทธที่ผูประกอบการคาปลีกคาสงใชอยางแพรหลายในหลายประเทศทั่วโลก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ดําเนินการจําหนายสินคา D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริโภค โดย
แบงประเภทและชนิดของสินคาตามเครื่องหมายการคาตาง ๆ ดังนี้
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เครื่องหมายการคา

ประเภทของสินคา
สินคาอุปโภค ไดแก แกวน้ํา ถุงพลาสติก หนังยาง ภาชนะพลาสติก
เครื่องครัวสเตนเลส ชุดสังฆทาน ถุงมือเอนกประสงค ไมแขวนเสื้อ และ
เกาอี้พลาสติก กระดาษชําระ น้ํายาลางจาน และน้ํายาทําความสะอาด
สุขภัณฑ เปนตน
สินคาบริโภค ไดแก ขาวสาร เสนหมี่อบแหง น้ํามันพืช น้ําปลา ไสกรอก
หมูหยอง ผลไมกระปอง น้ําผลไมบรรจุขวด ผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง
ผลิตภัณฑอาหารแชเย็น เปนตน
ขนมขบเคี้ยว คุกกี้ และน้ําผลไม เปนตน

ARO

M&K

PETZFRIEND

อาหารสุนัข อาหารแมว และอาหารปลา เปนตน

Protech

เครื่องใชไฟฟา

Q-BIZ

Savepak

กระดาษถายเอกสาร กระดาษแฟกซ กระดาษเครื่องคิดเงิน บัตรตอกเวลา
สมุด ปากกา แฟมเอกสาร ซองใสเอกสาร ซองจดหมาย กาว ตูเก็บ
เอกสาร โตะคอมพิวเตอร โตะทํางานเหล็ก และเกาอี้ใชในสํานักงาน
เปนตน
กระดาษชําระ น้ํายาลางจาน วุนเสน และไสกรอก เปนตน

Starline

ผลิตภัณฑเครื่องใชสวนบุคคล

ไทยรวงขวัญ

ขาวสาร

ดวยปจจุบัน ผูบริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในลักษณะ
ของสินคามากขึ้น ยึดติดกับเครื่องหมายการคานอยลง ใหความใสใจในคุณภาพและราคามากขึ้น โดย
ลูกคาที่มีความสนใจในสินคา D.O.B. ไดแก ลูกคากลุมสถาบัน องคกร รานอาหาร เปนตน ซึ่งเปน
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กลุมลูกคาที่ตองการซื้อสินคาปริมาณมากเพื่อนําไปจําหนายตอหรือใชในธุรกิจ และมักมีเจาหนาที่ฝาย
จัดซื้อเพื่อทําการเลือกซื้อสินคาโดยเฉพาะ ดังนั้น ลูกคากลุมนี้จะมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้อ
สินคาเปนอยางดี ซึ่งเดิมมักจะติดตอกับผูคาสงหรือผูผลิต เพื่อซื้อสินคาในปริมาณมาก เชน กระดาษ
ชํ าระเพื่ อใช ในบริ ษั ททั่ วไป หรื อน้ํ ามั นพื ชสํ าหรั บการใช งานในภั ตตาคาร ดั งนั้ น สิ นค าภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทฯ จึงไดเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคากลุมนี้ไดเปนอยางดีทั้งในดานราคาและคุณภาพสินคา
ตราสินคาที่อยูคูกับศูนยจําหนายสินคาแม็คโครมากวา 20 ป คือ “เอโร” ไดรับการพัฒนาใหเปนสินคา
เพื่อกลุมลูกคาโฮเรกา ซึ่งตองการใชสินคาที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานในการผลิตที่ดี ราคาประหยัด
มากกวาจะคํานึงถึงเรื่องตราสินคา ปจจุบันสินคาอุปโภคบริโภคที่ผลิตขึ้นภายใตแบรนดเอโรกวา
4,000 รายการ ไดรับผลตอบรับที่ดีจากลูกคาโฮเรกา โดยเฉพาะในกลุมสินคาที่นําไปเปนวัตถุดิบใน
รายการอาหาร สามารถสรางความแตกตางดานรสชาติความอรอยที่เปนเอกลักษณไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ บริ ษัทฯ ยังใหการสนับสนุนองค ความรูแก คูคาในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม ภายใตแบรนด “เอโร” อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑพลาสติก น้ํายาลางจาน ภาชนะอาหาร
ใชแลวทิ้ง จนไดรับมาตรฐาน Think Green Initiative โดยในป 2557 น้ํายาลางจานภายใตแบรนด “เอ
โร” ยังไดรับการรับรองผลิตภัณฑฉลากเขียวอีกดวย
ในป 2557 สินคาภายใตเครื่องหมายการคา 4 แบรนดหลัก ไดแก ARO Q-BIZ Savepak และ M&K
ยังคงไดรับการพัฒนาใหมีความหลากหลาย สําหรับแบรนด ARO นั้น ยังไดรับการสงเสริมใหรวมใน
กิ จกรรมต าง ๆ ของกลุ มผู ประกอบการกลุ มโฮเรก า อาทิ ร วมกั บภาครั ฐในการนํ าสิ นค าภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทฯ รวมจัดรายการเทใจคืนความสุขใหประชาชนเพื่อลดภาระคาใชจายของ
ผูบริโภค การร วมออกบูธในงานอบรมสั มมนาที่ จัดขึ้ นโดยสมาคมภัตตาคารไทย ซึ่ งช วยตอกย้ํ า
ชื่อเสียงของสินคาแบรนดเอโร ตอยอดไปถึงภาพลักษณของแบรนดแม็คโคร ที่ไดรับความไววางใจ
ในกลุมผูประกอบการธุรกิจโรงแรม รานอาหาร และจัดเลี้ยงมาตลอด 25 ป
2.3.2 ธุรกิจนําเขา สงออก และจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น พรอมบริการดานจัดเก็บและจัดสง
2.3.2.1 ธุรกิจในประเทศไทย โดยสยามฟูด เซอรวิส
สยามฟูด เซอรวิส เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 สยามฟูด เซอรวิส เปนผูนํา
ในธุรกิจนําเขามีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมทั้งแชแข็ง
แชเย็น และอาหารแหง จากตางประเทศ และในประเทศ ไดแก เนื้อสัตว อาหารทะเล มันฝรั่ง
นม และผลิตภัณฑปรุงแตงอาหาร นอกจากนี้ สยามฟูด เซอรวิส มีมาตรการเขมงวดในการ
บริหารจัดการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแตระบบการรับสินคา จัดเก็บ และการขนสงภายใต
กระบวนการที่ไดมาตรฐานดวย กลุมลูกคาหลักของสยามฟูด เซอรวิส ที่สําคัญ ไดแก
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-

กลุมลูกคาโรงแรมชั้นนํา ระดับ 4 - 5 ดาว (4 - 5 Stars Hotel)
กลุมภัตตาคาร (Full Service Restaurant : FSR)
กลุมผูใหบริการอาหารจานดวน (Quick - Service Restaurant : QSR)
กลุมผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจําหนาย (Manufacturing and Trader)
กลุมผูใหบริการดานอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุมสถาบันตาง ๆ
(Catering and Institutions)

2.3.2.2 ธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยวีนาสยาม ฟูด
วีนาสยาม ฟูด เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 จัดตั้งขึ้นปลายป 2555 ณ เมือง
โฮจิมินห ประเทศเวียดนาม เพื่อประกอบธุรกิจการนําเขา และสงออก ตลอดจนจําหนาย
สินคาประเภทผลิตภัณฑอาหารคุณภาพสูงใหแกผูประกอบธุรกิจใหบริการอาหารจานดวน
รานอาหารตาง ๆ และธุรกิจโรงแรมทั่วไป ในป 2557 บริษัทฯ ดําเนินการขยายสาขาเพิ่มที่
เมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม โดยนํากลยุทธการดําเนินธุรกิจที่ยึดถือความ
ตองการของลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) เชน มีการจัดโครงการอบรมใหความรู
สรางความเขาใจแกพนักงาน เพื่อสรางทีมงานมืออาชีพในการใหบริการดานอาหาร พรอม
จัดเตรียมหองเก็บสินคาแชเย็นและแชแข็งไวสนับสนุนการเติบโตของผูประกอบธุรกิจ
ใหบริการอาหารจานดวน รานอาหารตาง ๆ และธุรกิจโรงแรมทั่วไปในเมืองฮานอย ดังนั้น
วีนาสยาม ฟูด จึงเปนกาวแรกในการตอยอดทางธุรกิจไปยังเมืองหรือประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคตอไป
2.4

การตลาดและการแขงขันกลยุทธการแขงขัน
2.4.1.1 ธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
ก) ผลิตภัณฑ
บริ ษั ท ฯ ยั ง คงให ค วามสํ า คั ญ กั บ การขายสิ น ค า ประเภทอาหารซึ่ ง เป น ธุ ร กิ จ หลั ก
อยางตอเนื่อง และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ จะยังคงเปนผูนําในดานการประกอบธุรกิจ
ศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเองของประเทศไทย โดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญทางดานการคัดสรรสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่ดี และตรงตอความ
ตองการของลูกคา
กลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ แตละกลุม ซึ่งไดแก ผูคาปลีกรายยอย โฮเรกา และธุรกิจ
บริการ มีความตองการสินคาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและแตกตางกันออกไป บริษัทฯ
จึงมีกลยุทธในการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาแตละกลุม โดยติดตามและ
วิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาแตละกลุมอยางใกลชิด จึงชวยทําให บริษัทฯ
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สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่แตกตางกันไดอยางถูกตอง ดวยเหตุนี้ เมื่อ
บริษัทฯ ขยายธุรกิจออกไปยังพื้นที่ใหม ๆ บริษัทฯ จึงมีความพรอมและสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนสินคาที่จําหนายในแตละสาขาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาใน
แตละสถานที่ไดอยางเหมาะสม
เนื่องดวยอุตสาหกรรมดานอาหารมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจ และ
การเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ของผูบริโภคยุคใหมที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น สงผลใหบริษัทฯ ได
จัดตั้งทีมงานธุรกิจฟูดเซอรวิส เพื่อมุงเนนทําความเขาใจในเชิงลึกถึงความตองการของ
ผูประกอบการมืออาชีพทางดานอาหาร หรือกลุมโฮเรกา พัฒนาสินคา บริการและสาขา
รูปแบบใหมเพื่อตอบโจทยทางธุรกิจ และเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคา ซึ่งจะเปน
รากฐานสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจฟูดเซอรวิส อยางยั่งยืน ดวยการวิเคราะห
พฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาแตละกลุมอยางใกลชิด ชวยทําใหบริษัทฯ สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่แตกตางกันไดอยางถูกตอง และเมื่อบริษัทฯ ขยาย
ธุรกิจออกไปยังพื้นที่ใหม ๆ บริษัทฯ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสินคาที่จําหนายในแตละ
สาขาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในแตละสถานที่ไดอยางเหมาะสม ดัง
จะเห็ น ได จ ากบริ ษั ทฯ ได เ ริ่ ม พั ฒ นาศู น ย จั ด จํ า หน า ยสิ น ค า ในรู ป แบบของแม็ ค โคร
ฟูดเซอรวิส อีโค พลัส และรานสยามโฟรเซน เพิ่มขึ้น โดยรูปแบบของ ศูนยจัดจําหนาย
สินคาประเภทดังกลาวมีพื้นที่ขายเล็กลง และมีการนําเสนอประเภทสินคาและบริการที่มี
ความหลากหลาย และตรงตองความตองการของกลุมลูกคาโฮเรกามากยิ่งขึ้น เพื่อให
แม็คโครเปนคูคาที่นําเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดใหแกลูกคาสมาชิก
ข) ทําเลที่ตั้ง
จากการที่บริษัทฯ เปนผูนําในอุตสาหกรรมคาปลีกคาสง โดยเปนผูคาปลีกรายแรกใน
ประเทศไทยที่เปดดําเนินธุรกิจการจัดจําหนายในลักษณะศูนยจําหนายสินคาแบบชําระ
เงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) บริษัทฯ จึงมีความไดเปรียบจากโอกาสในการ
เลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม และโอกาสในการสรางเครือขายสาขาที่ครอบคลุมฐานลูกคา
ในทําเลหลัก ๆ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาทั่วประเทศรวม
ทั้ ง สิ้ น 85 สาขา แบ ง เป น ศู น ย จํ า หน า ยสิ น ค า แม็ ค โคร จํ า นวน 65 สาขา แม็ ค โคร
ฟูดเซอรวิส จํานวน 9 สาขา อีโค พลัส จํานวน 6 สาขา และรานสยามโฟรเซน จํานวน 5
สาขา ตามลําดับ ทั้งนี้ แตละสาขาจะมีพื้นที่และรูปแบบที่แตกตางกันไปตามทําเลที่ตั้ง
แบ ง เป น สาขาในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลจํ า นวน 15 สาขา และสาขาใน
ตางจังหวัดจํานวน 70 สาขา ตามลําดับ
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31 ธ.ค. 55
(สาขา)
51

31 ธ.ค. 56
(สาขา)
56

31 ธ.ค. 57
(สาขา)
63

31 มี.ค. 58
(สาขา)
65

แม็คโคร ฟูดเซอรวสิ

2

5

8

9

อีโค พลัส

4

3

6

6

รานสยามโฟรเซน

5

5

5

5

รายการ
ศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร

ค) นโยบายดานราคา
ความสามารถในการแขงขันดานราคาเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของ
บริษัทฯ โดยเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคาเปาหมาย
ความสามารถในการแขงขันดานราคาของบริษัทฯ ที่ผานมาเกิดจากปจจัยหลายประการ
เช น การสํ า รวจราคา การบริ ห ารต น ทุ น การดํ า เนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูผลิต และจัดจําหนายสินคาไดเปนอยางดี เปนตน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายดํ า รงไว ซึ่ ง โครงสร า งการบริ ห ารงานด ว ยต น ทุ น ที่ ต่ํ า และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดดําเนินโครงการตาง ๆ ที่ไดริเริ่มในชวงปที่ผาน
มา เชน การบริหารและควบคุมอัตราผลกําไรอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารสินคาคง
คลังและสินคาที่มีการหมุนเวียนชา การบริหารตนทุนทางการเงินที่เกี่ยวกับสินคา การ
อนุรักษ และประหยัดพลังงาน การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนการใช
ระบบการให แ สงสว า งและอุ ป กรณ ต า ง ๆ ที่ ป ระหยั ด พลั ง งานและเป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
ง) การสงเสริมการขาย
กลยุทธสงเสริมการขายของบริษัทฯ ไดเนนถึงการสื่อสารกับลูกคาผูประกอบการผาน
ชองทางวารสาร Makro Mail ซึ่งมีลักษณะเปนแค็ตตาล็อกสินคาจัดทําลวงหนา ในแตละ
ปกษ (2 สัปดาห) บริษัทฯ จะทําการลดราคาสินคาชนิดใดบาง ซึ่งสินคาที่นํามาสงเสริม
การจําหนายจะเปนสินคาที่มีราคาถูกกวาปกติมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนงานลวงหนา
ตลอดปที่จะจัดใหมีการเสนอขายสินคาราคาพิเศษแกลูกคา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการ
วางแผนลวงหนารวมกับผูจัดจําหนาย (Suppliers) ตาง ๆ เพื่อใหการสงเสริมการจําหนาย
ของแตละ Suppliers เปนไปโดยสอดคลองกับการสงเสริมการจําหนายของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังมีการจัดการสงเสริมการขายในชวงเทศกาล ซึ่งประกอบดวยการลดราคา
สินคา การแลกของสมนาคุณ การจัดรายการพิเศษ เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได
ร ว มมื อ กั บ ธนาคารในการเสนอบริ ก ารทางธุ ร กิ จ ให กั บ ลู ก ค า ในรู ป แบบการเป ด
สาขายอย ณ ศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร การบริการบัตรเครดิตซิตี้แบงกการด สําหรับ
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ซื้อสินคาทุกประเภท และบัตรเครดิตที่มีตราสัญลักษณวีซา/ มาสเตอร สําหรับการซื้อ
สินคาอุปโภคประเภทเครื่องใชไฟฟา อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน และเฟอรนิเจอร
นอกจากกลยุทธสงเสริมการขายโดยตรงขางตน บริษัทฯ ยังจัดโครงการและกิจกรรม ที่
เปนประโยชนตอกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก
(1) มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ (Makro HoReCa) ซึ่งเปนกิจกรรม
สําคัญประจําปของบริษัทฯ และจัดตอเนื่องเปนปที่ 9 ในป 2557 ภายใตแนวคิด
“The Signature เอกลักษณ สรางได สไตลคุณ” เพื่อแสดงเจตนารมณในการ
สนั บ สนุ น ให ลู ก ค า ทั่ ว ไปและกลุ ม โฮเรก า ได นํ า ความรู ความคิ ด สร า งสรรค
รวมถึงแรงบันดาลใจที่ไดรับจากกิจกรรมภายในงานไปพัฒนาตอยอดธุรกิจของ
ตนเองใหมีเอกลักษณที่โดดเดนแตกตางจากผูประกอบการรายอื่น ๆ เพื่อสราง
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จทามกลางสภาวะการแขงขันที่คอนขางสูง
(2) โครงการ “แม็คโครมิตรแทโชหวย” (Makro Retailer Alliance : MRA) กลุมลูกคา
หลักของบริษัทฯ กลุมหนึ่งคือผูคาปลีกรายยอยหรือรานโชหวย บริษัทฯ จึงได
ดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพรานคาปลีกและรานโชหวยไทย โดยการ
ใหคําแนะนํา ความรูดานการบริหารจัดการรานคาปลีก สนับสนุนเครื่องมือในการ
สรางยอดขายและผลกําไร ใหผูประกอบการรานคาปลีกรายยอย นําไปพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต อ พฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคยุ ค ใหม ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ อาทิ
- การจัดงานตลาดนัดโชหวย ซึ่งในงานประกอบไปดวยการจัดกิจกรรมสัมมนา
และบริการใหคําแนะนําในการจัดการรานคาปลีก
- การจัดทําคูมือการเปดรานใหม เพื่อใหคําแนะนําแกผูที่ตองการเปดรานใหม
- การพัฒนาคูมือ 3 ชุด ประกอบดวยคูมือ 8 หัวขอการจัดการรานคาปลีก คูมือ
การปรับปรุงราน และคูมือเปดรานใหม
- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวางแผนผังรานคามินิมารทใน
รูปแบบ 3 มิติ รวมถึงการใหคําแนะนําการบริหารพื้นที่กลุมสินคาภายในราน
ตามทําเลที่ตั้ง ตัวอยางการจัดเรียงสินคา และประมาณการเงินลงทุนเริ่มตน
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2.4.1.2 ธุรกิจนําเขาและจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น พรอมบริการดานจัดเก็บและจัดสง
ก) ผลิตภัณฑ
เพื่อตอบสนองกับธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหารที่มีมูลคาตลาดในระดับสูงมากและมีการ
แข ง ขั น ที่ รุ น แรง สยามฟู ด เซอร วิ ส และวี น าสยาม ฟู ด (“กลุ ม บริ ษั ท ย อ ย”) จึ ง ได
วางแผนกลยุทธ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันสําหรับลูกคากลุมเปาหมายดวย
การสรางความแตกตางใหมีความเหนือคูแขงในดานตาง ๆ ดังนี้
ความหลากหลายและคุณภาพของสินคา
กลุ ม บริ ษั ท ย อ ยได ทํ า การศึ ก ษาข อ มู ล ทางการตลาดอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ มุ ง เน น การ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ดังนั้น กลุมบริษัทยอยจึงไดมีการคัดสรรสินคาที่มี
คุณภาพผานการตรวจสอบคุณภาพของสินคาที่ไดมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสินคาใน
กลุมอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุน ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงกวาอัตราการเติบโต
เฉลี่ยของอาหารประเภทอื่น ควบคูกับการเพิ่มตราสินคาโดยการคัดสรรและนําเสนอ
สินคาที่ไดรับการยอมรับ เพื่อเจาะจงกลุมลูกคาอยางชัดเจนมากขึ้น
ความเปนเลิศในดานการบริการ
จากความตั้งใจของกลุมบริษัทยอยที่ตองการสรางความเปนเลิศในดานการใหบริการ จึง
ไดดําเนินการศึกษาระบบงานและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เหมาะสม เพื่อใหการทํางานของ
ฝายบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความตองการของลูกคา
รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งเปนเครื่องมือขององคกร
และของพนั ก งานในองค ก รในการพั ฒ นาระบบการจั ด การลู ก ค า สั ม พั น ธ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยอาศั ย การจั ด การจากระบบฐานข อ มู ล ลู ก ค า เพื่ อ ให ห น ว ยงานที่
เกี่ ย วข อ งมี ข อ มู ล ในการให บ ริ ก ารลู ก ค า ที่ ส อดคล อ งกั น ทั้ ง องค ก รซึ่ ง จะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
กลุ ม บริ ษั ท ย อ ยมี ค วามพร อ มที่ จ ะลงทุ น ในเทคโนโลยี ใ หม ๆ เพื่ อ ยกระดั บ พั ฒ นา
ศักยภาพการใหบริการตามมาตรฐานการบริการระดับสากล เพื่อสรางความประทับใจ
ในการใหบริการ สงเสริมภาพลักษณที่ดี และสามารถแขงขันในตลาดไดในระยะยาว
การใหความสําคัญกับพนักงาน
การมุ ง สู ค วามเป น เลิ ศ ในการบริ ก ารที่ จ ะตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า
กลุมเปาหมาย พนักงานในองคกรเปนหัวใจสําคัญในการที่กลุมบริษัทยอยจะประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย ดังนั้น กลุมบริษัทยอยจึงใหความสําคัญในกระบวนการ
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คัดเลือกพนักงาน รวมทั้งจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรม พรอมการประเมินผลงานของ
พนั ก งานอย า งต อ เนื่ อ ง โดยมุ ง เน น ความรู เ กี่ ย วกั บ สิ น ค า และการให บ ริ ก ารที่ ดี
เพื่อสรางความภักดีในตราสินคา (brand loyalty) ของผูบริโภคตอกลุมบริษัทยอย ใน
ระยะยาว
ข) ทําเลที่ต้งั
นอกจากสํ า นั ก งานใหญ ใ นกรุ ง เทพมหานครแล ว สยามฟู ด เซอร วิ ส ยั ง มี ส าขาใน
ประเทศตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีก 3 แหง ไดแก เกาะสมุย พัทยา และภูเก็ต ทั้งนี้
เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของโรงแรม ร า นอาหารภั ต ตาคาร ในแหล ง ท อ งเที่ ย ว และ
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาใหม ๆ ไดมากขึ้น
ในสวนของวีนาสยาม ฟูด การขยายตลาดในชวงที่ผานมามุงเนนกลุมลูกคาเปาหมายใน
เมืองโฮจิมินห และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเปนหลัก
ค) นโยบายดานราคา
กลุ ม บริ ษั ทย อ ยกํ า หนดราคาสิ น ค า ที่ ส ามารถแข ง ขั น ได ใ นตลาด และเหมาะสมกั บ
คุณภาพของสินคาและบริการ ซึ่งเปนพื้นฐานสูความสําเร็จของกลุมบริษัทยอยและทํา
ใหสามารถดึงดูดใหลูกคาหลักตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่กลุมบริษัทยอยจัดจําหนาย
ง) การสงเสริมการขาย
สยามฟูด เซอรวิส ไดปรับปรุงภาพลักษณทางการตลาด โดยทําการปรับปรุงเว็บไซต
จั ด ทํ า แผ น พั บ โฆษณาแบบใหม และจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ให แ ก ลู ก ค า เพื่ อ การสาธิ ต
ผลิตภัณฑ รวมทั้งยังไดขยายฐานลูกคาในกลุมภัตตาคารอาหารเอเชียทั้งที่เปนรายยอย
และที่เปนภัตตาคารในเครือตาง ๆ ซึ่งทําใหการดําเนินธุรกิจของสยามฟูด เซอรวิส มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
สําหรับธุรกิจในประเทศเวียดนาม วีนาสยาม ฟูด ไดดําเนินการจัดตั้งสํานักงานแหงแรก
ในปลายป 2555 และในป 2557 บริษัทฯ จึงไดดําเนินการขยายสาขาเพิ่มที่เมืองฮานอย
เพื่อตอบโจทยทุกการดําเนินการของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงหองครัวสาธิตเพื่อใชจัดกิจกรรม
ใหความรูและสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา อีกทั้ง ยังชวยเสริมภาพลักษณความเปน
มืออาชีพในการประกอบธุรกิจใหบริการดานอาหาร และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ในอนาคตอีกดวย นอกจากนี้ วีนาสยาม ฟูด ยังมีโครงการศึกษาการขยายธุรกิจไปสูเมือง
อื่น ๆ ที่มีศักยภาพตอไป
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2.4.2 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ดวยฐานลูกคาที่มีอยูเปนจํานวนมากทั่วประเทศ บริษัทฯ ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องในการจัด
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคใหแกลูกคาซึ่งประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยมีกลุมลูกคา
เปาหมายเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ไดแก กลุมรานคาปลีกรายยอย กลุมลูกคา
โฮเรกา และกลุมธุรกิจบริการ ซึ่งลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย แบงตามประเภทธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดดังนี้
2.4.2.1 ธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
ก) ผูคาปลีกรายยอย: ผูประกอบการคาปลีกรายยอยที่จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่ง
กระจายอยูทั่วประเทศ ประกอบดวย รานขายของชํา รานโชหวย รานมินิมารท รานขาย
เครื่องเขียน เปนตน
ข) โฮเรกา: ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม รานอาหาร และจัดเลี้ยง รวมถึงรานอาหารขนาด
เล็ก รานขายอาหารริมทาง รถเข็นขายอาหาร สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่จําหนายอาหารหลากหลายประเภท
ค) ธุรกิจบริการ: ครอบคลุมถึงหนวยงานภาครัฐและธุรกิจในสาขาอาชีพตาง ๆ ไดแก
บริษัท สํานักงานบริการตาง ๆ สวนราชการตาง ๆ โรงเรียน รานเสริมสวย โรงพิมพ ราน
ซักรีด และผูประกอบธุรกิจบริการทั่วไป เปนตน
การพัฒนาลูกคาจําเปนตองเขาใจความตองการของลูกคาผูประกอบการแตละกลุมอยาง
ลึกซึ้ง โดยเฉพาะกลุมผูคาปลีกรายยอยและกลุมโฮเรกา โดยทีมงานฝายพัฒนาลูกคายังคง
ออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ทําความรูจักกลุมผูประกอบการที่มีศักยภาพทั้งหลาย เพื่อนํา
ขอคิดเห็นและคําแนะนําจากลูกคามาประมวลและวิเคราะห เพื่อพัฒนาองคประกอบตาง ๆ
ของธุรกิจตอไป
บริษัทฯ มีเปาหมายชัดเจนที่จะเปนคูคิดธุรกิจของลูกคาผูประกอบการ บริษัทฯ จึงพัฒนา
รูปแบบของศูนยจําหนายสินคาใหมีความหลากหลาย มีเอกลักษณเฉพาะตัว และเหมาะสม
กับลูก คาแต ละกลุ ม ซึ่ งสรางความได เปรีย บทางการแขงขั นใหกั บธุร กิจบริ ษัทฯ ทั้งใน
ประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน ดังตอไปนี้
ศูนยจําหนายสินคาแม็คโครแบบดั้งเดิม
ศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร เปนรูปแบบสาขาหลักของบริษัทฯ และมีพื้นที่การขายตั้งแต
5,500 - 12,000 ตารางเมตร โดยไดถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจจัดหา
สินคาไวเพื่อตอบสนองธุรกิจของผูประกอบการ โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการรานโชหวย
สวนที่ 2.2 ขอ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนาที่ 14

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

และรานคาปลีกรายยอย เพราะผูประกอบการมาศูนยจําหนายสินคาแม็คโครเพียงที่เดียว
จะได รั บ ความสะดวกและสามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคทั้ ง อาหารสดและ
อาหารแห ง ที่ จั ด เตรี ย มไว อ ย า งหลากหลายครบถ ว น ที่ สํ า คั ญคื อ มี ร าคาที่ เ หมาะสมซึ่ ง
สามารถนําไปทํากําไรตอได ภายใตแนวคิดสินคาครบ บริการดี ราคาถูก ทั้งนี้ มาตรการ
บริหารจัดการตนทุนที่มีประสิทธิภาพมีสวนสําคัญยิ่งที่ทําใหบริษัทฯ ยังคงความเปนศูนย
จําหนายสินคาที่มอบความคุมคาของสินคาและบริการใหแกลูกคาผูประกอบการไดอยูเสมอ
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส เปนรูปแบบสาขาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจจัดหาสินคา
แบบครบวงจรแกผูประกอบการกลุมโฮเรกาโดยเฉพาะ เชน อาหารสด และอาหารแชแข็ง
อาหารแหง เครื่ อ งครัว อุ ปกรณ ในการเตรีย มอาหาร และของใช ที่จํ าเป นสํ าหรับธุร กิ จ
รานอาหารและโรงแรม เปนตน ทั้งนี้ แม็คโคร ฟูดเซอรวิส มีพื้นที่ขายเฉลี่ย 1,000 - 5,000
ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดที่เล็ กจึงทํ าใหเกิ ดความคลองตั วในการขยายสาขา และยั งทําให
บริษัทฯ สามารถเขาถึงพื้นที่ที่ใกลกับกลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น
อีโค พลัส
อีโ ค พลั ส มี พื้น ที่ ก ารขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดยมี จุ ด ประสงคพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาผูประกอบการไดทั้งกลุมโฮเรกา และผูคาปลีกรายยอย
กล าวคือ รู ปแบบสาขา อี โค พลั ส ได จัด สรรพื้ นที่ สํา หรั บสิน คา ประเภทอาหารสดเพื่ อ
ใหบริการแกผูประกอบการกลุมโฮเรกาเพิ่มขึ้น ในทําเลพื้นที่มีธุรกิจโรงแรม รานอาหาร
และจัดเลี้ยงจํานวนมาก และมีศักยภาพในการเติบโต เชน สาขาพัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม
(หางดง) ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากกลุมโฮเรกา สงผลใหธุรกิจบริษัทฯ มีความ
แตกตางและไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
รานสยามโฟรเซน
รานสยามโฟรเซน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจําหนายผลิตภัณฑอาหารแชแข็งและอาหารแหงที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจบริการดานอาหารใหแกกลุมโฮเรกาเปนหลัก
2.4.2.2 ธุรกิจนําเขา สงออก และจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น พรอมบริการดานจัดเก็บและ
จัดสง
กลุมลูกคาหลักของสยามฟูด เซอรวิส ไดแก กลุมโฮเรกา ธุรกิจคาปลีก ซึ่งรวมถึงภัตตาคาร
ขนาดใหญทั้งประเภทผูประกอบการอิสระและภัตตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ
ใหบริการดานอาหารแกลูกคาคูสัญญา รวมถึงกลุมบริการอาหารจานดวน (Quick Service
Restaurant : QSR) สยามฟูด เซอรวิส สามารถรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐานลูกคาใหม
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เพิ่ม ขึ้น เนื่อ งจากประสบการณ ที่ย าวนานและมี ความรูค วามเขา ใจอยา งลึ กซึ้ งในธุ รกิ จ
บริการดานอาหารและธุรกิจของลูกคากลุมโฮเรกา รวมทั้งการนําเสนอสินคาและบริการที่
ตรงตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ทั้งนี้ สยามฟูด เซอรวิส มีคลังสินคาอยู 4 แหง
ในทําเลที่สําคัญจึงสามารถจัดสงสินคาคุณภาพดีแกลูกคาทั่วประเทศ
นอกจากนี้ สยามฟูด เซอรวิส ยังคงมุงพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการฝกอบรม
แกพนักงานใหมีความรู ความเขาใจในธุรกิจบริการดานอาหาร และธุรกิจของลูกคากลุม
โฮเรกา เพื่อนําเสนอสินคาและบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด โดยมีการ
จัดการอบรมความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหัวหนาพอครัว (Chef) และการพัฒนาทักษะใน
การขาย เปนตน ตลอดจนการใหความสําคัญกับการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางการ
รับรูและกระชับความสัมพันธกับกลุมโฮเรกา อาทิ การเปนผูสนับสนุนงานที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ดานอาหาร เชน งาน Pattaya Food & Hotelier Expo’ 14 งาน Culinary Schools’ US Food
Products Cooking Competition และงาน 2nd Food & Beverage Association of Thailand
(FBAT) Dinner of 2014 เปนตน ทั้งยังมีสวนรวมในงานแสดงสินคาสําคัญ เชน งาน
THAIFEX - World of Food Asia 2014 และงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและ
อุปกรณ” ที่จัดโดยบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหสยามฟูด เซอรวิส มีผลประกอบการที่เติบโตอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
วีนาสยาม ฟูด ใหความสําคัญกับการขยายตลาด และมุงเนนการนําเสนอความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑอาหารคุณภาพสูง ใหแกกลุมลูกคาเปาหมายในประเทศเวียดนาม สงผลให
วีนาสยาม ฟูด มีผลประกอบการเปนไปตามเปาหมาย และเพื่อปรับปรุงภาพลักษณความ
เปนมืออาชีพในการประกอบธุรกิจใหบริการดานอาหาร และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ในอนาคต
2.4.3 ลูกคารายใหญ
ลูกคารายใหญที่มียอดซื้อสินคาและบริการเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบการเงินรวม
สําหรับป 2555 ป 2556 และป 2557
- ไมมี 2.4.4 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
2.4.4.1 ธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
การจัดจําหนายสินคาของบริษัทฯ เปนแบบชําระดวยเงินสดและบริการตนเอง โดยมุงเนน
การจําหนายสินคาหลากหลายในปริมาณมาก และราคาที่เหมาะสม โดยมีการบริหารตนทุน
สวนที่ 2.2 ขอ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนาที่ 16

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

การดําเนินงานใหต่ําที่สุด เพื่อใหกลุมลูกคาหลักอันไดแกกลุมผูคาปลีกรายยอยและกลุม
โฮเรกาสามารถนําไปทํากําไรตอและแขงขันได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดอํานวยความสะดวก
ใหแกลูกคา เชน การใหบริการแนะนําเกี่ยวกับสินคา และรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งนี้ ลูกคา
สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนสินคา หากพบวาสินคานั้นชํารุดหรือเสียหายอันเกิดจาก
ความบกพรองของบริษัทฯ หรือผูผลิต โดยลูกคาจะตองนําใบเสร็จรับเงินพรอมทั้งสินคาที่
ประสงคจะขอคืนหรือเปลี่ยนมาพบเจาหนาที่แผนกรับคืนหรือแลกเปลี่ยนสินคาภายใน 7
วัน นับจากวันที่ทําการซื้อ ยกเวนสินคาอาหารสดและแชแข็งจะตองกระทําภายในวันที่ซื้อไป
เทานั้น ทั้งนี้ สินคาที่จะขอคืนหรือเปลี่ยนตองอยูในสภาพเรียบรอยทั้งตัวสินคาและหีบหอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการประกันราคาสินคา (Price Guarantee) ภายใตเงื่อนไขของ
บริษัทฯ เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาในการซื้อสินคาของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีชองทางการจําหนายสินคาในรูปแบบชําระเงินสดและ
บริการตนเองทั้งหมด 4 ประเภท ไดแก (1) ศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร จํานวน 65 สาขา
(2) แม็คโคร ฟูดเซอรวิส จํานวน 9 สาขา (3) อีโค พลัส จํานวน 6 สาขา และ (4) รานสยาม
โฟรเซน จํานวน 5 สาขา โดยสาขาแตละรูปแบบมีลักษณะของผลิตภัณฑและทําเลที่ตั้งที่
เหมาะกับลูกคาแตละประเภทแตกตางกันออกไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
สวนที่ 2.2 ขอ 2.4.2 – ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย)
2.4.4.2 ธุรกิจนําเขา สงออก และจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น พรอมบริการดานจัดเก็บและ
จัดสง
สยามฟูด เซอรวิส มีพ นัก งานขายดูแ ลลูก คา แตล ะราย แตล ะกลุม โดยเฉพาะ รวมทั้ง มี
แผนกบริการลูกคาสวนกลางที่สามารถใหบริการกับลูกคาไดโดยตรง ซึ่งทําใหสามารถ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายและเขาใจความตองการของลูกคาไดดี สยามฟูด เซอรวิส เพิ่ม
ชองทางจําหนายสินคาอาหารแหงโดยอาศัยความรวมมือจากบริษัทฯ ซึ่งจะทําใหส ยามฟูด
เซอรวิส มีสถานภาพที่จะชิงสวนแบงการเติบโตในตลาดไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยัง ได
พัฒ นาธุ ร กิ จ ใหม ได แ ก ธุ ร กิจ ร า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม แบบสาขาและอาหารจานด ว น
(Quick Service Restaurant : QSR) ซึ่งเปนการขยายฐานลูกคาและการพัฒนาธุรกิจ
สยามฟูด เซอรว ิส มีค ลัง สิน คา หอ งเย็น และรถจัด สง สิน คา ที ่ต ิด เครื ่อ งควบคุม
อุณหภูมิทําความเย็น จึงทําใหมีความพรอมในการใหบริการและเปนผูนําตลาดในดาน
ผลิต ภัณ ฑอ าหารที่มีคุณ ภาพสูง ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ งการของกลุม
ลูก คา ผูป ระกอบการมือ อาชีพ ดา นอาหาร 4 ทํา เลหลัก ซึ่ง เปน แหลง ทอ งเที่ย วสํา คัญ
ไดแก กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย พัทยา และภูเก็ต ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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วีนาสยาม ฟูด มีวัตถุประสงค เพื่อขยายธุรกิจใหบริการดานอาหาร และเตรียมความพรอม
ของบริษัทฯ สําหรับโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะมีขึ้นภายหลังการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับ
บริษัทฯ โดยอาศัยการเติบโตของธุรกิจใหบริการดานอาหารของประเทศเวียดนามซึ่งมีอัตรา
ที่สูงในปจจุบัน
ในป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการสงสินคาออกไปจําหนายตางประเทศประมาณ 149
ลานบาท
2.4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
2.4.5.1 ภาวะอุตสาหกรรม
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศในป 2557 โดยรวมมีอัตราการขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับป
กอนหนา โดยมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณทางการเมืองที่ไมแนนอนตั้งแตตนป 2556
ถึงกลางป 2557 แตอยางไรก็ดีสภาพเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัวในชวงครึ่งปหลังของ
2557 และมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง IMFไดคาดการณอัตราการเติบโตของ GDP
ในป 2558 ที่รอยละ 4.6 โดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของ GDP ในป 2557 ที่รอย
ละ 1.0 โดยไดรับปจจัยหนุนจากสถานการณการเมืองที่ดีขึ้นและการจัดตั้งรัฐบาลใหมซึ่ง
มุงเนนนโยบายกระตุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนและภาค
การทองเที่ยวกลับมาฟนตัวดีขึ้น
กราฟแสดงอัตราการเติบโตของ GDP ป 2554 - 2557 (Actual) และประมาณการ 2558 2562
หนวย: รอยละ

ที่มา: เว็บไซตกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) (มีนาคม 2558)
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สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมคาปลีกคาสง
อยางมีนัยสําคัญ อุตสาหกรรมคาปลีกคาสงมีแนวโนมเปนไปในทิศทางเดียวกับอัตราการ
เติบโตของ GDP โดยสมาคมพัฒนาผูประกอบการธุรกิจคาปลีกทุนไทยคาดการณอัตราการ
เติบโตของอุตสาหกรรมคาปลีกคาสงในป 2558 ที่ประมาณรอยละ 5 - 10
ทั้งนี้ แมวาการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมชะลอตัวในชวงตนป 2557 เนื่องจากสถานการณ
ทางการเมืองภายในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนไดมีการฟนตัวในชวงปลายป 2557 และ
มีแนวโนมที่จะดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยจากการศึกษาผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณทางการเมืองตอการบริโภคในประเทศ พบวาทั้งสองปจจัยสงผลกระทบใน
ระยะสั้นเทานั้น กลาวไดวา อุตสาหกรรมคาปลีกคาไทยสงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง
ในระยะยาวและยังไมเขาสูภาวะอิ่มตัว
การบริโภคภาคเอกชน ป 2546 – 2557
หนวย: ลานลานบาท

อัตราการเติบโตเฉลี่ย รอยละ 3.4

หนวย: รอยละ

ที่มา: เว็บไซตธนาคารแหงประเทศไทย (มีนาคม 2558)

โดยปจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมคาปลีกคาสงประกอบดวยปจจัยหลัก 3
ประการ ดังตอไปนี้
1) การเติบโตของตลาดตางจังหวัดในประเทศไทย
การขยายตัวของความเปนเมืองในตางจังหวัด (Urbanization) ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนปจจัยที่สะทอนถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดตางจังหวัดที่สําคัญประการหนึ่ง
กลาวคือประชากรเมืองซึ่งเปนกําลังซื้อที่สําคัญที่มีแนวโนมเติบโตสูง สงผลใหอุปสงค
ภายในประเทศเติบโตอยางยั่งยืนและลดการพึ่งพาการสงออก โดยขอมูลการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน แสดงใหเห็นวามีหลายจังหวัดที่มีจํานวนผูบริโภคที่
อาศัยในเมืองเปนจํานวนมากและยังมีระดับรายไดของครัวเรือนสูงกวาคาเฉลี่ยของทั้ง
ประเทศ
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ระดับรายไดของครัวเรือนของจังหวัดที่มีผูบริโภคในเมืองอาศัยอยูมาก (ขอมูลป 2557)
หนวย: บาท/เดือน/ครัวเรือน

จังหวัดที่มีผูบริโภคในเมืองอาศัยอยูม
 าก
หนวย: พันคน

10 จังหวัดแรกนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีผูบริโภคในเมืองมากที่สุด

ที่มา: การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ

นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดหัวเมืองในภูมิภาคที่คาดวาจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการพัฒนา
เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะจั ง หวั ด ที่ ติ ด หรื อ ใกล กั บ กลุ ม ประเทศ กั ม พู ช า ลาว พม า และ
เวียดนาม (CLMV) เนื่องจากจะมีการเปดเสรีการคาและบริการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ประกอบกับประเทศไทยมีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรโดยมี
พรมแดนติดกับประเทศอาเซียนถึง 4 ประเทศ และมีทางออกสูทะเลทั้งทางฝงอาวไทย
และทะเลอันดามัน จึงเปนจุดแข็งสําคัญของประเทศไทยที่จะสามารถเปนศูนยกลางการ
ขนสงของภูมิภาคอาเซียนได โดยตลาดตางจังหวัดที่มีศักยภาพในการขยายการลงทุน
ธุรกิจคาปลีกนั้นสามารถสรุปไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดังนี้
ก) ตลาดตางจังหวัดที่ยังมีความหนาแนนของรานคาขายปลีกคอนขางนอย แตมีการ
เติบโตของ GDP per capita ในภาคคาปลีกสูงถึงประมาณรอยละ 8 - 10 ในชวง 5
ปที่ผานมา เชน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดสระแกว จังหวัดหนองคาย และ
จังหวั ดนครศรีธ รรมราช นอกจากนี้ บางจัง หวัดยั งมีปจ จัย สนับสนุ นอื่น ไดแ ก
ขนาดตลาดที่ใหญ มีประชากรจํานวนมาก อยางเชน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ศรีสะเกษ และจังหวัดเชียงใหม ในขณะที่ มีจํานวนรานคาขายปลีกเพียงประมาณ
3 - 4 สาขาตอประชากร 1 ลานคน สะทอนถึงโอกาสของการขยายตลาดไดเพิ่มเติม
ข) จังหวัดที่อยูตามแนวชายแดน แมวาบางจังหวัดจะมีจํานวนประชากรไมมากนัก แต
เป น จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพในการเข า ไปขยายสาขาได เช น จั ง หวั ด ตาก จั ง หวั ด
สระแกว จังหวัดหนองคาย เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนจากการคาชายแดน ทั้งนี้
พบวาจังหวัดที่มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานไดแก มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และ
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พมามีกําลังซื้อสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบางจังหวัดที่มีศักยภาพของการคาชายแดน
เติ บ โตสู ง แต ยั ง มี ส าขาของร า นคา ปลี ก จํ า นวนไม ม ากนัก เช น จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุดรธานี สงผลใหธุรกิจรานคาปลีกยังมีโอกาสเติบโต
ไดอีกในอนาคต
ความหนาแนนของรานคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ตในจังหวัดที่มีประชาการ
หนาแนนและการเติบโตของ GPP คาปลีก
การเติบโตของ GPP คาปลีก
หนวย: % CAGR (2008-2012)
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ความหนาแนนของรานคาปลีกประเภทซุปเปอรมารเก็ตในจังหวัดที่มีประชาการ
หนาแนนและการเติบโตของ GPP คาปลีก
การเติบโตของ GPP คาปลีก
หนวย: % CAGR (2008-2012)
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สาขาตอประชากร 1 ลา นคน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาคตะวันออก

กรุงเทพฯ

ที่มา: การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ
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2) การขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย
การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทยเปนอีกหนึ่งในปจจัยหลักที่ชวย
ผลักดันใหอุตสาหกรรมคาปลีกคาสงในประเทศมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเห็นได
จากความสัมพันธในเชิงบวกระหวางการเติบโตของดัชนีคาปลีกและการเติบโตของ
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ ทั้งนี้ ในชวงระหวางป 2534 ถึงป 2557 จํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติในประเทศไทยขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 7.0 ตอป และ UNWTO ได
คาดการณจํานวนนักทองเที่ยวทั่วโลกในป 2563 มีจํานวนเทากับ 1,360 ลานคน และมี
อัต ราการเติ บ โตโดยเฉลี่ ย ของตลาดนั ก ท อ งเที่ย วโดยรวมสํ า หรั บประเทศในเอเชี ย
แปซิฟกเทากับประมาณรอยละ 5.7 ตอป
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติในประเทศไทยระหวางป 2543 - 2557
หนวย: ลานคน
อัตราการเติบโตเฉลี่ย รอยละ 7.0

ที่มา: เว็บไซตกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (เมษายน 2558)
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การเติบโตของดัชนีคาปลีกและจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ

ที่มา: การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ

สถานการณการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหวางป 2556 ถึงกลางป 2557 สงผลให
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยในป 2557 ลดลงจากป 2556
ประมาณรอยละ 6.7 อยางไรก็ดี จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ของสํานักงานสถิติแหงชาติไดประมาณการอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวตางชาติใน
ป 2558 ที่รอยละ 10.0 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากสถานการณทางการเมืองที่เริ่มคลี่คลาย
ประกอบกับนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งสงผลตอความเชื่อมั่นของ
นักทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยตรง
นอกจากนี้ สัดสวนนักทองเที่ยวจากทวีปเอเชียมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องซึ่งคิด
เปนสัดสวนตอจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดเทากับรอยละ 58.2 โดยมีนักทองเที่ยวจาก
ประเทศจีนยังคงเปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่สําคัญ ซึ่ง
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหวางป 2555 – 2557 เทากับรอยละ 28.8 ทั้งนี้ นักทองเที่ยว
จากประเทศจีนเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมคาปลีกคาสง
โดย ยอดการใชจายโดยเฉลี่ยตอหัวของนักทองเที่ยวจากประเทศจีนและฮองกงเทากับ
ประมาณ 146 เหรียญสหรัฐตอคนตอวัน ซึ่งสูงกวายอดการใชจายตอหัวโดยเฉลี่ยของ
นักทองเที่ยวโดยรวมที่ประมาณ 130 เหรียญสหรัฐตอคนตอวัน (ที่มา: การวิเคราะหโดย
SCB EIC จากขอมูลของ China Tourism Academy และ Cornell Hospitality Report)
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

การใชจายของนักทองเทีย่ วตางชาติในประเทศไทย

ที่มา: การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ

3) นโยบายจากภาครัฐ
ในป 2557 จากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายตัวต่ําประกอบกับสถานการณการชุม
ชุนทางการเมืองในชวงตนป แตอยางไรก็ดีในชวงปลายปของป 2557 สถานการณการ
ทางการเมืองเริ่มเขาสูสภาวะปกติ พรอมทั้งมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม
อยางชัดเจน อาทิ การลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การปรับเพิ่ม
คาแรงขั้นต่ํา แผนลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค เปนตน
2.4.5.2 ภาวะการแขงขัน
1) ผูประกอบการที่สําคัญในอุตสาหกรรมคาปลีกคาสง
อุตสาหกรรมคาปลีกคาสงในประเทศไทยมี 2 รูปแบบ ไดแก รานคาดั้งเดิมหรือโชหวย
(Traditional Trade) และรานคาสมัยใหม (Modern Trade) รานคาดั้งเดิมเปนรานคาปลีก
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ขนาดเล็กที่ดําเนินการโดยผูคารายยอย สวนรานคาสมัยใหมประกอบดวยไฮเปอรมารเก็ต
ซุปเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา รานคาสะดวกซื้อ ศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสด
และบริการตนเอง และรานขายสินคาเฉพาะอยาง ในชวงเวลา 20 ปที่ผานมา รานคาปลีกใน
ประเทศไทยได มี การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบจากร านค าดั้ งเดิ มเป นร านค าปลี กสมั ยใหม
เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง รายไดที่เพิ่มขึ้น และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ประชากรศาสตรสงผลใหความตองการของผูบริโภคมีความซับซอนมากขึ้น
โครงสรางผูประกอบการในอุตสาหกรรมคาปลีกคาสง
1. ผูคาปลีกรูปแบบรานคา
ดั้งเดิม
(Traditional Trade)

- ผูคาปลีกรายยอยที่ประกอบการรานคาขนาดเล็กซึ่งดําเนินการโดยไมมีเครือขายหรือรูปแบบการบริหาร
จัดการรานคาที่ชัดเจน
- รูปแบบและความหลากหลายของสินคาที่จําหนายจะบงบอกถึงวัฒนธรรมของคนทองถิ่นและเปนสินคาที่
จําเปนพื้นฐานตอการดํารงชีวิตประจําวัน

2. ผูคาปลีกรูปแบบรานคา
สมัยใหม
(Modern Trade)

- ผูคาปลีกรายใหญที่ประกอบการรานคาซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดีและมีการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชัดเจน
- รูปแบบรานคาสมัยใหมมีความหลากหลาย และมีการวางตําแหนงทางการตลาดเพื่อจับกลุมลูกคาที่มี
การดําเนินชีวิตหรือประกอบธุรกิจที่แตกตางกัน โดยสามารถแบงไดออกเปน 6 กลุมผูคาปลีกตามรูปแบบ
รานคา ดังนี้
ผูคาปลีกรายที่สําคัญ
(จํานวนสาขา ณ สิน้ ป 2557)

2.1 รานคาปลีกขนาดใหญ
(Hypermarket)

- กลุ ม ผู คา ปลีกที่ ป ระกอบการร า นค า ปลี กขนาดใหญ โดยมี กลุ ม
ลูกคาเปาหมายเปนลูกคาที่มีรายไดต่ําถึงปานกลาง
- จําหนายผลิตภัณฑที่หลากหลายและครอบคลุม โดยมุงเนนกลุม
ลูกคาที่ใหความสําคัญกับความคุมคา

เทสโก โลตัส
บิ๊กซี

163 สาขา
123 สาขา

2.2 หางสรรพสินคา
(Department Store)

- กลุมผูคาปลีกที่ประกอบการรานคาปลีกขนาดใหญ โดยครอบคลุม
กลุม ลูกค า เปาหมายทุกกลุ ม ขึ้ น อยูกับ การวางตํ าแหน งทางการ
ตลาดของผูคาแตละราย
- จําหนายผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพสูงในราคาปาน
กลางถึงสูง

โรบินสัน
เซ็นทรัล
เดอะมอลล

41 สาขา
25 สาขา
9 สาขา1

2.3 ซุปเปอรมารเก็ต
(Supermarket)

- กลุมผูคาปลีกที่ประกอบการรานคาปลีกขนาดกลาง มีผลิตภัณฑ
หลากหลายมากกวารานขายของชําแตนอยกวารานคาปลีกขนาด
ใหญ
- เน นการจํ า หน ายผลิ ตภั ณ ฑ อาหารสด อาหารพร อ มทาน สิ น ค า
พื้นฐาน และสินคาอุปโภคบริโภคอื่น ๆ

เทสโก โลตัส
ทอปส ซุปเปอร
วิลลามารเก็ต
บิ๊กซี
ฟูดแลนด
แม็กซแวลู

190 สาขา
113 สาขา
31 สาขา
37 สาขา
13 สาขา
27 สาขา
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2.4 รานสะดวกซื้อ
(Convenience Store)

- กลุมผูคาปลีกที่ประกอบการรานคาปลีกเปนลักษณะรานคาเดี่ยว
ขนาดเล็กที่ตั้งอยูกลางชุมชนที่มีความหนาแนนของประชากรสูง
เนนการจําหนายอาหารแปรรูป/พรอมทาน และสินคาพื้นฐานใน
ชีวิตประจําวัน

เซเวนอีเลฟเวน
เทสโก โลตัส
แฟมิลี่มารท
บิ๊กซี
แมกซแวลู
108 ชอป
ท็อปส เดลี่
ซีเจ เอ็กซเพรส

8,127 สาขา
1,257 สาขา
1,207 สาขา
324 สาขา
50 สาขา
230 สาขา
26 สาขา
231 สาขา

2.5 ศูนยจําหนายสินคา
แบบชําระเงินสดและ
บริการตนเอง
(Cash & Carry)

- ผูคาปลีกที่ประกอบการรานคาปลีกขนาดใหญ โดยมีกลุมลูกคา
เปาหมายเปนรานคาขนาดเล็กและครัวเรือน หรือผูประกอบการ
ตาง ๆ ซึ่งซื้อสินคาเปนจํานวนมาก
- จําหนายผลิตภัณฑที่หลากหลายและครอบคลุม ในจํานวนมาก

แม็คโคร

82 สาขา2

2.6 รานคาปลีกขนาดใหญ
ที่ขายสินคาเฉพาะ
อยาง
(Category Killer)

- กลุมผูคาปลีกที่ประกอบการรานคาปลีกขนาดใหญ และเปนผูนํา
ในการจําหนายสินคาในสายผลิตภัณฑเฉพาะเจาะจง เนนการขาย
สินคาเฉพาะสายผลิตภัณฑในแนวลึก

ซุปเปอรสปอรต
โฮมโปร
พาวเวอรบาย

78 สาขา
71 สาขา
79 สาขา

หมายเหตุ: 1. รวมหางสรรพสินคาสยามพารากอนและดิเอ็มโพเรียม (นับเปน 2 สาขา)
2. รวมรานสยามโฟรเซน จํานวน 5 สาขา
ที่มา: ขอมูลจากเว็บไซดของแตละผูคาปลีกหรือขอมูลบริษัทที่เปดเผยตอสาธารณะในรูปแบบอื่น ๆ

ทั้ ง นี้ ในกลุ ม ธุ ร กิ จ ผู ป ระกอบการร า นค า ปลี ก ขนาดใหญ มี ก ารแข ง ขั น ที่ สู ง ระหว า ง
ผูประกอบการรายใหญสองราย ไดแก โดยในระหวางป 2555 - 2557 บิ๊กซี และ เทสโก
โลตัส ไดเพิ่มจํานวนสาขา จาก 113 สาขา เปน 123 สาขา และ จาก 146 สาขา เปน 163
สาขา ตามลําดับ
สําหรับในกลุมธุรกิจผูประกอบการซุปเปอรมารเก็ต มีผูประกอบการในกลุมธุรกิจนี้
หลายราย ไดแก ตลาดโลตัส ทอปส ซุปเปอร วิลลามารเก็ต และบิ๊กซี มารเก็ต เปนตน
โดยในระหวางป 2555 - 2557 ตลาดโลตัส ทอปส ซุปเปอร วิลลามารเก็ต และ บิ๊กซี มาร
เก็ต ไดเพิ่มจํานวนสาขาจาก 165 สาขา เปน 190 สาขา จาก 98 สาขา เปน 113 สาขา จาก
21 สาขา เปน 31 สาขา และจาก 18 สาขา เปน 37 สาขาตามลําดับ
และสําหรับบริษัทฯ ไดมีการขยายสาขาในระหวางป 2555 - 2557 จํานวน 20 สาขา จาก
62 สาขาในป 2555 เปน 82 สาขา ในป 2557
2) การแขงขันและกลยุทธการปรับตัวของผูประกอบการ
ภาพรวมอุตสาหกรรมคาปลีกคาสงของประเทศไทยในป 2557 ยังคงมีการแขงขันที่สูง
ทั้ ง นี้ โมเดลขนาดเล็ ก แบบร า นสะดวกซื้ อ ยั ง คงเป น ป จ จั ย การเติ บ โตหลั ก ของ
อุตสาหกรรมการคาปลีกคาสง ในขณะที่โมเดลขนาดใหญ เชน ไฮเปอรมารเก็ต ไดรับ
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แรงกดดันเพิ่มมากขึ้นจากขอจํากัดดานพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีผูประกอบการคาปลีกคาสง
รายใหมที่เล็งเห็นโอกาสและกาวเขามาเปนทางเลือกในตลาด อาทิ รานสะดวกซื้อ
“ลอวสัน 108” ที่เกิดจากการรวมทุนระหวางกลุมสหพัฒนกับกลุมลอวสัน อิงค และราน
“ซูเปอรคุม” และ “ซูเปอรคุม ขายสง” ของกลุมเซ็นทรัลรีเทล เปนตน
ดังนั้น เพื่อ ใหผูประกอบการคาปลีกคาสงสามารถดํารงอยูไดตามสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนไป จึงจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเปนการ
ปรับตัวเพื่อความอยูรอด อาทิ การนําเสนอสินคา และบริการใหเหมาะสมกับความ
ตองการของผูบริโภค ที่เปนกลุมเปาหมาย การสรางสรรคกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อ
หวังกระตุนกําลังซื้อของผูบริโภค การปรับปรุงรูปแบบการจัดเรียงสินคาภายในราน
เพื่อใหสะดวกตอการเลือกซื้อของผูบริโภค ตลอดจนการบริหารและควบคุมตนทุนให
ต่ําลงอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตองคํานึงถึงการจัดการสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผูประกอบการคาปลีกคาสงยังมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการแขงขันเปนใน
ลักษณะของการแขงขันขาม segment เนน one-stop shopping และ niche market ซึ่งเปน
ตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูง รานคาปลีกรูปแบบตาง ๆ ไมเพียงแตแขงขันกันเองใน
รูปแบบเดียวกัน แตจะตองแขงขันกับรูปแบบอื่นมากขึ้น เชน รานสะดวกซื้อจะแขงกับ
ซุปเปอรมารเก็ต โดยจะเปนการแขงขันทั้งในดานราคาและสินคาที่ตอบโจทยความ
ต อ งการของผู บ ริ โ ภค ตั ว อย า งเช น การเพิ่ ม สิ น ค า อาหารพร อ มรั บ ประทานให
หลากหลายเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การแขงขัน
ยังมุงเนนการใหบริการในลักษณะของ one-stop shopping โดยเปดพวงกับรานคา
สนับสนุนประเภทอื่นดวย เนื่องจากผูบริโภคตองการบริการที่ครบวงจร การแขงขันใน
ระยะตอไป segment ที่ยังมีผูเลนนอยรายและยังมีโอกาสเติบโตมากคือ niche market
อาทิ กลุมชาวตางชาติที่เขามาทํางานในไทยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งแมตลาดไมใหญมาก
แต มีกํ าลั งซื้ อ สู ง และกลุม โฮเรกา ที่เ ติบ โตตามการทอ งเที่ย วและการจั ดประชุม /จั ด
กิจกรรมตาง ๆ สงผลใหผูประกอบการคาปลีกรายใหญเริ่มเห็นชองวางทางธุรกิจที่จะ
ตอบโจทยลูกคากลุมนี้ได
อางอิง:

1) เว็บไซตกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
2) เว็บไซตกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
3) เว็บไซตธนาคารแหงประเทศไทย
4) เว็บไซต United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
5) ขอมูลจากเว็บไซดของแตละผูคาปลีกหรือขอมูลบริษัทที่เปดเผยตอสาธารณะในรูปแบบอื่น ๆ
6) การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ
7) การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของ China Tourism Academy และ Cornell Hospitality Report
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2.5

การจัดหาผลิตภัณฑ
ฝ า ยจั ด ซื้ อ ของบริ ษั ท ฯ จะแบ ง กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ต ามประเภทของสิ น ค า โดยแต ล ะกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ะมี
ผูรับผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซื้อสินคาแตละประเภท ซึ่งสวนใหญจะเปนสินคาที่ผลิตในประเทศ
โดยจะสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตและหรือผูจําหนายโดยตรง ทั้งนี้จะมีการทําสัญญาการคากับผูผลิตและหรือผู
จําหนายเปนราย ๆ ไป ซึ่งจะมีลักษณะเปนสัญญาและเงื่อนไขทางการคาที่ตกลงกัน โดยสวนใหญหรือเกือบ
ทั้งหมดของสัญญาการคาจะมีอายุกําหนด 1 ป และเมื่อครบกําหนดแลวสัญญาจะถูกตอออกไปอีกคราวละ 1
ป จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษร
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายรายใดที่มียอดซื้อเปนสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของยอดซื้อรวม
ตามงบการเงินรวม สําหรับป 2555 ป 2556 และป 2557
ด วยความใส ใ จในความปลอดภั ย ด า นอาหารยั ง คงเป น นโยบายสํ า คั ญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ยึ ด ถื อ ลู ก ค า เป น
ศูนยกลาง จึงมุงสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาผูประกอบการธุรกิจดานอาหารที่เขมงวดเรื่องคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร โดยยกระดับระบบการรับประกันคุณภาพและกระบวนการควบคุมคุณภาพ
อาหาร ตั้ ง แต แ หล ง ผลิ ต จนถึ ง จุ ด จํ า หน า ยให เ ป น ไปตามมาตรฐานการรั บ รองต า ง ๆ จากองค ก ร
ภายในประเทศและระดับสากล อาทิ มาตราฐาน Q Mark, Food Service, HACCP, GMP, CODEX, และ
Global GAP เปนตน
โครงการ Quality Pro ของบริษัทฯ ไดมีสวนสนับสนุนใหเครือขายเกษตรกรไทยพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรที่ดี มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดริเริ่มแนวคิดการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานคูคาในสวนภูมิภาค โดยสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนยรวบรวมสินคาประจําภูมิภาค”
(Regional Hub) เพื่อรับรองคุณภาพสินคาเบื้องตนตั้งแตตนทาง ทําใหไดสินคาทองถิ่นที่สด สะอาด
ปลอดภัย ซึ่งในแตละศูนยมีหองปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพสินคา ตามมาตรฐาน
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และหลักปฏิบัติที่ดีในหองปฏิบัติการ (GLP) โดยสินคาที่ออกจาก
ศูนยดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยภาครัฐ เชน มาตรฐานคุณภาพ (Q Mark) และความ
ปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety)
สําหรับสยามฟูด เซอรวิส และวีนาสยาม ฟูด จะแบงกลุมผลิตภัณฑตามประเภทของสินคาโดยแตละกลุม
ผลิตภัณฑจะมีผูรับผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซื้อสินคาแตละประเภทซึ่งสวนใหญจะเปนสินคาที่นําเขา
จากตางประเทศ โดยจะสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตและหรือผูจําหนายโดยตรง ซึ่งมีขอตกลงทางการคาที่เปนไป
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
สําหรับป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสัดสวนการสั่งซื้อสินคาตางประเทศรวมกัน คิดเปนรอยละ 3.5 ของ
ยอดสั่งซื้อสินคาทั้งหมด

สวนที่ 2.2 ขอ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนาที่ 28

