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3.

ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอาจเกิดจากกลยุทธการวางแผนงานการดําเนินงาน สถานะการเงิน
การปฏิบัติตามขอบังคับของกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณทางการเมือง รวมถึงภัยธรรมชาติ บริษัทฯ ตระหนักถึงปจจัยความเสี่ยง
ดังกลาว และไดนํามาพิจารณาอยางรอบคอบในการดําเนินทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงไดกําหนดมาตรการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางเปนรูปธรรม เพื่อขจัดหรือลดความเสี่ยงเหลานี้ใหอยูในระดับที่มี
ผลกระทบตอบริษัทฯ ในระดับที่ยอมรับได ดังนั้น กระบวนการบริหารความเสี่ยงจึงเปนกระบวนการสําคัญ
ที่จะชวยสงเสริมใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
องคกร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียตาง ๆ และชวยใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ยังไมอาจทราบได
ในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้แลวเห็นวาไมเปนสาระสําคัญซึ่งอาจกลายเปน
ความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
รายได ผลกํ า ไร สิ น ทรั พ ย สภาพคล อ ง หรื อ แหล ง เงิ น ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ข อ ความในลั ก ษณะที่ เ ป น การ
คาดการณเหตุการณในอนาคต (Forward - Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน การใช
ถอยคํา “เชื่อวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือการประมาณการทางการเงิน
โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึง
เหตุการณในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเน
ก็เปนได

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติเปนปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจศูนย
จําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง รวมถึงธุรกิจบริการดานอาหาร ในหลายปที่ผานมา
บริษัทฯ เผชิญปจจัยลบที่สงผลตอเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงความผันผวนของสภาพอากาศในประเทศ เชน
ภัยแลง และอุทกภัย ความไมสงบทางการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัว อยางไรก็ดี เนื่องจาก
สินคาสวนใหญที่บริษัทฯ จําหนายเปนสินคาประเภทสิ่งของจําเปนในการดํารงชีพ รวมถึงสินคา
จําพวกอาหารสด ประกอบกับบริษัทฯ มีสาขากระจายอยูทั่วประเทศ ทําใหผลกระทบจากปจจัย
ดังกลาวไมเปนสาระสําคัญ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดแผนงานการบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องภายใตภาวะวิกฤติ
(Business Continuity Management framework) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญของ
สวนที่ 2.2 ขอ 3 ปจจัยความเสี่ยง หนาที่ 1

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ จะสามารถดําเนินงานตอไปไดภายใตสถานการณวิกฤติตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งภายหลังจาก
เหตุการณน้ําทวมใหญเมื่อปลายป 2554 หลายมาตรการของโครงการนี้ไดถูกนํามาใชและไดถูก
ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อใหโครงการมีความสมบูรณมากขึ้น โดยในป 2557 บริษัทฯ ไดเปด
ดําเนินการศูนยกระจายสินคาอาหารแหงและสินคาอุปโภคที่อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
และในป 2558 บริษัทฯ ยังมีแผนเปดดําเนินการศูนยกระจายสินคาอาหารสดและอาหารแชแข็ง
แหงใหมที่อําเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีสวนชวยลดความเสี่ยงในกรณีศูนยกระจาย
สินคาแหงใดแหงหนึ่งจําเปนตองปดการดําเนินงานชั่วคราวดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทั้งยังเปนการชวย
เพิ่มศักยภาพในการขนสงและกระจายสินคา ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของบริษัทฯ ในอนาคต
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2 ขอ 6 - โครงการในอนาคต)
นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติยังอาจสงผลกระทบตอแผนการขยายสาขาของ
บริษัทฯ โดยอาจสงผลใหแผนการขยายสาขาลาชาออกไป หรือไมเปนไปตามที่กําหนดไว ซึ่งอาจ
ส ง ผลกระทบต อ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ทฯ อย า งมี
นัยสําคัญ อยางไรก็ดี ที่ผานมา บริษัทฯ ไดดําเนินการศึกษาและวิเคราะหแผนการขยายสาขาอยาง
รอบคอบ เพื่อใหการขยายสาขาเปนไปตามแผนที่วางไว และลดผลกระทบจากปจจัยความเสี่ยง
ดังกลาวใหนอยที่สุด
3.1.2. ความเสี่ยงจากกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดอยูในภาคธุรกิจคาปลีกคาสง ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่กําหนดขอจํากัด ขอหาม และมาตรฐานตาง ๆ ที่ บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม โดยกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และที่จะออกมีผลบังคับใชในอนาคตมีแนวโนมที่จะเขมงวดมากขึ้น
ประกอบกับความเปนไปไดที่จะมีการตีความบังคับใชกฎหมายที่มีอยูอยางเครงครัดขึ้น หรือภาครัฐ
อาจบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดมากขึ้นดวย ทั้งนี้ กฏหมายและรางกฏหมายที่สําคัญที่อาจสงผล
กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดแก กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา ซึ่งหากมีการใช
บังคับอยางเครงครัดอาจสงผลกระทบตอการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง รางกฎหมายซึ่งกําลังอยู
ระหวางกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ ซึ่งหากประกาศใชบังคับอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จในการ
ดําเนินการขยายสาขาของบริษัทฯ อาทิ รางกฎหมายวาดวยการผังเมืองกํากับดูแลการพัฒนาอาคาร
พาณิชยขนาดใหญ หรือธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ รวมทั้งรางกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสง โดยหากพื้นที่ตามแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ อยูภายใตการควบคุมของกฎหมาย
เหลานี้ อาจทําใหบริษัทฯ ไมสามารถตั้งสาขาหรือสรางความลาชาในการเปดดําเนินการสาขาในพื้นที่
ดังกลาวตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ได
นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายคุมครองผูบริโภคและกฎหมายวาดวยความรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย (Product Liability Law) รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะตองรับผิดในกรณีที่ผูบริโภคหรือลูกคาไดรับความเสียหายจากสินคา
สวนที่ 2.2 ขอ 3 ปจจัยความเสี่ยง หนาที่ 2
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หรื อ บริ ก ารที่ ไ ม ป ลอดภั ย ของบริ ษั ท ฯ ไม ว า จะเป น การชดเชยค า เสี ย หาย หรื อ หน ว ยราชการที่
เกี่ยวข องอาจสั่งใหบริษั ทฯ เรียกคื นสินค าจากผูบริโ ภค หรื อจัด เก็บสิน คาที่ยั งไมไ ดจําหนายแก
ผูบริโภคกลับคืน รวมทั้งสั่งใหหยุดขายสินคานั้นได ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวขางตน บริษัทฯ
ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประเภทอาหาร ทั้งที่ศูนยกระจายสินคาและ
สาขาของบริษัทฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลดานสุขอนามัยและความปลอดภัย และยังไดจัดหา
สินคาจากผูผลิตที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเชื่อถือได รวมทั้งรวมพัฒนาสินคาคุณภาพภายใต
เครื่องหมายการคา “Quality Pro” (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Quality Pro
ในสวนที่ 2.2 ขอ 2.5 - การจัดหาผลิตภัณฑ) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดใหผูจัดจําหนายสินคา
ใหแกบริษัทฯ ตองรับผิดชดใชคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย รวมทั้งใหผูจัดจําหนาย
สินคาทําประกันภัยสําหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวดวยเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง
ดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง
อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเพิ่มเติม
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) สงผลใหการดําเนินการฟองคดีที่มีโจทก
จํานวนมากหรือกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับผูเสียหายหลาย ๆ รายจากเหตุเดียวกันซึ่งรวมถึงคดี
แพ ง และคดี ผู บริ โ ภคสามารถกระทํ าได ส ะดวกขึ้ น กล าวคื อ ผู เ สีย หายจากเหตุ เ หล า นั้น สามารถ
รวมกลุมกันและสงตัวแทนเพียงคนเดียวเพื่อเปนโจทกในการฟองคดี โดยศาลจะดําเนินการพิจารณา
คดีเปนคดีเดียว และคําพิพากษาจะมีผลผูกพันผูเสียหายทุกราย ดวยเหตุนี้ อาจทําใหบริษัทฯ มีความ
เสี่ยงตอการถูกฟองคดีโดยผูบริโภคจํานวนมากที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯไดหากมีมูลเหตุที่จะฟอง เชน
สินคาที่บริษัทฯ ขายมีความบกพรอง และกอใหเกิดความเสียหายตอผูบริโภค บริษัทฯ อาจจะตอง
รับผิดชอบในการชดใชคาเสียหายในมูลคาสูง เนื่องจากกลุมผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายมีจํานวน
มาก และอาจสงผลกระทบทางลบตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดานกฎหมายที่อาจสงผลใหบริษัทฯ ไม
อาจทําตามแผนธุรกิจ หรืออาจสงผลใหบริษัทฯ ขยายสาขาลาชากวากําหนด โดยจัดตั้งคณะทํางาน
เพื่อทําหนาที่วิเคราะหดานกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ ตลอดจนวางแผนรองรับอยางรอบคอบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ ในการเขารวมประชุมและสัมมนาเพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของขอกฎหมายตาง ๆ อยางใกลชิดดวย
3.1.3. ความเสี่ยงดานการจัดหาสินคาและผลิตภัณฑ
สภาวะอุตสาหกรรมคาปลีกคาสงมีการแขงขันที่สูงโดยผูบริโภคมีทางเลือกในการจับจายใชสอยที่
มากขึ้น ดว ยเหตุ นี้ บริ ษัทฯ จึ ง ตระหนั ก ถึง ความสํ าคั ญ ในการจั ด หาสิ นค าและผลิ ต ภัณ ฑ เพื่ อ ให
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดอยางครบถวน โดยคํานึงถึงความหลากหลายของ
ประเภทและชนิดสินคา คุณภาพสินคา รวมถึงปริมาณสินคาที่เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค
สวนที่ 2.2 ขอ 3 ปจจัยความเสี่ยง หนาที่ 3
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ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อาจ
สงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
อย า งไรก็ ดี ป จ จุ บั น บริ ษั ทฯ ได มี ก ารสั่ ง ซื้ อ และทํ า สั ญ ญาและเงื่ อ นไขทางการค า กั บผู ผ ลิ ต และ
ผูจําหนายหลายราย จึงสามารถลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงคูคารายใดรายหนึ่ง และลดความเสี่ยงดาน
ปริ ม าณสิ น ค า ที่ อ าจไม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการของผู บ ริ โ ภค นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ร ะบบ
การควบคุมคุณภาพสินคาที่ดี โดยตรวจคุณภาพสินคาตั้งแตไดรับจากผูผลิตและจัดจําหนาย การ
จัดเก็บและการขนสงภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญและกระบวนการที่ไดมาตรฐาน เพื่อเปนการ
รับรองวาสินคาที่บริษัทฯ จัดจําหนายเปนสินคาที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตอผูบริโภค นอกจากนี้
บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหลากหลายรายประกอบกับชื่อเสียงที่ดี
ของบริษัทฯ และยอดขายที่เติบโตขึ้นตามลําดับ จึงทําใหบริษัทฯ มีศักยภาพที่ดีในการจัดหาผลิตภัณฑ
ทั้งดานราคาและปริมาณของสินคาที่เพียงพอแกความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี
อนึ่ง บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญารับอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ กับ
ซีพี ออลล โดยบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา “Makro” และ “ARO” เปนตน ใน
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี ร าคาและเงื่ อ นไขเป น ไปตามข อ ตกลงทางธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป (โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2 ขอ 5.3 – สรุปสัญญาที่สําคัญ และสวนที่ 2.3 ขอ 14.1 – รายละเอียด
รายการระหวางกัน) ซึ่งเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการดังกลาวถือเปนสวนสําคัญประการ
หนึ่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.4. ความเสี่ยงดานการขนสงและกระจายสินคา
บริ ษั ทฯ มี ศู น ย จํ าหน า ยสิ น ค า แม็ คโคร แม็ ค โคร ฟู ด เซอร วิ ส อี โค พลั ส และร านสยามโฟรเซ น
ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อใหสามารถครอบคลุมฐานลูกคาไดอยางทั่วถึง ดวยเหตุนี้ การขนสงและ
กระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีศูนยกระจายสินคาทั้งสิ้น 3 แหง ไดแก (1) ศูนยกระจายสินคาอาหารแหง
สินคาอุปโภค อาหารแชเย็น และอาหารแชแข็ง ที่อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) ศูนย
กระจายสินคาอาหารแชแข็งขนาดเล็ก 1 แหง ที่อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และ (3) ศูนย
กระจายสินคาอาหารแหงและสินคาอุปโภคแหงใหมที่อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และมี
แผนเปดดําเนินการศูนยกระจายสินคาอาหารสดและอาหารแชแข็งแหงใหม ที่ตําบลมหาชัย อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภายในปลายป 2558 เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจํานวนศูนยจัดจําหนาย
สินคาของบริษัทฯ ในอนาคต (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2 ขอ 6 – โครงการใน
อนาคต)
อยางไรก็ดี ประสิทธิภาพในการขนสงและกระจายสินคาขึ้นอยูกับทั้งปจจัยที่บริษัทฯ สามารถควบคุม
ไดและปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได อาทิ ภัยธรรมชาติ เปนตน โดยเมื่อชวงปลายป 2554
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บริษัทฯ ประสบปญหาดานการขนสงและกระจายสินคาโดยตรงจากมหาอุทกภัย ทําใหถนนหลาย
เสนถูกตัดขาด ผูผลิตและจัดจําหนายสินคาหลายรายไมสามารถขนสงสินคามายังศูนยกระจายสินคา
ของบริ ษั ท ฯ ได อย า งไรก็ ดี ด ว ยศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบกั บ ความ
ชวยเหลือของผูผลิตและจัดจําหนายสินคาทําใหบริษัทฯ สามารถผานเหตุการณดังกลาวไปไดดวยดี

3.2 ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนเกินกวารอยละ 75
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ ซีพี ออลล และบริษัทที่เกี่ยวของถือ
หุนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 97.88 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง
สัดสวนการถือหุนที่มากกวารอยละ 75 ดังนั้น นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุมผูถือหุนราย
ใหญดังกลาวสามารถควบคุมมติทั้งหลาย รวมทั้งมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุน โดยที่ผูถือหุนราย
ยอยอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
นอกจากนี้ การถือหุนในลักษณะกระจุกตัวโดยกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ยังทําใหโอกาสที่
บริษัทฯ จะถูกครอบงํากิจการ (takeover) โดยบุคคลอื่นไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยปราศจากการยินยอม
ของกลุมผูถือหุนรายใหญนี้ แมวาผูถือหุนกลุมอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทําใหมูลคาของกิจการเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการดําเนินการภายใตหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาเปนวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ เปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป อีกทั้งบริษัทฯ ไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 6 ทาน โดย 5 ทาน เปนกรรมการตรวจสอบ
ในคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ
เปนที่รูจักและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเปนการชวยเสริมประสิทธิภาพและสรางการตรวจสอบและถวงดุล
อํานาจที่ดี รวมถึงสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการของบริษัทฯ นอกจากนี้ หากเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ และเปนรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จะตอง
ดําเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน ซึ่งอยูภายใตขอกําหนดและ
กรอบของกฎหมายอยางเครงครัด
3.2.2 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักดีวาทรัพยากรบุคคลเปนองคประกอบสําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยภาวะการขาด
แคลนแรงงานที่มีฝมือและบุคลากรคุณภาพ จึงเปนปจจัยเสี่ยงที่ทุกองคกรเผชิญอยูในปจจุบัน จากการ
ที่ผูประกอบการคาปลีกมีการขยายธุรกิจอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการแขงขันในการสรรหาบุคลากร
คุณภาพระหวางองคกร ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดานบุคลากรและรักษาบุคลากรคุณภาพใหอยูกับ
สวนที่ 2.2 ขอ 3 ปจจัยความเสี่ยง หนาที่ 5
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องค ก ร บริ ษั ทฯ จึ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจ า ยค า ตอบแทนที่ เ หมาะสม การพั ฒ นาศั ก ยภาพ และ
ความปลอดภัยในการทํางาน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดง
ความคิดสรางสรรคและริเริ่มทําสิ่งใหม ๆ ในงานที่รับผิดชอบ และมีการจัดใหมีการฝกอบรมที่
เหมาะสม และสรางบรรยากาศการทํางานเปนทีมเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ
เชื่อมั่นวาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานที่ดีจะชวยสรางความผูกพันระหวางบุคลากรกับ
องคกร และรักษาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรที่มีศักยภาพในการเติบโตกับบริษัทฯ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของแผนงานสรางบุคลากรเพื่อสืบทอดตําแหนง
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดเตรียมจัดหาบุคลากรจํานวนกวา 5,000 คนตอป เพื่อรองรับการขยายสาขา
ทั่วประเทศ นับเปนโอกาสอันดีที่จะสงเสริมใหพนักงานไดกลับไปทํางานในจังหวัดบานเกิด และ
สนับสนุนแรงงานในพื้นที่ใหมีรายไดโดยไมตองละทิ้งถิ่นฐาน ปจจัยเหลานี้จะเอื้อตอการลดความ
เสี่ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได และทําใหบริษัทฯ มีบุคลากรคุณภาพที่เพียงพออยู
เสมอ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอยางยั่งยืนตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว
3.2.3 ความเสี่ยงดานการพึ่งพิงระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ
เนื่องจากบริษัทฯ มุงเนนที่จะเปนองคกรแหงนวัตกรรม (Innovative Organization) บริษัทฯ จึงไดมี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองคกร ซึ่งเปนสิ่งจําเปนและเปนพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยที่ ร ะบบปฏิ บั ติ ง านหลั ก และการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ มี ก ารใช
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการปฏิบัติงานทั้งหมด ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรง หากระบบสารสนเทศไดรับความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร จากระบบไฟฟาขัดของ
หรือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในชวงหลายปที่ผานมา อุตสาหกรรมคาปลีกคาสงมีอัตราการเติบโตที่สูง การแขงขันทวีความรุนแรง
มากขึ้น รวมถึงระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีการพัฒนาการอยางรวดเร็วในประเทศที่เจริญแลว การ
เติบโตอยางรวดเร็วสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยอาจสงผลกระทบตอการดําเนินการ
ของธุรกิจคาปลีกแบบเดิมและธุรกิจของบริษัทฯ อยางไรก็ดี การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ภายใตชองทาง www.makroclick.com และกลยุทธการกระจายสาขาใหครอบคลุมทั่วประเทศจะเปน
แนวทางที่จะชวยลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกลาว
ในป 2557 บริษัทฯ ไดดําเนินการพัฒนาเพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร Retail Merchandising System
สําหรับใชแทนระบบคอมพิวเตอรเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองคกร การ
ใหบริการตอบสนองความตองการของลูกคา และสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต อยางไรก็ดี
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการปรับเปลี่ยนจากระบบเกาสู
ระบบใหม จึงไดกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ ทั้งการแตงตั้งผูบริหารที่มีประสบการณมาดูแลการดําเนินงานโดยภาพรวม การ
สวนที่ 2.2 ขอ 3 ปจจัยความเสี่ยง หนาที่ 6

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ควบคุมและสนับสนุนการทํางานใหตรงตามแผนงานที่กําหนด การวาจางหนวยงานที่นาเชื่อถือมา
ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน การพัฒนาบุคลากรในแผนกที่สําคัญคือการบริหาร
จัดการความเปลี่ยนแปลงขององคกร ใหบุคลากรทั้งที่ประจําอยูสํานักงานใหญและปฏิบัติงานอยูใน
แตละสาขา เกิดความเขาใจและพรอมที่จะปรับแนวคิด พัฒนาความรูและความคิดสรางสรรคให
สอดคลองกับการทํางานภายใตระบบสารสนเทศใหม
อนึ่ง บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญารับอนุญาตใหใชซอฟตแวรกับซีพี ออลล ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใชซอฟตแวรดังกลาวในการบันทึกรายการขายสินคา การบันทึกการรับสินคา
การเคลื่อนไหวของสินคาและระบบขอมูลลูกคาของสาขาของบริษัทฯ ซึ่งซอฟตแวรดังกลาวถือเปน
หนึ่งในหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2
ขอ 5.3.2 – สัญญารับอนุญาตใหใชซอฟตแวร)
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