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6.

โครงการในอนาคต

บริ ษั ท ฯ ได ว างแผนกลยุ ท ธ ร ะยะยาวและแผนปฏิ บั ติ ก ารระยะสั้ น แบบป ต อ ป ที่ ส อดคล อ งกั น โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเสริมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในประเทศใหมีการเจริญเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ควบคูไปกับการศึกษาโอกาสทางธุรกิจในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียมพรอมที่จะ
ลงทุนขยายธุรกิจเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุงเปนที่หนึ่งในอาเซียนเรื่องการจัดหาสินคาเพื่อ
ธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูประกอบการมืออาชีพ เพื่อใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายในการเติบโตและ
ขยายธุรกิจภายใตการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน บริษัทฯ จึงดําเนินธุรกิจโดย
เนนกลยุทธมุงเนนความตองการของลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) โดยมุงพัฒนารูปแบบทาง
ธุรกิจที่สามารถตอบสนองความตองการที่แตกตางของกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งประกอบดวยกลุมผูคาปลีก
รายยอยและกลุมโฮเรกา ทั้งในดานการพัฒนารูปแบบสาขาใหม การพัฒนาสินคาและบริการ ตลอดจนสาน
ตอโครงการพัฒนาตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการนําระบบปฏิบัติการใหมมาใชและเตรียมเปดดําเนินการศูนยกระจาย
สินคาแหงใหม ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ควบคูไ ปกับการวางรากฐานที่แข็งแกรงใหแกอ งคก ร
นอกจากนี้ บริษัทฯ เปนบริษัทยอยของซีพี ออลล ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ จึงนับเปน
โอกาสที่ดีของบริษัทฯ ที่จะสามารถนําความรูความชํานาญและประสบการณของกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ
ซึ่งเปนผูนําธุรกิจทางดานอาหารอยางครบวงจรและดานการขยายตลาดตางประเทศ มาชวยเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนในอนาคต
โครงการในอนาคตของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
6.1

การเปดศูนยกระจายสินคาแหงใหม
ระบบการกระจายสินคาเปนปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในหลายปที่ผาน
มา ซึ่งปริมาณการกระจายสินคาของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเกินกวาเปาหมายที่วางไว การ
เปดดําเนินการศูนยกระจายสินคาแหงใหมเพิ่มเติมจึงมีความสําคัญ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางตอเนื่องโดยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องภายใตภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management: BCM) และรองรับ
แผนการขยายสาขาของบริษัทฯ ในอนาคต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีศูนยกระจายสินคาทั้งสิ้น 3 แหง พื้นที่รวมกวา 57,000 ตาราง
เมตร ไดแก (1) ศูนยกระจายสินคาอาหารแหง สินคาอุปโภค อาหารแชเย็น และอาหารแชแข็ง
ที่อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) ศูนยกระจายสินคาอาหารแชแข็งขนาดเล็ก 1 แหง
ที่อําเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา สําหรับบริหารจัดการสินคาอาหารแชแข็งและเพิ่มความสามารถ
ในการกระจายสินคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ (3) ศูนยกระจายสินคาอาหารแหง และสินคา
อุปโภค ที่อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปดดําเนินการเมื่อไตรมาสที่ 3 ป 2557 ที่ผานมา
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนเปดดําเนินการศูนยกระจายสินคาอาหารสดและอาหารแชแข็งแหงใหม ที่ตําบล
มหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางความแข็งแกรงในการดําเนิน
ธุรกิจบริการดานอาหารใหเติบโตอยางยั่งยืน และตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นของกลุมโฮเรกา
ศูนยกระจายสินคาแหงนี้จะนําระบบจัดเก็บในคลังสินคาที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรมาใช
(automated-storage/retrieval system) เมื่อแลวเสร็จศูนยกระจายสินคาอาหารแชเย็นและแชแข็งแหง
ใหมนี้ จะชวยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการเก็บและการกระจายอาหารสดของ
บริษัทฯ ไดอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทฯ คาดวาจะสามารถเปดดําเนินการไดภายในปลายป 2558
6.2

การปรับปรุงระบบปฎิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ให ก ารขยายธุ ร กิ จ ในอนาคตดํ า เนิ น ไปอย า งรวดเร็ ว และยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ จํ า เป น ต อ งมี
ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ ทั น สมั ย มาสนั บ สนุ น ระบบปฏิ บั ติ ก ารใหม นี้ จ ะทํ า งานแบบบู ร ณาการ และ
สามารถนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหในเชิงลึกไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการบริหาร
จัดการซัพพลายเชน การคาดการณความตองการสินคาลวงหนา การพัฒนาลูกคา การออกแบบ
กิจกรรมสงเสริมการขาย ตลอดจนการพัฒนาสินคาและบริการ เพื่อตอบโจทยลูกคาผูประกอบการที่
มีความตองการเฉพาะและแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ อยูระหวาง
การวางรากฐานและนําระบบปฏิบัติการใหมมาเริ่มทดลองใช

6.3

การเตรียมความพรอมดานบุคลากร
ในชวง 2 ถึง 3 ปที่ผานมา ธุรกิจของบริษัทฯ ไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว การเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรจึงเปนสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสําคัญมาโดยตลอด บริษัทฯ ไดวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อรับรองการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยมุงเนนรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหอยูกับองคกร
เนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับตําแหนงงานตาง ๆ การใหโอกาสบุคลากรเติบโตในสาย
งานอาชีพ การพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตําแหนงบริหาร ผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการ Rising
star พัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีศักยภาพสูงใหพรอมที่จะเติบโตในระดับที่สูงขึ้น โครงการ
Star พัฒนาบุคลากรในระดับผูชวยผูจัดการสาขาใหเปนผูจัดการสาขา และโครงการ Star plus พัฒนา
บุคลากรระดับผูจัดการสาขาและผูจัดการอาวุโสใหกาวขึ้นสูระดับผูนําตอไป สวนโครงการ Food
Service Academy เนนฝกอบรมพนักงานใหมีความรูในดานธุรกิจอาหารมากขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ในสายงานฟูดเซอรวิส โครงการสอนภาษาอังกฤษ (English course) และภาษาอื่น ๆ โดยฝกอบรม
ทักษะพื้นฐานทางภาษา เพื่อเตรียมพรอมการขยายสูตลาดสากล เปนตน รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถมารวมงานกับบริษัทฯ นอกจากโครงการพัฒนาบุคลากรในองคกร บริษัทฯ ยัง
มีแผนรวมกับกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ เพื่อผลิตบุคลากรคนรุนใหมรองรับการเติบโตของธุรกิจผาน
สถาบันการจัดการปญญาภิวัตน (PIM) โดยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการเปนผูนํา และพรอมที่จะพัฒนาตนเองอยางรวดเร็ว เพื่อเสริมสรางความ
แข็งแกรงในตําแหนงงานตาง ๆ และนําพาธุรกิจเติบโตไปในอนาคตอยางยั่งยืน
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6.4

การขยายสาขา
การขยายสาขาอยางตอเนื่องเปนหนึ่งในกลยุทธหลักของบริษัทฯ โดยมุงเนนการพัฒนารูปแบบสาขา
ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายแตละกลุม ทั้งดานผลิตภัณฑ
และพื้นที่ตั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ มุงเนนลูกคากลุมโฮเรกามากขึ้น โดยไดพัฒนารูปแบบสาขาแม็คโคร
ฟูดเซอรวิส และอีโค พลัสในพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เพื่อตอบสนองตอโอกาสการ
เติ บ โตของอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วของประเทศและเสริ ม สร า งความคล อ งตั ว ในการขยายสาขา
โดยรู ป แบบสาขาที่ มี ข นาดย อ มกว า รู ป แบบดั้ ง เดิ ม ทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ สามารถเข า ถึ ง พื้ น ที่ ตั้ ง ของ
กลุมโฮเรกาซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่แหลงทองเที่ยวและมีพื้นที่จํากัด
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร จํานวน 65 สาขา แม็คโคร
ฟูดเซอรวิส จํานวน 9 สาขา อีโค พลัส จํานวน 6 สาขา และรานสยามโฟรเซน จํานวน 5 สาขา
อนึ่ง บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปดดําเนินการสาขาใหมเพิ่มเติมจํานวนทั้งสิ้น 12 สาขา ในป 2558
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับทั้งปจจัยที่บริษัทฯ สามารถควบคุมไดและปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได อาทิ
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ ขอกําหนดและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมาย เปนตน

6.5

โครงการการขยายธุรกิจไปยังในตางประเทศ
นอกเหนือจากการขยายสาขาใหครอบคลุมทั่วประเทศแลว บริษัทฯ ยังมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจไป
ยังตางประเทศ โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ซึ่ง
สอดคลองกับวิสัยทัศนของบริษัทฯ ที่จะเปนที่หนึ่งในอาเซียนเรื่องการจัดหาสินคา เพื่อธุรกิจอาหาร
แบบครบวงจรสําหรับผูประกอบการมืออาชีพ
โดยในป 2557 บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดในการประกอบธุรกิจ
ในตางประเทศ พรอมทั้งยังไดจัดตั้ง แม็คโคร อารโอเอช เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในตางประเทศ
นอกจากนี้ ในงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ยังไดจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม
ภายใตชื่อ ARO Company เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการการตลาดและใหคําปรึกษาในประเทศ
เมียนมาร

6.6

ความรวมมือกับกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ
เนื่องดวยบริษัทฯ เปนบริษัทยอยของซีพี ออลล ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ จึงถือเปน
โอกาสอันดีที่จะผสานความรวมมือกับกลุมเครือเจริญโภคภัณฑในฐานะผูนําธุรกิจทางดานอาหาร
อย า งครบวงจร ซึ่ ง มี ค วามรู ความชํ า นาญในการขยายตลาดทั้ ง ในและต า งประเทศของ
เครือเจริญโภคภัณฑ มาชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหบริษัทฯ สามารถตอยอดและเติบโตไดอยาง
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ยั่งยืนในอนาคต อยางไรก็ดี ความรวมมือระหวางบริษัทฯ และเครือเจริญโภคภัณฑทั้งในปจจุบัน
และในอนาคตเปนการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางกิจการ
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ และผูถือหุน โดยมีราคาและเงื่อนไขทางธุรกิจที่ไมแตกตางจากการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก และเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต.
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