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ท่ี IDR03/2019 
วันท่ี  21 กุมภาพันธ� 2562 

เรื่อง  คําอธิบายและการวิเคราะห�ของฝ+ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ประจําป6 2561 

เรียน กรรมการและผู8จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย�แห:งประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) (CPALL) ใคร:ขอรายงานผลการดําเนินงานประจําป6 2561 โดย
บริษัทและบริษัทย:อย มีกําไรสุทธิจํานวน 20,930 ล8านบาท โดยสรุปสาระสําคัญได8 ดังนี้ 

รายได�รวม 
ในรอบป6 2561 ท่ีผ:านมา บริษัทและบริษัทย:อยมีรายได8รวม 527,860 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6 2560 

คิดเปKนร8อยละ 7.9 สาเหตุสําคัญท่ีทําให8รายได8รวมเพ่ิมข้ึนนั้นยังคงมาจากการขายสินค8าและค:าบริการท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนจากธุรกิจร8านสะดวกซ้ือ ธุรกิจสนับสนุนอ่ืนๆ และรายได8จากธุรกิจศูนย�จําหน:ายสินค8าระบบสมาชิกแบบ
ชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต8ชื่อ “แม็คโคร” ซ่ึงเปKนไปตามกลยุทธ�ของบริษัทและบริษัทย:อยในการ
ขยายสาขาเพ่ือรองรับกับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค8า ให8ลูกค8าในแต:ละพ้ืนท่ีสามารถเข8าถึงสินค8าได8
อย:างสะดวก และการนําเสนอสินค8าและบริการได8ตรงกับความต8องการของลูกค8าได8อย:างต:อเนื่อง และ
เหมาะสม  

รายได8รวมก:อนหักรายการระหว:างกัน แบ:งสัดส:วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได8ดังนี้ (กลุ:ม 1) รายได8จาก
ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีสัดส:วนร8อยละ 59 (กลุ:ม 2) รายได8จากธุรกิจค8าส:งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมี
สัดส:วนร8อยละ 34 และ (กลุ:ม 3) รายได8จากธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศไทยมีสัดส:วนร8อยละ 7 ท้ังนี้ รายได8จาก
ธุรกิจ (กลุ:ม1) มีสัดส:วนท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีรายได8จากธุรกิจ(กลุ:ม2) มีสัดส:วนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป6ก:อน 
เนื่องจากรายได8จากการขายสินค8าธุรกิจ (กลุ:ม1) มีอัตราการเติบโตท่ีสูงกว:าธุรกิจ (กลุ:ม2) รวมถึงระหว:างป6มี
การบันทึกรายได8ท่ีเปKนกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย:อย 

กําไรข้ันต�น 
ในป6 2561 บริษัทและบริษัทย:อยมีกําไรข้ันต8นจากการขายและบริการเท:ากับ 113,235 ล8านบาท 

เพ่ิมข้ึนร8อยละ 7.8 จากป6ก:อน จากการเติบโตของรายได8จากการขายของธุรกิจร8านสะดวกซ้ือ ธุรกิจแม็คโคร 
และธุรกิจสนับสนุนอ่ืนๆ  โดยมีสัดส:วนกําไรข้ันต8นในงบการเงินรวม คงอยู:ในระดับเดียวกันกับป6ก:อนท่ีร8อยละ 
22.3  ท้ังนี้สัดส:วนกําไรข้ันต8นของธุรกิจร8านสะดวกซ้ือปรับลดลงจากร8อยละ 28.1 ในป6 2560 เปKนร8อยละ 
27.7 ในป6 2561  โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ:มสินค8าท่ีมีอัตรากําไรข้ันต8นตํ่ากว:าสินค8ากลุ:มอ่ืน อาทิ บุหรี่ 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� บัตรเกมส�ออนไลน�  มียอดขายเติบโตสูง จึงส:งผลให8อัตรากําไรข้ันต8นเฉลี่ยปรับลดลง 
ในขณะท่ีธุรกิจสยามแม็คโครยังคงรักษาอัตรากําไรข้ันต8นอยู:ในระดับท่ีดีได8อย:างต:อเนื่อง 
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ต�นทุนในการจัดจําหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบริหาร 
ในป6 2561 บริษัทและบริษัทย:อยมีต8นทุนในการจัดจําหน:ายและค:าใช8จ:ายในการบริหารเท:ากับ 

100,195 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 9.0 จากป6ก:อน แบ:งเปKนต8นทุนในการจัดจําหน:ายจํานวน 84,486 ล8านบาท 
เพ่ิมข้ึนร8อยละ 9.3 จากป6ก:อน ท้ังนี้ ต8นทุนในการจัดจําหน:ายท่ีเปลี่ยนแปลงอย:างมีนัยสําคัญได8แก: 

ค:าบริหารงานร8านสะดวกซ้ือจํานวน 19,341 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 9.7 จากป6ก:อน  สาเหตุหลักมา
จากยอดขาย และอัตราการทํากําไรข้ันต8นท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให8ส:วนแบ:งรายได8ค:าบริหารงานเพ่ิมข้ึนแปรผันตามไป 
นอกจากนี้ จํานวนร8านสาขา SBP ได8เพ่ิมข้ึนตามแผนการบริหารร8านสาขาของบริษัทท่ีต8องการเพ่ิมสัดส:วนร8าน
สาขา SBP อย:างต:อเนื่องอีกด8วย 

ค:าใช8จ:ายผลประโยชน�ตอบแทนพนักงานในการขายจํานวน 18,015 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 14.2 
จากป6ก:อน  สาเหตุหลักมาจากจํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการขยายสาขาของธุรกิจร8านสะดวกซ้ือ
และธุรกิจแม็คโคร และผลกระทบจากการปรับอัตราค:าแรงข้ันตํ่าท่ีมีผลบังคับใช8ตั้งแต:วันท่ี  1 เมษายน  2561   

ค:าเช:า และค:าเสื่อมราคาและค:าตัดจําหน:าย จํานวน 14,825 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 9.0 จากป6ก:อน  
สาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพ่ือขยายสาขา การปรับปรุงร8านเดิม รวมถึงลงทุนในธุรกิจสนับสนุนอ่ืน  

ค:าใช8จ:ายอ่ืนๆ เช:น ค:าโฆษณาและส:งเสริมการขาย ค:าสาธารณูปโภค และค:าใช8จ:ายในหมวดอ่ืนๆ 
อาทิ ค:าบริการ ค:าวัสดุสิ้นเปลือง เปKนต8น ก็เพ่ิมข้ึนด8วยซ่ึงแปรผันตามยอดขายและจํานวนร8านสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในขณะท่ีค:าใช8จ:ายในการบริหารจํานวน 15,709 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 7.6 จากป6ก:อน โดยมี
สาเหตุหลักจาก ค:าเช:า และค:าเสื่อมราคาและค:าตัดจําหน:าย ค:าใช8จ:ายผลประโยชน�ตอบแทนพนักงาน 

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�และกําไรสุทธิ 
ในป6 2561 บริษัทและบริษัทย:อยมีกําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8จํานวน 25,152 ล8านบาท หรือ 

เพ่ิมข้ึนร8อยละ 7.0 จากป6ก:อน และมีกําไรสุทธิเท:ากับ 20,930 ล8านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร8อยละ 5.1 จากป6ก:อน 
เนื่องจากบริษัทมีรายได8เพ่ิมข้ึน บริหารจัดการค:าใช8จ:ายได8อย:างมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง บริษัทมีต8นทุนทาง
การเงินท่ีลดลง อย:างไรก็ตาม ภายหลังจากท่ีบริษัทได8ขายส:วนได8เสียในบริษัท บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) ออกไปร8อยละ 4.8 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2561 ทําให8บริษัทมีการรับรู8กําไรของส:วนได8เสียท่ีมีอํานาจ
ควบคุมในบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปKนบริษัทย:อย ลดลงจากร8อยละ 97.9 เปKนร8อยละ 93.1  
ท้ังนี้ บริษัทมีกําไรต:อหุ8นเท:ากับ 2.22 บาท  

กําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8ก:อนหักรายการระหว:างกัน แบ:งสัดส:วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได8ดังนี้ (กลุ:ม 
1) รายได8จากธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีสัดส:วนร8อยละ 67 (กลุ:ม 2) รายได8จากธุรกิจค8าส:งแบบชําระเงินสดและ
บริการตนเองมีสัดส:วนร8อยละ 22 และ (กลุ:ม 3) รายได8จากธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศไทยมีสัดส:วนร8อยละ 11 
ท้ังนี้ กําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8จากธุรกิจ (กลุ:ม1) มีสัดส:วนท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะธุรกิจ(กลุ:ม2) มีสัดส:วนลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกับป6ก:อน เนื่องจากกําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8 ธุรกิจ (กลุ:ม1) มีอัตราการเติบโตท่ีสูงกว:า
ธุรกิจ (กลุ:ม2) รวมถึงระหว:างป6มีการบันทึกรายได8ท่ีเปKนกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย:อย 
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ผลการดําเนินงานจําแนกตามกลุ�มธุรกิจ 

กลุ�มธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ 
บริษัทมุ:งเน8นการสร8างเครือข:ายร8านสาขาในทําเลท่ีดี เพ่ืออํานวยความสะดวกและเข8าถึงความต8องการ

ของลูกค8าในทุกชุมชน ท้ังในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต:างจังหวัด ในรูปแบบของร8านบริษัท ร8าน Store 
Business Partner (SBP) และร8านค8าท่ีได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร8านในสถานีบริการน้ํามัน
และร8านท่ีต้ังเปKนเอกเทศ (Standalone) โดยต้ังเปgาหมายท่ีจะขยายสาขาจํานวน 700 สาขาต:อป6 โดยใน
ระหว:างป6 2561 ธุรกิจร8านค8าสะดวกซ้ือได8มีการขยายสาขา 7-Eleven ท้ังร8านบริษัท ร8านSBP และร8านค8าท่ี
ได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต รวมท้ังสิ้น 720 สาขา ตามเปgาหมาย ดังนั้น ณ สิ้นป6 2561 บริษัทมีจํานวนร8านสาขา
ท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 10,988 สาขา แบ:งเปKนร8านบริษัท 4,894 สาขา (คิดเปKนร8อยละ 45) เพ่ิมข้ึน 364 สาขา 
ร8านSBP 5,336 สาขา (คิดเปKนร8อยละ 49) เพ่ิมข้ึน 319 สาขา  และร8านค8าท่ีได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต 758 
สาขา (คิดเปKนร8อยละ 6) เพ่ิมข้ึน 37 สาขา 

ในด8านของผลิตภัณฑ�และการบริการ บริษัทยังคงมุ:งพัฒนาไปสู:การเปKนร8านอ่ิมสะดวกเต็มรูปแบบ 
บริษัทมีการพัฒนาสินค8ากลุ:มอาหารและเครื่องด่ืม และเพ่ิมเมนูสินค8าใหม:อย:างต:อเนื่อง ซ่ึงได8รับความนิยมเปKน
อย:างดีจากลูกค8าท่ีต8องการความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซ่ึงในป6 2561 สัดส:วนของ
รายได8จากการขาย ร8อยละ 70.1 มาจากสินค8ากลุ:มอาหารและเครื่องด่ืม และร8อยละ 29.9 มาจากสินค8า
อุปโภคไม:รวมบัตรโทรศัพท� โดยสัดส:วนรายได8จากสินค8าอุปโภคไม:รวมบัตรโทรศัพท�เพ่ิมข้ึนจากป6ก:อนท่ีระดับ
ร8อยละ 29.4 เนื่องจากรายได8จากการขายมีอัตราการเติบโตสูงจากการปรับเพ่ิมราคาบุหรี่อันเปKนผลจากการ
ปรับโครงสร8างภาษีบุหรี่ต้ังแต:เดือนกันยายน 2560 ท่ีผ:านมา อย:างไรก็ตามรายได8จากการขายสินค8ากลุ:ม
อาหารและเครื่องด่ืมยังคงมีการเติบโตอยู:ในระดับท่ีดีอย:างต:อเนื่อง 

และด8วยผลสําเร็จของแผนกลยุทธ�การขยายสาขาและการนําเสนอสินค8าท่ีตอบโจทย�ความต8องการ
ของลูกค8าได8อย:างเหมาะสม ส:งผลให8ในป6 2561 ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีรายได8จากการขายสินค8าและการ
ให8บริการรวม 308,843 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6ก:อน 30,092 ล8านบาท หรือคิดเปKนร8อยละ 10.8 ยอดขาย
เฉลี่ยของร8านเดิมในป6 2561 มีอัตราการเติบโต เท:ากับร8อยละ 3.2 โดยมียอดขายเฉลี่ยต:อร8านต:อวัน เท:ากับ 
81,788 บาท มียอดซ้ือต:อบิลโดยประมาณเท:ากับ 69 บาท ในขณะท่ีจํานวนลูกค8าต:อสาขาต:อวันเฉลี่ย 1,185 
คน และธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีกําไรข้ันต8นจํานวน 85,697 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6ก:อน 7,462 ล8านบาท หรือ
คิดเปKนร8อยละ 9.5 โดยมีสัดส:วนกําไรข้ันต8นในป6 2561 เท:ากับร8อยละ 27.7 ลดลงจากป6 2560 ท่ีมีสัดส:วนร8อย
ละ 28.1 โดยมีสาเหตุหลักจากสินค8ากลุ:มท่ีมียอดขายเติบโตสูง อาทิ บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� บัตรเกมส�
ออนไลน�  เปKนกลุ:มสินค8าท่ีมีอัตรากําไรข้ันต8นตํ่ากว:าสินค8ากลุ:มอ่ืน จึงส:งผลให8อัตรากําไรข้ันต8นเฉลี่ยปรับลดลง  
แต:อย:างไรก็ตาม สินค8าท่ีมีระดับอัตรากําไรข้ันต8นสูง อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมพร8อมทาน เปKนต8น ยังปรับ
เพ่ิมข้ึนจากป6ก:อนอย:างต:อเนื่อง 

นอกจากนี้ ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือยังมีรายได8อ่ืนอีกจํานวน 18,850 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6ก:อน 853 ล8าน
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร8อยละ 4.7 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของรายได8ค:าสิทธิและรายได8ท่ีเก่ียวข8องกับค:าสิทธิ
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จากการท่ีร8านSBP มีจํานวนเพ่ิมข้ึน  รวมถึงรายได8ค:าส:งเสริมการขาย ซ่ึงเกิดจากการจัดรายการส:งเสริมการขาย
ร:วมกับคู:ค8าเพ่ือกระตุ8นยอดขาย อาทิ รายการสิทธิแลกซ้ือสินค8า รายการแสตมปkสะสมแลกของท่ีระลึก เปKนต8น  

ต8นทุนในการจัดจําหน:ายและค:าใช8จ:ายในการบริหารมีจํานวน 83,699 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6ก:อน 
7,456 ล8านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร8อย 9.8 โดยค:าใช8จ:ายท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึน ได8แก: ค:าใช8จ:ายด8านบุคลากร เปKนผลจาก
การขยายสาขา รวมถึงการปรับเพ่ิมค:าแรงข้ันตํ่า  และค:าบริหารงานร8านสาขา จากจํานวนร8าน SBP ท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนของค:าเช:า ค:าเสื่อมราคาและค:าตัดจําหน:าย นอกจากผลกระทบจากจํานวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน
แล8ว สาขาใหม:ส:วนใหญ:มีขนาดร8านท่ีใหญ:ข้ึน และยังรวมถึงผลกระทบจากการปรับปรุงสาขาเดิมด8วย 

กลุ:มธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีกําไรจากการดําเนินงานเท:ากับ 28,688 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 11.1 จาก
ป6ก:อน ซ่ึงรวมกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย:อยสุทธิจากค:าใช8จ:ายจํานวน 801 ล8านบาท และมีกําไร
สุทธิเท:ากับ 19,944 ล8านบาท เพ่ิมข้ึน ร8อยละ 20.0 จากป6ก:อน    

กลุ�มธุรกิจอ่ืน 
กลุ:มธุรกิจอ่ืนประกอบด8วยธุรกิจตัวแทนรับชําระค:าสินค8าและบริการ ธุรกิจผลิตและจําหน:ายอาหาร

สําเร็จรูป ธุรกิจจําหน:ายและบริการอุปกรณ�ค8าปลีก และธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงส:วนใหญ:ให8บริการสนับสนุนร8าน 7-
Eleven เปKนหลัก โดยบริษัทไม:หยุดนิ่งท่ีจะคิดค8นนวัตกรรมใหม:ๆ ให8สอดคล8องกับความต8องการของผู8บริโภค
มากยิ่งข้ึน ท้ังในด8านของสินค8าและบริการท่ีนําเสนอให8กับลูกค8าภายในร8าน 7-Eleven รวมถึงการพัฒนา
ช:องทางและรูปแบบการจําหน:ายสินค8าใหม:ๆ อาทิ อีคอมเมิร�ซ ซ่ึงช:วยให8ลูกค8ามีความสะดวกสบายมากข้ึน 
และสร8างการเติบโตของรายได8ในอนาคต     ในป6 2561 กลุ:มธุรกิจอ่ืนมีกําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8เท:ากับ 
3,554 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 7.3 จากป6ก:อน  

กลุ�มธุรกิจศูนย,จําหน�ายสินค�าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง 
ในป6 2561 กลุ:มธุรกิจศูนย�จําหน:ายสินค8าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง มีกําไรก:อนค:าใช8จ:าย

ภาษีเงินได8ก:อนหักรายการระหว:างกัน เท:ากับ 7,082 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 2.6 จากป6ก:อน  โดยมีสาเหตุหลัก
จากค:าใช8จ:ายก:อนการดําเนินงานจากการขยายธุรกิจไปต:างประเทศ  (ท้ังนี้ นักลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมได8ท่ีการวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ+ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) 
ประจําป6 2561 ของ บมจ. สยามแม็คโคร) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย:อย มีอัตราส:วนหนี้สินสุทธิต:อส:วนผู8ถือหุ8นตามนิยาม
ข8อกําหนดสิทธิ 1.04 เท:า ลดลงจาก 1.44 เท:า  ในป6ก:อน เนื่องจากส:วนของผู8ถือหุ8นเพ่ิมข้ึน จากการท่ีบริษัท
สามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน รวมถึงการออกหุ8นกู8ด8อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล8ายทุน และการชําระ
คืนหุ8นกู8ท่ีครบกําหนดไถ:ถอน บริษัทมีหน8าท่ีต8องปฎิบัติตามข8อกําหนดสิทธิตามภาระหน8าท่ีของผู8ออกหุ8นกู8 ซ่ึง
บริษัทต8องดํารงไว8ซ่ึงอัตราส:วนหนี้สินสุทธิต:อส:วนผู8ถือหุ8น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามข8อมูล
ในงบการเงินรวมประจํางวดบัญชีสิ้นสุด ณวันท่ี 31 ธันวาคม ของแต:ละงวดบัญชีท่ีผู8สอบบัญชีได8ตรวจสอบแล8ว 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไม:เกิน 2.5 : 1   และณวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และป6ต:อไปไม:เกิน 2: 1                                                            
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คาดการณ,และแนวโน�มธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ ในป0 2562 

เปgาหมายการขยายสาขา บริษัทวางแผนท่ีจะลงทุนขยายเครือข:ายร8านสาขาต:อเนื่องไปตามการ
ขยายตัวของชุมชน โครงสร8างพ้ืนฐานต:างๆ แหล:งท:องเท่ียว รวมถึง
ทําเลท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเข8าถึงความ
ต8องการของลูกค8าให8ได8มากท่ีสุด โดยบริษัทได8กําหนดเปgาหมายใหม:ท่ี
จะขยายสาขาให8ครบ 13,000 สาขา ภายในป6 2564  ท้ังนี้ บริษัท
วางแผนท่ีจะลงทุนเปsดร8านสาขาใหม:อีกประมาณ 700 สาขาในป6 2562 

ประมาณการรายได8จาก
การขายและบริการ 

คาดว:าจะยังคงเติบโตได8อย:างต:อเนื่อง โดยอัตราการเติบโตของรายได8 
ส:วนใหญ:มาจากอัตราการเติบโตของยอดขายจากร8านสาขาใหม:  และ
อัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยจากร8านเดิมซ่ึงคาดว:าจะอยู:ในระดับ
ท่ีใกล8เคียงกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ท้ังนี้ ข้ึนอยู:กับ
ปuจจัยต:างๆ อาทิ ระดับของอัตราเงินเฟgอ การขยายตัวของการบริโภค
ภายในประเทศ เปKนต8น 

ประมาณการอัตรากําไร
ข้ันต8น 

บริษัทต้ังเปgาขยายอัตรากําไรข้ันต8นให8ได8อย:างต:อเนื่องจากป6ก:อน โดย
เน8นการพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค8าให8ตรงกับความต8องการของ
ผู8บริโภคมากข้ึน และผลักดันให8มีสัดส:วนของสินค8าท่ีกําไรข้ันต8นสูง
เพ่ิมข้ึน ท้ังจากสินค8ากลุ:มอาหารและเครื่องด่ืม และสินค8าอุปโภค 

ประมาณการงบลงทุน คาดว:าจะใช8งบลงทุนประมาณ 11,500 – 12,000  ล8านบาท             
มีรายละเอียดดังนี้   (หน:วย:ล8านบาท) 
• การเปsดร8านสาขาใหม:                     3,800 - 4,000 
• การปรับปรุงร8านเดิม                  2,400 - 2,500 
• โครงการใหม:, บริษัทย:อยและศูนย�กระจายสินค8า                        
      4,000 - 4,100 
• สินทรัพย�ถาวร และระบบสารสนเทศ  1,300 - 1,400 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ 

Chief Financial Officer 

ผู8มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


