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วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
เรื่อง

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝ+ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ประจําป6 2561

เรียน กรรมการและผู8จัดการ
ตลาดหลักทรัพยแห:งประเทศไทย
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL) ใคร:ขอรายงานผลการดําเนินงานประจําป6 2561 โดย
บริษัทและบริษัทย:อย มีกําไรสุทธิจํานวน 20,930 ล8านบาท โดยสรุปสาระสําคัญได8 ดังนี้
รายไดรวม
ในรอบป6 2561 ที่ผ:านมา บริษัทและบริษัทย:อยมีรายได8รวม 527,860 ล8านบาท เพิ่มขึ้นจากป6 2560
คิดเปKนร8อยละ 7.9 สาเหตุสําคัญที่ทําให8รายได8รวมเพิ่มขึ้นนั้นยังคงมาจากการขายสินค8าและค:าบริการที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากธุรกิจร8านสะดวกซื้อ ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ และรายได8จากธุรกิจศูนยจําหน:ายสินค8าระบบสมาชิกแบบ
ชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต8ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่งเปKนไปตามกลยุทธของบริษัทและบริษัทย:อยในการ
ขยายสาขาเพื่อรองรับกับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค8า ให8ลูกค8าในแต:ละพื้นที่สามารถเข8าถึงสินค8าได8
อย: า งสะดวก และการนํ า เสนอสิ น ค8 า และบริ การได8 ต รงกั บ ความต8 องการของลู กค8 าได8 อย: า งต: อเนื่ อง และ
เหมาะสม
รายได8รวมก:อนหักรายการระหว:างกัน แบ:งสัดส:วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได8ดังนี้ (กลุ:ม 1) รายได8จาก
ธุรกิจร8านสะดวกซื้อมีสัดส:วนร8อยละ 59 (กลุ:ม 2) รายได8จากธุรกิจค8าส:งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมี
สัดส:วนร8อยละ 34 และ (กลุ:ม 3) รายได8จากธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทยมีสัดส:วนร8อยละ 7 ทั้งนี้ รายได8จาก
ธุรกิจ (กลุ:ม1) มีสัดส:วนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได8จากธุรกิจ(กลุ:ม2) มีสัดส:วนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป6ก:อน
เนื่องจากรายได8จากการขายสินค8าธุรกิจ (กลุ:ม1) มีอัตราการเติบโตที่สูงกว:าธุรกิจ (กลุ:ม2) รวมถึงระหว:างป6มี
การบันทึกรายได8ที่เปKนกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย:อย
กําไรขั้นตน
ในป6 2561 บริษัทและบริษัทย:อยมีกําไรขั้นต8นจากการขายและบริการเท:ากับ 113,235 ล8านบาท
เพิ่มขึ้นร8อยละ 7.8 จากป6ก:อน จากการเติบโตของรายได8จากการขายของธุรกิจร8านสะดวกซื้อ ธุรกิจแม็คโคร
และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ โดยมีสัดส:วนกําไรขั้นต8นในงบการเงินรวม คงอยู:ในระดับเดียวกันกับป6ก:อนที่ร8อยละ
22.3 ทั้งนี้สัดส:วนกําไรขั้นต8นของธุรกิจร8านสะดวกซื้อปรับลดลงจากร8อยละ 28.1 ในป6 2560 เปKนร8อยละ
27.7 ในป6 2561 โดยมี สาเหตุห ลักมาจากกลุ:มสิน ค8าที่มีอัตรากําไรขั้ นต8นต่ํากว:าสินค8า กลุ:มอื่น อาทิ บุห รี่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล บัตรเกมสออนไลน มียอดขายเติบโตสูง จึงส:งผลให8อัตรากําไรขั้นต8นเฉลี่ยปรับลดลง
ในขณะที่ธุรกิจสยามแม็คโครยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต8นอยู:ในระดับที่ดีได8อย:างต:อเนื่อง
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ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร
ในป6 2561 บริ ษัท และบริ ษัทย: อยมี ต8 น ทุ น ในการจั ด จํ า หน: า ยและค: าใช8 จ: า ยในการบริ ห ารเท: า กั บ
100,195 ล8านบาท เพิ่มขึ้นร8อยละ 9.0 จากป6ก:อน แบ:งเปKนต8นทุนในการจัดจําหน:ายจํานวน 84,486 ล8านบาท
เพิ่มขึ้นร8อยละ 9.3 จากป6ก:อน ทั้งนี้ ต8นทุนในการจัดจําหน:ายที่เปลี่ยนแปลงอย:างมีนัยสําคัญได8แก:
ค:าบริหารงานร8านสะดวกซื้อจํานวน 19,341 ล8านบาท เพิ่มขึ้นร8อยละ 9.7 จากป6ก:อน สาเหตุหลักมา
จากยอดขาย และอัตราการทํากําไรขั้นต8นที่เพิ่มขึ้น ทําให8ส:วนแบ:งรายได8ค:าบริหารงานเพิ่มขึ้นแปรผันตามไป
นอกจากนี้ จํานวนร8านสาขา SBP ได8เพิ่มขึ้นตามแผนการบริหารร8านสาขาของบริษัทที่ต8องการเพิ่มสัดส:วนร8าน
สาขา SBP อย:างต:อเนื่องอีกด8วย
ค:าใช8จ:ายผลประโยชนตอบแทนพนักงานในการขายจํานวน 18,015 ล8านบาท เพิ่มขึ้นร8อยละ 14.2
จากป6ก:อน สาเหตุหลักมาจากจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายสาขาของธุรกิจร8านสะดวกซื้อ
และธุรกิจแม็คโคร และผลกระทบจากการปรับอัตราค:าแรงขั้นต่ําที่มีผลบังคับใช8ตั้งแต:วันที่ 1 เมษายน 2561
ค:าเช:า และค:าเสื่อมราคาและค:าตัดจําหน:าย จํานวน 14,825 ล8านบาท เพิ่มขึ้นร8อยละ 9.0 จากป6ก:อน
สาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพื่อขยายสาขา การปรับปรุงร8านเดิม รวมถึงลงทุนในธุรกิจสนับสนุนอื่น
ค:าใช8จ:ายอื่นๆ เช:น ค:าโฆษณาและส:งเสริมการขาย ค:าสาธารณูปโภค และค:าใช8จ:ายในหมวดอื่นๆ
อาทิ ค:าบริการ ค:าวัสดุสิ้นเปลือง เปKนต8น ก็เพิ่มขึ้นด8วยซึ่งแปรผันตามยอดขายและจํานวนร8านสาขาที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่ค:าใช8จ:า ยในการบริ หารจํานวน 15,709 ล8านบาท เพิ่มขึ้นร8อยละ 7.6 จากป6 ก:อน โดยมี
สาเหตุหลักจาก ค:าเช:า และค:าเสื่อมราคาและค:าตัดจําหน:าย ค:าใช8จ:ายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดและกําไรสุทธิ
ในป6 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย: อยมี กําไรก: อนค: าใช8 จ: า ยภาษีเ งิ น ได8 จํ านวน 25,152 ล8 านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร8อยละ 7.0 จากป6ก:อน และมีกําไรสุทธิเท:ากับ 20,930 ล8านบาท หรือเพิ่มขึ้นร8อยละ 5.1 จากป6ก:อน
เนื่องจากบริ ษัทมีรายได8 เพิ่มขึ้น บริ หารจัดการค:าใช8จ:ายได8อย:างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทมีต8นทุนทาง
การเงินที่ลดลง อย:างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทได8ขายส:วนได8เสียในบริษัท บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน) ออกไปร8อยละ 4.8 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ทําให8บริษัทมีการรับรู8กําไรของส:วนได8เสียที่มีอํานาจ
ควบคุมในบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปKนบริษัทย:อย ลดลงจากร8อยละ 97.9 เปKนร8อยละ 93.1
ทั้งนี้ บริษัทมีกําไรต:อหุ8นเท:ากับ 2.22 บาท
กําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8ก:อนหักรายการระหว:างกัน แบ:งสัดส:วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได8ดังนี้ (กลุ:ม
1) รายได8จากธุรกิจร8านสะดวกซื้อมีสัดส:วนร8อยละ 67 (กลุ:ม 2) รายได8จากธุรกิจค8าส:งแบบชําระเงินสดและ
บริการตนเองมีสัดส:วนร8อยละ 22 และ (กลุ:ม 3) รายได8จากธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทยมีสัดส:วนร8อยละ 11
ทั้งนี้ กําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8จากธุรกิจ (กลุ:ม1) มีสัดส:วนที่เพิ่มขึ้น ในขณะธุรกิจ(กลุ:ม2) มีสัดส:วนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับป6ก:อน เนื่องจากกําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8 ธุรกิจ (กลุ:ม1) มีอัตราการเติบโตที่สูงกว:า
ธุรกิจ (กลุ:ม2) รวมถึงระหว:างป6มีการบันทึกรายได8ที่เปKนกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย:อย
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ผลการดําเนินงานจําแนกตามกลุมธุรกิจ
กลุมธุรกิจรานสะดวกซื้อ
บริษัทมุ:งเน8นการสร8างเครือข:ายร8านสาขาในทําเลที่ดี เพื่ออํานวยความสะดวกและเข8าถึงความต8องการ
ของลูกค8าในทุกชุมชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต:างจังหวัด ในรูปแบบของร8านบริษัท ร8าน Store
Business Partner (SBP) และร8านค8าที่ได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร8านในสถานีบริการน้ํามัน
และร8านที่ตั้งเปKนเอกเทศ (Standalone) โดยตั้งเปgาหมายที่จะขยายสาขาจํานวน 700 สาขาต:อป6 โดยใน
ระหว:างป6 2561 ธุรกิจร8านค8าสะดวกซื้อได8มีการขยายสาขา 7-Eleven ทั้งร8านบริษัท ร8านSBP และร8านค8าที่
ได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต รวมทั้งสิ้น 720 สาขา ตามเปgาหมาย ดังนั้น ณ สิ้นป6 2561 บริษัทมีจํานวนร8านสาขา
ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,988 สาขา แบ:งเปKนร8านบริษัท 4,894 สาขา (คิดเปKนร8อยละ 45) เพิ่มขึ้น 364 สาขา
ร8านSBP 5,336 สาขา (คิดเปKนร8อยละ 49) เพิ่มขึ้น 319 สาขา และร8านค8าที่ได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต 758
สาขา (คิดเปKนร8อยละ 6) เพิ่มขึ้น 37 สาขา
ในด8านของผลิตภัณฑและการบริการ บริษัทยังคงมุ:งพัฒนาไปสู:การเปKนร8านอิ่มสะดวกเต็มรูปแบบ
บริษัทมีการพัฒนาสินค8ากลุ:มอาหารและเครื่องดื่ม และเพิ่มเมนูสินค8าใหม:อย:างต:อเนื่อง ซึ่งได8รับความนิยมเปKน
อย:างดีจากลูกค8าที่ต8องการความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งในป6 2561 สัดส:วนของ
รายได8 จ ากการขาย ร8อยละ 70.1 มาจากสิ น ค8า กลุ:มอาหารและเครื่องดื่ม และร8อยละ 29.9 มาจากสิน ค8 า
อุปโภคไม:รวมบัตรโทรศัพท โดยสัดส:วนรายได8จากสินค8าอุปโภคไม:รวมบัตรโทรศัพทเพิ่มขึ้นจากป6ก:อนที่ระดับ
ร8อยละ 29.4 เนื่องจากรายได8จากการขายมีอัตราการเติบโตสูงจากการปรับเพิ่มราคาบุหรี่อันเปKนผลจากการ
ปรับโครงสร8างภาษีบุหรี่ตั้ งแต:เดื อนกันยายน 2560 ที่ผ:า นมา อย: างไรก็ต ามรายได8จากการขายสิ นค8ากลุ: ม
อาหารและเครื่องดื่มยังคงมีการเติบโตอยู:ในระดับที่ดีอย:างต:อเนื่อง
และด8วยผลสําเร็จของแผนกลยุทธการขยายสาขาและการนําเสนอสินค8าที่ตอบโจทยความต8องการ
ของลูกค8 าได8 อย: า งเหมาะสม ส: งผลให8ในป6 2561 ธุ รกิ จ ร8า นสะดวกซื้ อมีร ายได8 จ ากการขายสิ น ค8า และการ
ให8บริการรวม 308,843 ล8านบาท เพิ่มขึ้นจากป6ก:อน 30,092 ล8านบาท หรือคิดเปKนร8อยละ 10.8 ยอดขาย
เฉลี่ยของร8านเดิมในป6 2561 มีอัตราการเติบโต เท:ากับร8อยละ 3.2 โดยมียอดขายเฉลี่ยต:อร8านต:อวัน เท:ากับ
81,788 บาท มียอดซื้อต:อบิลโดยประมาณเท:ากับ 69 บาท ในขณะที่จํานวนลูกค8าต:อสาขาต:อวันเฉลี่ย 1,185
คน และธุรกิจร8านสะดวกซื้อมีกําไรขั้นต8นจํานวน 85,697 ล8านบาท เพิ่มขึ้นจากป6ก:อน 7,462 ล8านบาท หรือ
คิดเปKนร8อยละ 9.5 โดยมีสัดส:วนกําไรขั้นต8นในป6 2561 เท:ากับร8อยละ 27.7 ลดลงจากป6 2560 ที่มีสัดส:วนร8อย
ละ 28.1 โดยมีสาเหตุหลักจากสินค8ากลุ:มที่มียอดขายเติบโตสูง อาทิ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล บัตรเกมส
ออนไลน เปKนกลุ:มสินค8าที่มีอัตรากําไรขั้นต8นต่ํากว:าสินค8ากลุ:มอื่น จึงส:งผลให8อัตรากําไรขั้นต8นเฉลี่ยปรับลดลง
แต:อย:างไรก็ตาม สินค8าที่มีระดับอัตรากําไรขั้นต8นสูง อาทิ อาหารและเครื่องดื่มพร8อมทาน เปKนต8น ยังปรับ
เพิ่มขึ้นจากป6ก:อนอย:างต:อเนื่อง
นอกจากนี้ ธุรกิจร8านสะดวกซื้อยังมีรายได8อื่นอีกจํานวน 18,850 ล8านบาท เพิ่มขึ้นจากป6ก:อน 853 ล8าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร8อยละ 4.7 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได8ค:าสิทธิและรายได8ที่เกี่ยวข8องกับค:าสิทธิ
3

จากการที่ร8านSBP มีจํานวนเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได8ค:าส:งเสริมการขาย ซึ่งเกิดจากการจัดรายการส:งเสริมการขาย
ร:วมกับคู:ค8าเพื่อกระตุ8นยอดขาย อาทิ รายการสิทธิแลกซื้อสินค8า รายการแสตมปkสะสมแลกของที่ระลึก เปKนต8น
ต8นทุนในการจัดจําหน:ายและค:าใช8จ:ายในการบริหารมีจํานวน 83,699 ล8านบาท เพิ่มขึ้นจากป6ก:อน
7,456 ล8านบาท หรือเพิ่มขึ้นร8อย 9.8 โดยค:าใช8จ:ายที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ได8แก: ค:าใช8จ:ายด8านบุคลากร เปKนผลจาก
การขยายสาขา รวมถึงการปรับเพิ่มค:าแรงขั้นต่ํา และค:าบริหารงานร8านสาขา จากจํานวนร8าน SBP ที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของค:าเช:า ค:าเสื่อมราคาและค:าตัดจําหน:าย นอกจากผลกระทบจากจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น
แล8ว สาขาใหม:ส:วนใหญ:มีขนาดร8านที่ใหญ:ขึ้น และยังรวมถึงผลกระทบจากการปรับปรุงสาขาเดิมด8วย
กลุ:มธุรกิจร8านสะดวกซื้อมีกําไรจากการดําเนินงานเท:ากับ 28,688 ล8านบาท เพิ่มขึ้นร8อยละ 11.1 จาก
ป6ก:อน ซึ่งรวมกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย:อยสุทธิจากค:าใช8จ:ายจํานวน 801 ล8านบาท และมีกําไร
สุทธิเท:ากับ 19,944 ล8านบาท เพิ่มขึ้น ร8อยละ 20.0 จากป6ก:อน
กลุมธุรกิจอื่น
กลุ:มธุรกิจอื่นประกอบด8วยธุรกิจตัวแทนรับชําระค:าสินค8าและบริการ ธุรกิจผลิตและจําหน:ายอาหาร
สําเร็จรูป ธุรกิจจําหน:ายและบริการอุปกรณค8าปลีก และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งส:วนใหญ:ให8บริการสนับสนุนร8าน 7Eleven เปKนหลัก โดยบริษัทไม:หยุดนิ่งที่จะคิดค8นนวัตกรรมใหม:ๆ ให8สอดคล8องกับความต8องการของผู8บริโภค
มากยิ่งขึ้น ทั้งในด8านของสินค8าและบริการที่นําเสนอให8กับลูกค8าภายในร8าน 7-Eleven รวมถึงการพัฒนา
ช:องทางและรูปแบบการจําหน:ายสินค8าใหม:ๆ อาทิ อีคอมเมิรซ ซึ่งช:วยให8ลูกค8ามีความสะดวกสบายมากขึ้น
และสร8างการเติบโตของรายได8ในอนาคต ในป6 2561 กลุ:มธุรกิจอื่นมีกําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8เท:ากับ
3,554 ล8านบาท เพิ่มขึ้นร8อยละ 7.3 จากป6ก:อน
กลุมธุรกิจศูนย,จําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
ในป6 2561 กลุ:มธุรกิจศูนยจําหน:ายสินค8าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง มีกําไรก:อนค:าใช8จ:าย
ภาษีเงินได8ก:อนหักรายการระหว:างกัน เท:ากับ 7,082 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 2.6 จากป6ก:อน โดยมีสาเหตุหลัก
จากค: า ใช8 จ: า ยก: อนการดํ า เนิ น งานจากการขยายธุ ร กิ จ ไปต: า งประเทศ (ทั้ งนี้ นั กลงทุ น สามารถศึ กษา
รายละเอี ย ดเพิ่ มเติ ม ได8 ที่ การวิ เ คราะหและคํ า อธิ บ ายของฝ+ า ยจั ด การสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งาน (MD&A)
ประจําป6 2561 ของ บมจ. สยามแม็คโคร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย:อย มีอัตราส:วนหนี้สินสุทธิต:อส:วนผู8ถือหุ8นตามนิยาม
ข8อกําหนดสิทธิ 1.04 เท:า ลดลงจาก 1.44 เท:า ในป6ก:อน เนื่องจากส:วนของผู8ถือหุ8นเพิ่มขึ้น จากการที่บริษัท
สามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมถึงการออกหุ8นกู8ด8อยสิทธิที่มีลักษณะคล8ายทุน และการชําระ
คืนหุ8นกู8ที่ครบกําหนดไถ:ถอน บริษัทมีหน8าที่ต8องปฎิบัติตามข8อกําหนดสิทธิตามภาระหน8าที่ของผู8ออกหุ8นกู8 ซึ่ง
บริษัทต8องดํารงไว8ซึ่งอัตราส:วนหนี้สินสุทธิต:อส:วนผู8ถือหุ8น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามข8อมูล
ในงบการเงินรวมประจํางวดบัญชีสิ้นสุด ณวันที่ 31 ธันวาคม ของแต:ละงวดบัญชีที่ผู8สอบบัญชีได8ตรวจสอบแล8ว
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ไม: เ กิ น 2.5 : 1 และณวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และป6 ต: อไปไม: เ กิ น 2: 1
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คาดการณ,และแนวโนมธุรกิจรานสะดวกซื้อ ในป0 2562
เปgาหมายการขยายสาขา บริษัทวางแผนที่จะลงทุนขยายเครือข:ายร8านสาขาต:อเนื่องไปตามการ
ขยายตั วของชุมชน โครงสร8 างพื้น ฐานต:า งๆ แหล: งท:องเที่ย ว รวมถึ ง
ทํ า เลที่ มี ศั ก ยภาพอื่ น ๆ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกและเข8 า ถึ ง ความ
ต8องการของลูกค8าให8ได8มากที่สุด โดยบริษัทได8กําหนดเปgาหมายใหม:ที่
จะขยายสาขาให8 ค รบ 13,000 สาขา ภายในป6 2564 ทั้ งนี้ บริ ษั ท
วางแผนที่จะลงทุนเปsดร8านสาขาใหม:อีกประมาณ 700 สาขาในป6 2562
ประมาณการรายได8 จ าก คาดว:าจะยังคงเติบโตได8อย:างต:อเนื่อง โดยอัตราการเติบโตของรายได8
การขายและบริการ
ส:วนใหญ:มาจากอัตราการเติบโตของยอดขายจากร8านสาขาใหม: และ
อัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยจากร8านเดิมซึ่งคาดว:าจะอยู:ในระดับ
ที่ใกล8เคียงกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ทั้งนี้ ขึ้นอยู:กับ
ปuจจัยต:างๆ อาทิ ระดับของอัตราเงินเฟgอ การขยายตัวของการบริโภค
ภายในประเทศ เปKนต8น
ประมาณการอั ต รากํ า ไร บริษัทตั้งเปgาขยายอัตรากําไรขั้นต8นให8ได8อย:างต:อเนื่องจากป6ก:อน โดย
ขั้นต8น
เน8นการพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค8าให8ตรงกับความต8องการของ
ผู8 บ ริ โ ภคมากขึ้ น และผลั กดั น ให8 มีสั ด ส: ว นของสิ น ค8 า ที่ กําไรขั้ น ต8 น สู ง
เพิ่มขึ้น ทั้งจากสินค8ากลุ:มอาหารและเครื่องดื่ม 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:อยและศูนยกระจายสินค8า
4,000 - 4,100
• สินทรัพยถาวร และระบบสารสนเทศ 1,300 - 1,400
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
Chief Financial Officer
ผู8มีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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