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ท่ี IDR 02/2021 
วันท่ี  22 กุมภาพันธ� 2564 

เรื่อง  คําอธิบายและการวิเคราะห�ของฝ*ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ประจําป5 2563 

เรียน กรรมการและผู8จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย�แห:งประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) (CPALL) ใคร:ขอรายงานผลการดําเนินงานประจําป5 2563 โดยบริษัทและบริษัท
ย:อย มีกําไรสุทธิจํานวน 16,102 ล8านบาท โดยสรุปสาระสําคัญได8 ดังน้ี 

รายได�รวม 
ในรอบป5 2563 ท่ีผ:านมา CPALL มีรายได8รวม 546,590 ล8านบาท ลดลงจากป5 2562 คิดเปIนร8อยละ 4.3 ท้ังน้ี 

รายได8จากการขายสินค8าและบริการ มีจํานวน 525,884 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 4.5  โดยธุรกิจร8านสะดวกซ้ือได8รับผลกระทบ
อย:างมีนัยสําคัญ จากปLจจัยลบทางเศรษฐกิจ และกําลังซ้ือของผู8บริโภคท่ีลดลง รวมถึงผลกระทบจากมาตรการการควบคุมการ
แพร:ระบาดของ COVID-19 ทําให8จํานวนลูกค8าท่ีเข8ามาจับจ:ายใช8สอยท่ีลดน8อยลง   ในขณะท่ี ธุรกิจศูนย�จําหน:ายสินค8าระบบ
สมาชิกแบบชําระเงินสดและบรกิารตนเอง (ธุรกิจแม็คโคร) ยังสามารถรักษาอัตราการเตบิโตของรายได8จากการขายและบริการ
ไว8ได8ในระดับหน่ึง จากการเติบโตของธุรกิจแม็คโครประเทศไทย และสาขาในประเทศอินเดียและกัมพูชา  

รายได8รวมก:อนหักรายการระหว:างกัน แบ:งสัดส:วนตาม 3 ธุรกิจหลัก มีดังน้ี (กลุ:ม 1) รายได8จากธุรกิจร8านสะดวกซ้ือ
มีสัดส:วนร8อยละ 55 (กลุ:ม 2) รายได8จากธุรกิจค8าส:งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสัดส:วนร8อยละ 37 และ (กลุ:ม 3) 
รายได8จากธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศไทยมีสัดส:วนร8อยละ 8 ท้ังน้ี สัดส:วนรายได8ของ (กลุ:ม2) และ (กลุ:ม3) เพ่ิมสูงข้ึนจากป5ก:อน 
เน่ืองจากมีรายได8ท่ีสูงข้ึนในขณะท่ี (กลุ:ม1) มีรายได8ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป5ก:อน 

กําไรขั้นต�น 
ในป5 2563 CPALL มีกําไรข้ันต8นจากการขายและบริการเท:ากับ 115,004 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 7.9 จากป5ก:อน 

สาเหตุหลักจากการลดลงของรายได8จากการขายของธุรกิจร8านสะดวกซ้ือ โดยเฉพาะสินค8ากลุ:มท่ีมีอัตรากําไรข้ันต8นสูง ในขณะ
ท่ีธุรกิจแม็คโครยังสามารถรักษาการเติบโตของกําไรข้ันต8นได8 และจากการลดลงของกําไรข้ันต8นของธุรกิจร8านสะดวกซ้ือ ทําให8
อัตรากําไรข้ันต8นในงบการเงินรวมของ CPALL ลดลงเปIนร8อยละ 21.9 จากร8อยละ 22.7 ในป5 2562 

ต�นทุนในการจัดจําหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบริหาร 
ในป5 2563 CPALL มีต8นทุนในการจัดจําหน:ายและค:าใช8จ:ายในการบริหารเท:ากับ 107,858 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 3.3 จากป5

ก:อน ซ่ึงมีสาเหตุหลักดังน้ี  
ต8นทุนในการจัดจําหน:าย - มีจํานวน 91,136 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 2.4 จากป5ก:อน การบริหารงานภายใต8สถานการณ�ท่ี

เศรษฐกิจหดตัว รายได8จากการขายไม:เปIนไปตามเปXาหมายท่ีตั้งไว8 รวมถึงการมุ:งมั่นในการขยายสาขาไปยังพ้ืนท่ีศักยภาพเพ่ือให8บรรลุ
เปXาหมายระยะยาว CPALL จึงดําเนินการควบคุมการใช8จ:ายอย:างรัดกุม และให8เปIนไปด8วยความมีประสิทธิภาพ ประเภทของค:าใช8จ:ายท่ี
ปรับตัวลดลงหลักๆ ประกอบด8วย ค:าใช8จ:ายผลประโยชน�ตอบแทนพนักงาน ค:าบริหารงานร8านสะดวกซ้ือ และค:าวัสดุสิ้นเปลืองต:างๆ 
อย:างไรก็ตาม ด8วยการถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช:า (TFRS 16)  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
CPALL รับรู8สินทรัพย�สิทธิการใช8และหน้ีสินตามสัญญาเช:า ส:งผลให8ลักษณะของค:าใช8จ:ายท่ีเก่ียวข8องกับสัญญาเช:าเปลี่ยนแปลงไป โดย
CPALL รับรู8เปIนค:าเสื่อมราคาและดอกเบ้ียจ:าย จากเดิมเปIนค:าเช:าจ:าย 
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ค:าใช8จ:ายในการบริหาร – มีจํานวน 16,723 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 8.0 จากป5ก:อน ประเภทของค:าใช8จ:ายท่ีปรบัตัวลดลงหลักๆ 
ประกอบด8วย ค:าใช8จ:ายผลประโยชน�ตอบแทน รวมถึงการท่ีให8หยุดพักช่ัวคราวของโครงการสะสมหุ8นสําหรับพนักงาน (Employee Joint 
Investment Program – EJIP) เพ่ือบรรเทาผลกระทบและความเดือดร8อนของพนักงานและครอบครัวจากสถานการณ�การแพร:ระบาดของ 
COVID-19 

ประเภทค�าใช�จ�าย ป! 2563 

ค:าใช8จ:ายผลประโยชน�ตอบแทนพนักงาน ร8อยละ 28.2 
ค:าบริหารงานร8านสะดวกซ้ือ  ร8อยละ 17.8 
ค:าเช:า และค:าเสื่อมราคาและค:าตดัจําหน:าย ร8อยละ 17.9 
ค:าโฆษณาและส:งเสริมการขาย  ร8อยละ 13.3 
ค:าสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ  ร8อยละ 22.8 

รวม ร�อยละ 100.0 

 

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�และกําไรสุทธิ 
ในป5 2563 CPALL มีกําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8จํานวน 19,262 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 28.0 จากป5ก:อน และมี

กําไรสุทธิเท:ากับ 16,102 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 27.9 จากป5ก:อน เน่ืองจากการดําเนินงานได8รับผลกระทบจากปLจจัยทาง
เศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากสถานการณ�การแพร:ระบาดของ COVID-19 ตามท่ีกล:าวมาข8างต8น รวมถึงการมีต8นทุนทางการเงินท่ี
เพ่ิมข้ึนอันเน่ืองมาจากการถือปฎิบัติตาม TFRS16   ท้ังน้ีกําไรต:อหุ8นตามงบการเงินรวมในป5 2563 เท:ากับ 1.68 บาท  

กําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8ก:อนหักรายการระหว:างกัน แบ:งสัดส:วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได8ดังน้ี (กลุ:ม 1) กําไรจาก
ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีสัดส:วนร8อยละ 54 (กลุ:ม 2) กําไรจากธุรกิจค8าส:งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสัดส:วนร8อยละ 29 
และ (กลุ:ม 3) กําไรจากธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศไทยมีสัดส:วนร8อยละ 17 ท้ังน้ี สัดส:วนกําไรของ (กลุ:ม2) และ (กลุ:ม3) เพ่ิมสูงข้ึน
จากป5ก:อน เน่ืองจากมีการเติบโตของกําไรท่ีสูงข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับ (กลุ:ม1) ท่ีมีกําไรปรับตัวลดลงเมือ่เปรียบเทียบกับป5ก:อน 
เน่ืองจากธุรกิจร8านสะดวกซ้ือได8รับผลกระทบอย:างมีนัยสําคัญจากปLจจัยลบทางเศรษฐกิจ 

ผลการดําเนินงานจําแนกตามกลุ�มธุรกิจ 

กลุ�มธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ 
CPALL มุ:งเน8นการสร8างเครือข:ายร8านสาขาในทําเลท่ีดี เพ่ืออํานวยความสะดวกและเข8าถึงความต8องการของลูกค8าใน

ทุกชุมชน ท้ังในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต:างจังหวัด ในรูปแบบของร8านบริษัท ร8าน Store Business Partner (SBP) และ
ร8านค8าท่ีได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร8านในสถานีบริการนํ้ามันและร8านท่ีตั้งเปIนเอกเทศ (Standalone) โดย
ตั้งเปXาหมายท่ีจะขยายสาขาจํานวน 700 สาขาต:อป5 โดยในระหว:างป5 2563 ธุรกิจร8านค8าสะดวกซ้ือได8มีการขยายสาขา 7-
Eleven ท้ังร8านบริษัท ร8านSBP และร8านค8าท่ีได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต รวมท้ังสิ้น 720 สาขา ตามเปXาหมาย ดังน้ัน ณ สิ้นป5 
2563 บริษัทมีจํานวนร8านสาขาท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 12,432 สาขา แบ:งเปIนร8านบริษัท 5,685 สาขา (คิดเปIนร8อยละ 46) 
เพ่ิมข้ึน 470 สาขา ร8านSBP 5,919 สาขา (คิดเปIนร8อยละ 47) เพ่ิมข้ึน 232 สาขา  และร8านค8าท่ีได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต 828 
สาขา (คิดเปIนร8อยละ 7) เพ่ิมข้ึน 18 สาขา 

ในด8านของผลิตภัณฑ�และการบริการ CPALL ยังคงมุ:งพัฒนาไปสู:การเปIนร8านอ่ิมสะดวกเต็มรูปแบบ CPALL มีการ
พัฒนาสินค8ากลุ:มอาหารและเครื่องดื่ม และเพ่ิมเมนูสินค8าใหม:อย:างต:อเน่ือง ซ่ึงได8รับความนิยมเปIนอย:างดีจากลูกค8าท่ีต8องการ
ความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซ่ึงในป5 2563 สัดส:วนของรายได8จากการขาย ร8อยละ 71.4 มาจากสินค8า
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กลุ:มอาหารและเครื่องดื่ม และร8อย 28.6 มาจากสินค8าอุปโภคไม:รวมบัตรโทรศัพท� ท้ังน้ีสัดส:วนรายได8จากท้ัง 2 กลุ:มมีสัดส:วน
ใกล8เคียงกับป5ก:อน  

ในป5 2563 ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีรายได8จากการขายสินค8าและการให8บริการรวม 300,705 ล8านบาท ลดลงจากป5
ก:อน 33,356 ล8านบาท หรือคิดเปIนร8อยละ 10.0 ในขณะท่ียอดขายเฉลี่ยของร8านเดิมในป5 2563 ลดลงจากป5ก:อน ในอัตราร8อย
ละ 14.5 โดยมียอดขายเฉลี่ยต:อร8านต:อวัน เท:ากับ 70,851 บาท มียอดซ้ือต:อบิลโดยประมาณเท:ากับ 75 บาท ในขณะท่ี
จํานวนลูกค8าต:อสาขาต:อวันเฉลี่ย 949 คน อย:างไรก็ตามด8วยผลกระทบจากสถานการณ�การแพร:ระบาด COVID-19 ส:งผลให8
พฤติกรรมผู8บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ในป5 2563 ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือ ได8ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ�เพ่ือให8สอดรับกับบริบท
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนไปอย:างรวดเร็ว เพ่ือรักษาฐานลูกค8าเดิมและขยายฐานลูกค8าไปยังกลุ:มใหม:ๆ โดยเพ่ิมรูปแบบของช:อง
ทางการเข8าถึงสินค8าและบริการด8วยความสะดวก ในการซ้ือผ:านท้ังรูปแบบร8านสาขา ตู8จําหน:ายสินค8าอัตโนมัติ (Vending 
Machine) รวมไปถึงแพลตฟอร�มบนช:องทางออนไลน� ได8แก: ALL Online ผ:าน 7-Eleven.TH Application  ShopAt24 
พร8อมท้ังเพ่ิมทางเลือกให8บริการสั่งและส:งสินค8าตามความต8องการ (On-demand Delivery) ผ:านทางไลน� หรือทาง
แอปพลิเคช่ัน 7-delivery พร8อมบริการถึงปลายทางตามท่ีลูกค8าเลือกหรือรับสินค8าท่ีร8านสาขา ซ่ึงกลยุทธ�ดังกล:าวสามารถ
สร8างรายได8จากการขายสินค8าได8อยู:ในระดับท่ีน:าพอใจ แต:ยังไม:เพียงพอท่ีจะชดเชยรายได8ลดลงจากผลกระทบจากสถานการณ�
การแพร:ระบาด COVID-19 

ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีกําไรข้ันต8นจํานวน 83,724 ล8านบาท ลดลงจากป5ก:อน 10,103 ล8านบาท หรือคิดเปIนร8อยละ 
10.8 โดยมีสัดส:วนกําไรข้ันต8นในป5 2563 เท:ากับร8อยละ 27.8 ลดลงจากป5 2562 ท่ีมีสัดส:วนร8อยละ 28.1 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากรายได8จากการขายสนิค8าและบริการไม:เปIนไปตามเปXาหมายท่ีวางไว8 ทําให8การประหยัดต:อขนาดท่ีศูนย�กระจายสินค8าลดลง 
รวมถึงสัดส:วนของรายได8จากการขายสินค8าท่ีมีอัตรากําไรข้ันต8นสูงลดลง  

นอกจากน้ี ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือยังมีรายได8อ่ืนอีกจํานวน 20,572 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนจากป5ก:อน 652 ล8านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร8อย 3.3 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของรายได8ค:าส:งเสริมการขาย ซ่ึงเกิดจากการจัดรายการส:งเสริมการขาย
ร:วมกับคู:ค8าเพ่ือกระตุ8นยอดขายภายใต8ปLจจัยทางเศรษฐกิจท่ีไม:เอ้ืออํานวย และกําลังซ้ือของผู8บริโภคท่ีถดถอย อาทิ รายการ
สิทธิแลกซ้ือสินค8า รายการสะสมคะแนนแลกของท่ีระลึก เปIนต8น  

ในส:วนของต8นทุนในการจัดจําหน:ายและค:าใช8จ:ายในการบริหารมีจํานวน 89,134 ล8านบาท ลดลงจากป5ก:อน 3,343 
ล8านบาท หรือลดลงร8อย 3.6  CPALL มีความพยายามในการควบคุมค:าใช8จ:ายอย:างรัดกุม และให8มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ถึงแม8ว:าในป5น้ี CPALLยังคงขยายสาขาร8าน 7-Eleven ถึง 720 สาขา และมีการเพ่ิมช:องทางการเข8าถึงสินค8าและบริการ
สําหรับลูกค8า  ท้ังน้ี ประเภทค:าใช8จ:ายท่ีปรับลดลงหลักๆ ได8แก: ค:าใช8จ:ายผลประโยชน�ตอบแทนพนักงาน และค:าบริหารงาน
ร8านสะดวกซ้ือ อย:างไรก็ตาม งบการเงินเฉพาะกิจการมีการรับรู8เปIนค:าเสื่อมราคาและดอกเบ้ียจ:ายเพ่ิมข้ึน จากเดิมรับรู8เปIนค:า
เช:าจ:าย อันเปIนผลจากการถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช:า (TFRS 16)   

ด8วยเหตุดังกล:าว กลุ:มธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีกําไรจากการดําเนินงานเท:ากับ 22,415 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 20.9 
จากป5ก:อน  และมีกําไรสุทธิเท:ากับ 14,298 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 29.1 จากป5ก:อน    

กลุ�มธุรกิจอ่ืน 
กลุ:มธุรกิจอ่ืนประกอบด8วยธุรกิจตัวแทนรับชําระค:าสินค8าและบริการ รวมถึง ตัวแทนรับฝากและถอนเงินแทน

ธนาคาร ธุรกิจผลิตและจําหน:ายอาหารสําเร็จรูป ธุรกิจจําหน:ายและบริการอุปกรณ�ค8าปลีก และธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงส:วนใหญ:
ให8บริการสนับสนุนร8าน 7-Eleven เปIนหลัก โดยบริษัทไม:หยุดน่ิงท่ีจะคิดค8นนวัตกรรมใหม:ๆ ให8สอดคล8องกับความต8องการ
ของผู8บริโภคมากยิ่งข้ึน ท้ังในด8านของสินค8าและบริการท่ีนําเสนอให8กับลูกค8าภายในร8าน 7-Eleven รวมถึงการพัฒนาช:องทาง
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และรูปแบบการจําหน:ายสินค8าใหม:ๆ อาทิ อีคอมเมิร�ซ ซ่ึงช:วยให8ลูกค8ามีความสะดวกสบายมากข้ึน และสร8างการเติบโตของ
รายได8ในอนาคต  

ในป5 2563 กลุ:มธุรกิจอ่ืนมีกําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8เท:ากับ 4,543 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 9.4 จากป5ก:อน 
สาเหตุหลักจากรายได8ท่ีเพ่ิมข้ึนและมีการบริหารค:าใช8จ:ายได8อย:างเหมาะสม ทําให8มีความสามารถในการทํากําไรท่ีดีข้ึน  

กลุ�มธุรกิจศูนย5จําหน�ายสินค�าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง 
ในป5 2563 กลุ:มธุรกิจศูนย�จําหน:ายสินค8าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง มีกําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8ก:อนหัก

รายการระหว:างกัน เท:ากับ 8,051 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 7.3 จากป5ก:อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได8จากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน
และการควบคุมค:าใช8จ:ายได8ดี (ท้ังน้ี นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได8ท่ีการวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ*าย
จัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ประจําป5 2563 ของ บมจ. สยามแม็คโคร) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 CPALL มีอัตราส:วนหน้ีสินสุทธิต:อส:วนผู8ถือหุ8นตามนิยามข8อกําหนดสิทธิ 1.62 เท:า 
เพ่ิมข้ึนจาก 0.94 เท:า เปรียบเทียบกับช:วงเดียวกันของป5ก:อน เน่ืองจาก CPALL มีเงินกู8ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน
เพ่ือใช8เปIนเงินลงทุนในบริษัทร:วม ท้ังน้ี CPALLมีหน8าท่ีต8องปฎิบัตติามข8อกําหนดสิทธิตามภาระหน8าท่ีของผู8ออกหุ8นกู8 ซ่ึง
CPALLต8องดํารงไว8ซึ่งอัตราส:วนหน้ีสินสุทธิต:อส:วนผู8ถือหุ8น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามข8อมูลในงบการเงิน
รวมประจํางวดบัญชีสิ้นสุด ณวันท่ี 31 ธันวาคม ไม:เกิน 2:1               
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คาดการณ5และแนวโน�มธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ ในป! 2564 

เปXาหมายการขยายสาขา บริษัทวางแผนท่ีจะลงทุนขยายเครือข:ายร8านสาขาต:อเน่ืองไปตามการขยายตัว
ของชุมชน โครงสร8างพ้ืนฐานต:างๆ แหล:งท:องเท่ียว รวมถึงทําเลท่ีมีศักยภาพ
อ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเข8าถึงความต8องการของลูกค8าให8ได8มากท่ีสุด 
โดยบริษัทวางแผนท่ีจะลงทุนเป~ดร8านสาขาใหม:อีกประมาณ 700 สาขาในป5 
2564 

ประมาณการรายได8จากการ
ขายและบริการ 

อัตราการเติบโตของรายได8 ส:วนใหญ:มาจากอัตราการเติบโตของยอดขายจาก
ร8านสาขาใหม:  และอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยจากร8านเดิมซ่ึงคาดว:าจะ
อยู:ในระดับท่ีใกล8เคียงกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ท้ังน้ี ข้ึนอยู:
กับปLจจัยต:างๆ อาทิ ระดับของอัตราเงินเฟXอ การขยายตัวของการบริโภค
ภายในประเทศ เปIนต8น 

ประมาณการอัตรากําไรข้ันต8น บริษัทตั้งเปXาขยายอัตรากําไรข้ันต8นให8ได8อย:างต:อเน่ืองจากป5ก:อน โดยเน8นการ
พัฒนาระบบในการคัดสรรสินค8าให8ตรงกับความต8องการของผู8บริโภคมากข้ึน 
และผลักดันให8มีสัดส:วนของสินค8าท่ีกําไรข้ันต8นสูงเพ่ิมข้ึน ท้ังจากสินค8ากลุ:ม
อาหารและเครื่องดื่ม และสินค8าอุปโภค 

ประมาณการงบลงทุน คาดว:าจะใช8งบลงทุนประมาณ 11,500 – 12,000  ล8านบาท              
มีรายละเอียดดังน้ี (หน:วย:ล8านบาท) 
 การเป~ดร8านสาขาใหม:                      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  บุญโพธ์ิอภิชาติ 
Chief Financial Officer 
ผู8มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


