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บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน) ขอเรียนชี ้แจงผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2559 ซึ่งได้ รับกำร
ตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ วดังนี ้
จุดเด่นที่สำคัญของผลประกอบกำรปี 2559 มีดงั นี ้
-

กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของรำยได้ จำกธุรกิจให้ เช่ำและบริกำรสถำนที่
ผลการดาเนินงานตามปกติของธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ปรับแผนกลยุทธ์กำรค้ ำปลีกตังแต่
้ ไตรมำส 3 ปี 2559 เป็ นต้ นมำ
อัตรำกำไรขันต้
้ นเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งอันเป็ นผลมำจำกกำรมุง่ เน้ นยอดขำยที่มีคณ
ุ ภำพ
ยกเลิกกำรขำยสินค้ ำรำยกำรที่ไม่สร้ ำงผลกำไรและมุง่ เน้ นกำรนำเสนอควำมหลำกหลำยและคุณภำพของสินค้ ำในแผนกอำหำรสดด้ วยรำคำ
ประหยัด
ผนึกกาลังทางธุรกิจกับธุรกิจเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่เพื่อสร้ างผลประโยชน์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง

สภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจ
หลังจากได้ รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในปี 2558 จากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยมี
การลงทุนจากภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวเป็ นแรงขับเคลื่อนหลัก หนี ้ภาคครัวเรือนยังคงอยูใ่ นระดับสูงและอีกหลายปั จจัยจากภายนอกประเทศที่ สง่ ผล
ให้ ระดับความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคยังคงอยูใ่ นระดับที่ต่า นอกจากนี ้ รัฐบาลได้ ออกมาตรการปราบปรามทัวร์ศนู ย์เหรียญและการปรับอัตราค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตราเมื่อเดินทางไปถึงประเทศจุดหมายปลายทาง (Visa on Arrival) สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ ามายังประเทศไทยทาให้ สง่ ผล
กระทบต่ออัตราการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวในปี 2559 การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2559 ซึง่ รัฐบาลได้ ประกาศให้ มีการไว้ ทกุ ข์ทวั่ ประเทศส่งผลให้ การบริโภคภาคประชาชนชะงักงันชัว่ คราวในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2559 อย่างไร
ก็ตาม มาตรการช้ อปช่วยชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยยกเว้ นภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาให้ กบั ผู้ซื ้อสินค้ าและบริการวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท
ต่อคนระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 ส่งผลดีและช่วยกระตุ้นการบริโภคโดยรวมของประเทศในเดือนธันวาคม ทาให้ ดชั นีความเชื่อมัน่ ในการบริโภค
ของประเทศในเดือนธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้ เป็ น 73.7 จุดจาก 72.3 จุดในเดือนพฤศจิกายน 2559
การดาเนินธุรกิจ
ปี 2559 ถื อเป็ นปี แห่งการเปลี่ยนแปลงครั ง้ ส าคัญ ที่ บิ๊กซีได้ ต้ อนรั บ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายใหม่คือกลุ่มเบอร์ ลี่ ยุค เกอร์ (บีเจซี) โดยได้ เริ่ ม
ดาเนินการผนึกกาลังทางธุรกิจในทันทีหลังจากการควบรวมกิจการและเห็นผลจากประโยชน์ดงั กล่าว ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 เรามีความมัน่ ใจว่า
เป้าหมายการผนึกกาลังและสร้ างผลประโยชน์เพิ่มร่วมกันจะประสบความสาเร็ จภายในระยะเวลา 3 ปี ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 2 ของปี
2559 บิ๊กซีได้ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ มงุ่ การขายไปสูย่ อดขายที่มีคณ
ุ ภาพมากกว่าปริมาณยอดขาย ยกเลิกการขายสินค้ ารายการที่ไม่ก่อให้ เกิดผลกาไร และ
ยังคงมุง่ มัน่ รักษาตาแหน่งผู้นาด้ านราคา กอปรกับการให้ ความสาคัญกับการลงทุนในการสร้ างประสบการณ์ใหม่ในกลุ่มสินค้ าที่ดึงดูด ลูกค้ าสูงสุด อาทิ
แผนกอาหารสด ซึง่ ส่งผลให้ ในปี 2559 ยอดขายของสินค้ าอาหารสดเติบโตขึ ้นในสาขาเดิมอย่างน่าพอใจ นอกจากนีเ้ รามีการปรับโครงสร้ างการบริ หาร
สาขาและมอบหมายอานาจการบริหารงานให้ กบั แต่ละสาขามากยิ่งขึ ้นโดยให้ อานาจในการปรับกลยุทธ์สินค้ าและบริการให้ เข้ ากับพื ้นที่ชมุ ชนและมุง่ ไปสู่
การเป็ น “บิ๊กซีห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้ า” เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้ องการและความชื่นชอบที่แตกต่างกันในแต่ละท้ องถิ่น นอกจากนี ้ ในปี 2559

1

บิ๊กซีได้ ปรับปรุงสาขาเดิมให้ มีภาพลักษณ์ที่ทนั สมัยขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญจานวน 23 สาขา นอกเหนือจากการขยายเพิ่มพื ้นที่ศนู ย์การค้ าในสาขาจานวน 8
สาขา การปรับปรุงสาขาโดยวิธีการจัดสรรสัดส่วนพื ้นที่ค้าปลีกให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นจานวน 3 สาขาเป็ นต้ น
ใน ปี 2559 บิ๊กซียงั คงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเปิ ดสาขาไฮเปอร์ มาร์ เก็ต 4 สาขาและสาขาใหม่จากการควบรวมกิจการกับห้ าง เอ็มเอ็ม
เม็กก้ า มาร์ เก็ต 2 สาขา บิ๊กซีมาร์ เก็ต 4 สาขา มินิบิ๊กซี 74 สาขา ซึง่ ในจานวนนี ้มี 37 สาขาแฟรนไชส์ และร้ านขายยาเพรียว 4 สาขา ทาให้ บิ๊กซีมีจานวน
สาขาไฮเปอร์ มาร์ เก็ตรวมทังสิ
้ ้น 131 สาขา (บิ๊กซีซเู ปอร์ เซ็นเตอร์ และบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ า) บิ๊กซีมาร์ เก็ต 59 สาขา มินิบิ๊กซี 465 สาขา (37 สาขาแฟรนไชส์) และ
ร้ านขายยาเพรียว 142 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลการดาเนินงาน
1. รายได้
รำยได้ รวมของบิ๊กซี ซึง่ มำจำกรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ รำยได้ คำ่ เช่ำและค่ำบริกำรสถำนที่ และรำยได้ อื่นๆ ในปี 2559 มีจำนวน 120,918
ล้ ำนบำท มีมลู ค่ำลดลงจำนวน 12,791 ล้ ำนบำทหรืออัตรำร้ อยละ -9.6 เมื่อเทียบกับปี ก่อน กำรลดลงของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำซึง่ ลดลงในอัตรำร้ อย
ละ -10.3 โดยเฉพำะยอดขำยจำกสำขำเดิมซึง่ ลดลงในอัตรำร้ อยละ -12.8 อันเป็ นผลมำจำกกำรปรับกลยุทธ์เพื่อมุง่ กำรขำยที่มีคณ
ุ ภำพมำกกว่ำปริมำณ
กำรขำยเพียงอย่ำงเดียวตังแต่
้ ชว่ งกลำงปี 2559 ในส่วนของรำยได้ คำ่ เช่ำและค่ำบริกำรสถำนที่เติบโตเพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนในอัตรำร้ อยละ 3.2 ในขณะที่
รำยได้ อื่นลดลงในอัตรำร้ อยละ -16.8 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องมำจำกกำรลดลงของรำยได้ คำ่ บริกำรที่เป็ นส่วนหนึง่ ของรำยได้ อื่นๆ
2. ค่ าใช้ จ่าย
ค่ำใช้ จำ่ ยในปี 2559 มีจำนวน 112,723 ล้ ำนบำท ลดลงจำนวน 11,786 ล้ ำนบำทหรือลดลงร้ อยละ -9.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของต้ นทุนขำยอันเป็ นผลจำกยอดขำยที่ลดลง ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรมีจำนวนลดลงเล็กน้ อยจำกปี ก่อนเนื่องมำจำกกำร
ลดลงของค่ำใช้ จำ่ ยพลังงำน, ค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรตลำดในช่วงที่มีกำรประกำศไว้ ทกุ ข์ และกำรลดลงของค่ำคอมมิชชัน่ จำกบัตรเครดิตเนื่องจำกกำรขำยที่
ลดลงจำกกำรปรับกลยุทธ์ กำรขำยดังกล่ำว นอกจำกนี ้ยังมีกำรประหยัดที่เกิดจำกกำรผนึกกำลังทำงธุรกิจกับผู้ถือหุ้นใหญ่รำยใหม่อำทิ กำรลดลงอย่ำงมี
นัยสำคัญของค่ำจำกเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับในอัตรำพิเศษที่ได้ รับจำกบริษัทประกันภัยในเครือ
3. กำไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นและกำไรจำกกำรดำเนินงำน
กำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นในปี 2559 มีจำนวน 6,409 ล้ ำนบำท ลดลง 488 ล้ ำนบำทหรือลดลงในอัตรำร้ อยละ -7.1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
กำรลดลงของกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นมีผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้ ดงั ทีก่ ล่ำวไว้ ข้ำงต้ น ซึง่ ส่งผลให้ กำไรจำกกำรดำเนินงำนปี 2559 มีจำนวน
8,195 ล้ ำนบำท ลดลง 1,006 ล้ ำนบำทหรือลดลงในอัตรำร้ อยละ -10.9 กาไรสุทธิปี 2016 ได้ รับผลกระทบบางส่วนจากการปรับรายการรายได้ ในส่วน
ของรายได้ คา่ บริการ รำยกำรพิเศษของปี 2558 ซึ่งนำมำเปรียบเทียบก็มีกำรบันทึกรำยกำรพิเศษ เช่น กำรรับรู้กำไรจำกกำรขำยที่ดนิ และกำรยกเลิก
รำยกำรเจ้ ำหนี ้ที่มียอดค้ ำงชำระเป็ นเวลำนำน เป็ นผลให้ กำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนไม่สะท้ อนภำพที่แท้ จริง เมื่อไม่นบั รวมรายการพิเศษของทัง้
สองปี กาไรจากการดาเนินงานในปี 2559 มีจานวน 6,616 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.4 นอกจำกนี ้ในปี 2559 ดอกเบี ้ยเงินกู้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
จำกภำระหนี ้เงินกู้และอัตรำดอกเบี ้ยทีล่ ดลงในระหว่ำงปี อัตรำภำษีเงินได้ นิติบคุ คลที่แท้ จริงในปี 2559 มีอตั รำร้ อยละ 17.3 ต่ำกว่าอัตราภาษีนิตบิ คุ คล
ปกติ เนื่องมาจากผลประโยชน์ที่ได้ รับจากโครงการสนับสนุนการลงทุนในประเทศของรัฐบาลดังกล่าวในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงธันวาคม
2560 โดยบริษัทได้ รับผลประโยชน์ทางด้ านภาษีจากการลงทุน
4. งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 93,645 ล้ านบาทเพิ่มขึน้ จากปี 2558 จานวน 783 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อย
ละ 0.8 การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมเป็ นผลมาจากนโยบายการเพิ่มระดับสินค้ าคงคลังเพื่อสนับสนุนการขายในช่วงเทศกาลปี ใหม่ และการเพิ่มขึ ้นของ
ลูกหนี ้คูค่ ้ า และลูกหนี ้ร้ านค้ าเช่าและค่าบริการพื ้นที่ บริษัทมีหนี ้สินรวมจานวน 43,310 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน 2,881 ล้ านบาทหรือลดลงใน
อัตราร้ อยละ -6.2 การลดลงนี ้เกิดจากการจ่ายชาระหนี ้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระจานวน 5,675 ล้ านบาทในระหว่างปี ส่วนของผู้ถือหุ้นทังหมดมี
้
จานวน
50,335 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2558 จำนวน 3,664 ล้ ำนบำทหรือเพิ่มขึ ้นในอัตรำร้ อยละ 7.9 เนื่องมำจำกกำรกำไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นภำยในปี 2559
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5. งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี 2559 มีจานวน 2,463 ล้ านบาท ลดลง 8,924 ล้ านบาทหรือลดลงในอัตราร้ อยละ 78.4
เมื่อเทียบกับปี 2558 เป็ นผลมาจากการปรับแผนการบริหารสินทรัพย์และหนี ้สินที่ใช้ ในการดาเนินงานเนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้คูค่ ้ าและลูกหนี ้
ร้ านค้ าเช่า และการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจากการปรับแผนดังกล่าวข้ างต้ น ในปี 2559 เงินสดที่ใช้ ในกิจกรรมการลงทุนมีจานวน 3,320
ล้ านบาท ใช้ ไปลดลงจากปี 2558 จานวน 2,255 ล้ านบาท หรือลดลงในอัตราร้ อยละ 40.5 เนื่องมาจากการลดลงของการซื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใน
ระหว่างปี และเนื่องจากศูนย์กระจายสินค้ าอาหารสดแห่งใหม่ได้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2558 เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจานวน 703 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จานวน 15,560 ล้ านบาทหรือเพิ่มขึ ้นอัตราร้ อยละ 104.7 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ระยะสันที
้ ่ก้ ยู ืมจากสถาบันการเงินและ
จากบริษัทแม่ในระหว่างปี 2559
6. อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
อัตรำกำไรขันต้
้ นของ ปี 2559 มีอตั รำร้ อยละ 14.6 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2558 ซึ่งมีอตั รำร้ อยละ 13.7 เป็ นผลมำจำกกลยุทธ์กำรมุง่ เน้ นคุณภำพของ
ยอดขำย อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนของปี 2559 มีอตั รำร้ อยละ 7.6 ลดลงจำกปี 2558 ที่มีอตั รำร้ อยละ 7.1 กำไรสุทธิมีอตั รำร้ อยละ 5.9 เติบโต
เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนซึง่ มีอตั รำร้ อยละ 5.7 อันเป็ นผลจำกค่ำใช้ จำ่ ยดอกเบี ้ยที่ลดลงจำกกำรทยอยชำระคืนเงินกู้ และภำษีนิตบิ คุ คลที่ลดลง สัดส่วนเงินกู้ยมื
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีอตั รำ 0.30 เท่ำเติบโตเพิ่มขึ ้นจำกอัตรำ 0.26 เท่ำในปี 2558
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวราภา คาหอมรื่น)
รองประธานฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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