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13 พฤศจิกายน 2560
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ปี 2560
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ใคร่ขอรายงานผลการดําเนินงานประจํา ไตรมาสที 3 ปี 2560 โดย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกําไรสุทธิจํานวน 4,970 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดหลัก ดังนี D
รายได้ รวม
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 123,215 ล้ านบาท เพิมขึ Dน 10,187 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 9.0 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิมขึ Dนของรายได้ จากการขาย
สินค้ าและบริ การทีเพิมขึ Dนจํานวน 9,600 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.8 จากธุรกิจร้ านสะดวกซื Dอ และธุรกิจศูนย์
จําหน่ายสินค้ าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองภายใต้ ชือ “สยามแม็คโคร”
กําไรขันต้ น
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรขันต้
D นจากการขายและบริ การเท่ากับ 26,500 ล้ าน
บาท เพิมขึ Dนร้ อยละ 10.2 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากสัดส่วนของสินค้ าทีมีกําไรขันต้
D นสูงเพิมขึ Dน
ทังนี
D D สัดส่วนกําไรขันต้
D นเพิมขึ Dนจากร้ อยละ 22.1 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เป็ นร้ อยละ 22.4
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 23,624 ล้ านบาท
เพิมขึ Dนร้ อยละ 11.0 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึงค่าใช้ จ่ายทีเพิมสูงขึ Dนในไตรมาสนี D ได้ แก่ ค่าโฆษณาและ
ค่าส่งเสริ มการขายจากโปรโมชันแสตมป์ของธุรกิจร้ านสะดวกซื Dอ รวมถึงค่าบริ หารงานร้ านสะดวกซื Dอเนืองจากมี
จํานวนร้ าน store business partner (SBP) เพิมขึ Dน ในขณะทีค่าเช่า ค่าเสือมราคาและค่าตัดจํ าหน่าย
ค่าตอบแทนพนักงาน ปรับเพิมขึ Dนตามจํานวนสาขาทีขยายมากขึ Dน
กําไรก่ อนดอกเบียจ่ ายและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ และกําไรสุทธิ
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรก่อนดอกเบี Dยจ่ายและค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จํานวน
7,848 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ Dนร้ อยละ 9.8 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 4,970 ล้ านบาท
เพิมขึ Dนร้ อยละ 20.8 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และกําไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวมในไตรมาส 3 ปี 2560 มี
จํานวน 0.53 บาท ทังนี
D D กําไรสุทธิเพิมขึ Dน มีสาเหตุหลักจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทีอยู่ใน
ระดับทีน่าพอใจ อีกทังดอกเบี
D
Dยจ่ายลดลงอันเป็ นผลจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกั ษณะคล้ ายทุนทดแทนการ
ออกหุ้นกู้เดิม รวมถึงการทีบริ ษัทยังคงได้ รับผลประโยชน์ทางด้ านภาษี จากการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลเพือ
สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนสําหรับการลงทุนในปี 2559 และในปี 2560
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ผลการดําเนินงานงวดเก้ าเดือนแรกปี 2560
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมจํานวน 361,370 ล้ านบาท เพิมขึ Dนร้ อยละ 7.4 จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การทีเพิมขึ Dนร้ อยละ 7.4 ในขณะทีกําไรสุทธิ มี
จํานวน 14,383 ล้ านบาท เพิมขึ Dนร้ อยละ 16.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และกําไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวม มี
จํานวน 1.55 บาท
สัดส่ วนรายได้ รวมและกําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ก่อนหักรายการระหว่ างกันตามธุรกิจหลัก
รายได้ รวมก่อนหักรายการระหว่างกันสําหรับงวดเก้ าเดือนแรก ปี 2560 แบ่งสัดส่วนตามธุรกิจหลัก ได้
ดังนี D (1) รายได้ จากธุรกิจร้ านสะดวกซื Dอและธุรกิจอืนๆ มีสดั ส่วนร้ อยละ 65 (2) รายได้ จากธุรกิจค้ าส่งแบบชําระ
เงินสดและบริ การตนเองมีสดั ส่วนร้ อยละ 35 ในขณะทีปี 2559 สัดส่วนนี Dอยู่ในระดับร้ อยละ 64 และร้ อยละ 36
ตามลําดับ
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ก่อนหักรายการระหว่างกันสําหรับงวดเก้ าเดือนแรก ปี 2560 แบ่งสัดส่วน
ตามธุรกิจหลัก ได้ ดงั นี D (1) กําไรจากธุรกิจร้ านสะดวกซื Dอและธุรกิจอืนๆ มีสดั ส่วนร้ อยละ 77 (2) กําไรจากธุรกิจ
ค้ าส่งแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองมีสดั ส่วนร้ อยละ 23 ในขณะทีปี 2559 สัดส่วนนี Dอยู่ในระดับร้ อยละ 75
และร้ อยละ 25 ตามลําดับ
ผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้ านสะดวกซือ
เพือเดินหน้ าสูเ่ ป้าหมายในระยะไกลทีจะมีจํานวนสาขาให้ ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ธุรกิจร้ าน
สะดวกซื Dอได้ มีขยายสาขา 7-Eleven อย่างต่อเนือง ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 ธุรกิจร้ านสะดวกซื Dอเปิ ดร้ านสาขา
ใหม่รวมทังสิ
D Dน 145 สาขาในทุกประเภท ทังร้D านสาขาบริ ษัท ร้ าน store business partner (SBP) และร้ านค้ าที
ได้ รับสิทธิช่วงอาณาเขต โดยในเก้ าเดือนแรก ปี 2560 ธุรกิจร้ านสะดวกซื Dอได้ เปิ ดร้ านสาขาใหม่รวมทังสิ
D Dน 610
สาขา ซึงเป็ นไปตามเป้าหมาย ดังนันD ณ สิ Dนไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทมีจํานวนร้ านสาขาทัวประเทศรวมทังสิ
D Dน
10,152 สาขา แบ่งเป็ น:
(1) ร้ านสาขาบริ ษัท 4,536 สาขา (คิดเป็ นร้ อยละ 45)
(2) ร้ าน SBP และร้ านค้ าทีได้ รับสิทธิช่วงอาณาเขต 5,616 สาขา (คิดเป็ นร้ อยละ 55)
ร้ านสาขาส่วนใหญ่ยงั เป็ นร้ านทีตังเป็
D นเอกเทศ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 86 ของสาขาทังหมด
D
และส่วนทีเหลือ
เป็ นร้ านในสถานีบริ การนํ Dามัน ปตท.
และด้ วยผลสําเร็ จของแผนกลยุทธ์การขยายสาขาและการนําเสนอสินค้ าทีตอบโจทย์ความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ ในไตรมาส 3 ปี 2560 ธุรกิจร้ านสะดวกซื Dอมีรายได้ จากการขายสินค้ าและ
บริ การรวม 70,845 ล้ านบาท เพิมขึ Dนจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 5,880 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.1
ยอดขายเฉลียของร้ านเดิมในไตรมาส 3 ปี 2560 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 2.4 โดยมียอดขายเฉลียต่อร้ านต่อวัน
เท่ากับ 79,472 บาท ยอดซื Dอต่อบิลโดยประมาณเท่ากับ 67 บาท ในขณะทีจํานวนลูกค้ าต่อสาขาต่อวันเฉลีย
1,178 คน
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ในไตรมาส 3 ปี 2560 อัตราการเติบโตของรายได้ จากการขายสินค้ ากลุม่ อาหารและสินค้ าอุปโภคไม่
รวมบัตรโทรศัพท์ โดยเฉลียของสินค้ าทังสองกลุ
D
ม่ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ทําให้ สดั ส่วนรายได้ จากสินค้ าแต่ละ
กลุม่ ยังคงอยูใ่ นระดับทีใกล้ เคียงกันเช่นเดียวกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยสัดส่วนของรายได้ จากการขาย
ร้ อยละ 70.5 มาจากสินค้ ากลุม่ อาหาร และร้ อยละ 29.5 มาจากสินค้ าอุปโภคไม่รวมบัตรโทรศัพท์ ทังนี
D Dกําไร
ขันต้
D นของสินค้ าปรับเพิมขึ Dนเป็ นร้ อยละ 26.4 ในไตรมาส 3 ปี 2560 จากร้ อยละ 26.1 ในไตรมาส 3 ปี 2559
ไตรมาส 3 ปี 2560 ธุรกิจร้ านสะดวกซื Dอมีกําไรขันต้
D นจํานวน 19,787 ล้ านบาท เพิมขึ Dนจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน 1,611 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.9 โดยสัดส่วนกําไรขันต้
D นต่อรายได้ จากการขายสินค้ า
และบริ การเท่ากับร้ อยละ 27.9 ใกล้ เคียงกันกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ทีมีสดั ส่วนร้ อยละ 28.0 โดยบริ ษัทยัง
สามารถรักษาสัดส่วนของสินค้ าทีมีระดับกําไรขันต้
D นสูงให้ อยูใ่ นระดับทีน่าพอใจได้
นอกจากนี Dในไตรมาส 3 ปี 2560 ธุรกิจร้ านสะดวกซื Dอยังมีรายได้ อืนอีกจํานวน 6,982 ล้ านบาท เพิมขึ Dน
จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน 884 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ Dนร้ อยละ 14.5 จากการเพิมขึ Dนของเงินปั นผลรับจากบริ ษัท
ย่อย รวมถึงรายได้ คา่ ส่งเสริ มการขายทีเพิมขึ Dน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานมีจํานวน 19,702 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2560 เพิมขึ Dน 1,759 ล้ านบาท
จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน หรื อเพิมขึ Dนร้ อยละ 9.8 จากค่าโฆษณาและค่าส่งเสริ มการขายจากโปรโมชันแสตมป์
รวมถึงค่าบริ หารงานร้ านสาขาทีปรับเพิมสูงขึ Dนตามยอดขายและจํานวนร้ าน SBP ทีเพิมขึ Dน
ในไตรมาส 3 ปี 2560 กลุ่มธุรกิจร้ านสะดวกซื Dอมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 7,067 ล้ านบาท
เพิมขึ Dนร้ อยละ 11.6 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนและมีกําไรสุทธิเท่ากับ 4,789 ล้ านบาท เพิมขึ Dน ร้ อยละ 22.8
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สําหรั บผลการดําเนินงานงวดเก้ าเดือนแรกปี 2560 กลุ่มธุรกิ จร้ านสะดวกซือD มีรายได้ รวมจํ านวน
224,569 ล้ านบาท เพิมขึ Dนร้ อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ จากการขาย
สินค้ าและบริ การทีเพิมขึ Dนร้ อยละ 7.3 ในขณะทีกําไรสุทธิมีจํานวน 13,406 ล้ านบาท เพิมขึ Dนร้ อยละ 15.4 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนหนี Dสินสุทธิ ต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามนิยาม
ข้ อกําหนดสิทธิ 1.62 เท่า ลดลงจาก 2.84 เท่า เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึ Dน
จากการทีบริ ษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจเพิมขึ Dน รวมถึงการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกั ษณะคล้ ายทุน
บริ ษัทมีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิตามภาระหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้ ซึงบริ ษัทต้ องดํารงไว้ ซึงอัตราส่วน
หนี Dสินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามข้ อมูลในงบการเงินรวมประจํางวด
บัญชีสิ Dนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชีทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว ณ 31 ธันวาคม 2560 ไม่
เกิน 2.5:1 ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป ไม่เกิน 2:1
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คาดการณ์ และแนวโน้ มธุรกิจร้ านสะดวกซือ ในปี 2560
เป้าหมายการขยายสาขา

จากแผนทีบริ ษัทได้ กําหนดเป้าหมายทีจะขยายสาขาให้ ครบ 13,000 สาขา
ภายในปี 2564 บริ ษัทยังคงเดินหน้ าลงทุนขยายเครื อข่ายร้ านสาขาต่อเนืองไป
ตามการขยายตัวของชุมชน โครงสร้ างพื Dนฐานต่างๆ แหล่งท่องเทียว รวมถึง
ทําเลทีมีศกั ยภาพอืนๆ เพืออํานวยความสะดวกและเข้ าถึงความต้ องการของ
ลูกค้ าให้ ได้ มากทีสุด ทังนี
D D บริ ษัทวางแผนทีจะลงทุนเปิ ดร้ านสาขาใหม่อีก
ประมาณ 700 สาขาในปี 2560
ประมาณการรายได้ จากการ คาดว่าจะยังคงเติบโตได้ อย่างต่อเนือง โดยอัตราการเติบโตของรายได้ ส่วน
ขายและบริ การ
ใหญ่มาจากอัตราการเติบโตของยอดขายจากร้ านสาขาใหม่ และอัตราการ
เติบโตของยอดขายเฉลียจากร้ านเดิมซึงคาดว่าจะอยูใ่ นระดับทีใกล้ เคียงกับ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ทังนี
D D ขึ Dนอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ อาทิ ระดับ
ของอัตราเงินเฟ้ อ การขยายตัวของการบริ โภคภายในประเทศ เป็ นต้ น
ประมาณการอัตรากําไรขันต้
D น บริ ษัทยังคงตังเป
D ้ าทีจะขยายอัตรากําไรขันต้
D นให้ ได้ อย่างต่อเนืองจากปี ก่อน
โดยบริ ษัทจะเน้ นการพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการ
ของผู้บริ โภคมากขึ Dน และผลักดันให้ มีสดั ส่วนของสินค้ าทีกําไรขันต้
D นสูงเพิมขึ Dน
ทังจากสิ
D
นค้ ากลุม่ อาหารและเครืองดืม และสินค้ าอุปโภค
ประมาณการงบลงทุน
คาดว่าจะใช้ งบลงทุนประมาณ 9,500 – 10,000 ล้ านบาท ตามรายละเอียด
ดังนี D (หน่วย: ล้ านบาท)
•
การเปิ ดร้ านสาขาใหม่
3,400 - 3,600
•
การปรับปรุงร้ านเดิม
2,300 - 2,400
•
โครงการใหม่, บริ ษัทย่อย
และศูนย์กระจายสินค้ า
3,000 - 3,100
•
สินทรัพย์ถาวร และระบบสารสนเทศ
800 - 900

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายเกรี ยงชัย บุญโพธิmอภิชาติ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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