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ที� IDR 14/2017 
 
วนัที�  10 สงิหาคม 2560 
เรื�อง  คําอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ปี 2560 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ใคร่ขอรายงานผลการดาํเนินงานประจํา ไตรมาสที� 2 ปี 2560 โดย
บริษัทและบริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิจํานวน 4,647 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดหลกั ดงันี @ 

รายได้รวม 
ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 120,652 ล้านบาท เพิ�มขึ @น 6,023 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 5.3 เมื�อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัจากการเพิ�มขึ @นของรายได้จากการขาย
สนิค้าและบริการที�เพิ�มขึ @นจํานวน 6,136 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.6 จากธุรกิจร้านสะดวกซื @อ และธุรกิจศนูย์
จําหนา่ยสนิค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื�อ “สยามแม็คโคร”  

กาํไรขั �นต้น 
ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรขั @นต้นจากการขายและบริการเทา่กบั 25,801 ล้าน

บาท เพิ�มขึ @นร้อยละ 7.7 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื�องจากสดัสว่นของสนิค้าที�มีกําไรขั @นต้นสงูเพิ�มขึ @น 
ทั @งนี @ สดัสว่นกําไรขั @นต้นเพิ�มขึ @นจากร้อยละ 21.8 ในไตรมาส 2 ปี 2559 เป็นร้อยละ 22.2 ในไตรมาส 2 ปี 2560 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 22,763 ล้านบาท 

เพิ�มขึ @นร้อยละ 6.1 จากไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ�งคา่ใช้จ่ายที�เพิ�มขึ @น ได้แก่ คา่ตอบแทนพนกังาน คา่เช่า คา่เสื�อม
ราคาและคา่ตดัจําหนา่ย อนัเป็นผลจากการขยายสาขา 

กาํไรก่อนดอกเบี �ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ และกาํไรสุทธิ 
ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกํีาไรก่อนดอกเบี @ยจ่ายและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 

7,556 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ @นร้อยละ 5.8 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และมีกําไรสทุธิเทา่กบั 4,647 ล้านบาท 
เพิ�มขึ @นร้อยละ 10.8 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และกําไรตอ่หุ้นตามงบการเงินรวมในไตรมาส 2 ปี 2560 มี
จํานวน 0.50 บาท ทั @งนี @ กําไรสทุธิเพิ�มขึ @น มีสาเหตหุลกัจากผลการดาํเนินงานของบริษัทที�อยูใ่นระดบัที�นา่พอใจ 
รวมถงึการที�บริษัทยงัคงได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการลงทนุตามนโยบายของรัฐบาลเพื�อสนบัสนนุการ
ลงทนุของภาคเอกชนสาํหรับการลงทนุในปี 2559 และในปี 2560 

ผลการดาํเนินงานงวดหกเดอืนแรกปี 2560 
บริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมจํานวน 238,159 ล้านบาท เพิ�มขึ @นร้อยละ 6.6 จากชว่งเดียวกนัของ

ปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายสนิค้าและบริการที�เพิ�มขึ @นร้อยละ 6.7 ในขณะที�กําไรสทุธิมี
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จํานวน 9,412 ล้านบาท เพิ�มขึ @นร้อยละ 13.9 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน และกําไรตอ่หุ้นตามงบการเงินรวม มี
จํานวน 1.02 บาท  
 
สัดส่วนรายได้รวมและกาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ก่อนหกัรายการระหว่างกันตามธุรกจิหลกั  

รายได้รวมก่อนหกัรายการระหวา่งกนัสาํหรับงวดหกเดือนแรก ปี 2560 แบง่สดัสว่นตามธุรกิจหลกั ได้
ดงันี @ (1) รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื @อและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 64 (2) รายได้จากธุรกิจค้าสง่แบบชําระ
เงินสดและบริการตนเองมีสดัสว่นร้อยละ 36 ทั @งนี @ สดัสว่นรายได้ตามธุรกิจนี @อยูใ่นระดบัที�ใกล้เคียงกบัสดัสว่น
สาํหรับงวดหกเดอืนแรกปี 2559 

กําไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ก่อนหกัรายการระหวา่งกนัสาํหรับงวดหกเดือนแรก ปี 2560 แบง่สดัสว่น
ตามธุรกิจหลกั ได้ดงันี @ (1) กําไรจากธุรกิจร้านสะดวกซื @อและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 77 ลดลงจากร้อยละ 78 
จากช่วงดียวกนัของปีก่อน ในขณะที� (2) กําไรจากธุรกิจค้าสง่แบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัสว่นร้อยละ 
23 เพิ�มขึ @นจากร้อยละ 22 จากชว่งดยีวกนัของปีก่อน ทั @งนี @ สดัสว่นกําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�เปลี�ยนแปลง
ไปจากชว่งเดียวกนัของปีก่อนเกิดจากผลการดาํเนินงานที�ดีขึ @นของบริษัทสยามแมค็โคร 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ 
เพื�อเดินหน้าสูเ่ป้าหมายในระยะไกลที�จะมีจํานวนสาขาให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ธุรกิจร้าน

สะดวกซื @อได้มีขยายสาขา 7-Eleven อยา่งตอ่เนื�อง ในชว่งไตรมาส 2 ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื @อเปิดร้านสาขา
ใหมร่วมทั @งสิ @น 219 สาขาในทกุประเภท ทั @งร้านสาขาบริษัท ร้าน store business partner (SBP) และร้านค้าที�
ได้รับสทิธิช่วงอาณาเขต โดยในหกเดือนแรก ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื @อได้เปิดร้านสาขาใหมร่วมทั @งสิ @น 465 
สาขา ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมาย ดงันั @น ณ สิ @นไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีจํานวนร้านสาขาทั�วประเทศรวมทั @งสิ @น 
10,007 สาขา แบง่เป็น: 

(1) ร้านสาขาบริษัท 4,491 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 45)  
(2) ร้าน SBP และร้านค้าที�ได้รับสทิธิช่วงอาณาเขต 5,516 สาขา (คดิเป็นร้อยละ 55)  
ร้านสาขาสว่นใหญ่ยงัเป็นร้านที�ตั @งเป็นเอกเทศ ซึ�งคดิเป็นร้อยละ 86 ของสาขาทั @งหมด และสว่นที�เหลอื

เป็นร้านในสถานีบริการนํ @ามนั ปตท. 

และด้วยผลสาํเร็จของแผนกลยทุธ์การขยายสาขาและการนําเสนอสนิค้าที�ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลกูค้าได้อยา่งเหมาะสม สง่ผลให้ในไตรมาส 2 ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื @อมีรายได้จากการขายสนิค้าและ
บริการรวม 69,377 ล้านบาท เพิ�มขึ @นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 3,725 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 
ยอดขายเฉลี�ยของร้านเดิมในไตรมาส 2 ปี 2560 มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 1.0 โดยมียอดขายเฉลี�ยตอ่ร้าน
ตอ่วนั เทา่กบั 79,613 บาท ยอดซื @อตอ่บิลโดยประมาณเทา่กบั 67 บาท ในขณะที�จํานวนลกูค้าตอ่สาขาตอ่วนั
เฉลี�ย 1,194 คน  

ในไตรมาส 2 ปี 2560 อตัราการเติบโตของรายได้จากการขายสนิค้ากลุม่อาหารและสนิค้าอปุโภคไม่
รวมบตัรโทรศพัท์ โดยเฉลี�ยของสนิค้าทั @งสองกลุม่อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั ทําให้สดัสว่นรายได้จากสนิค้าแตล่ะ
กลุม่ยงัคงอยูใ่นระดบัที�ใกล้เคียงกนัเช่นเดียวกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยสดัสว่นของรายได้จากการขาย 
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ร้อยละ 71.2 มาจากสนิค้ากลุม่อาหาร และร้อยละ 28.8 มาจากสนิค้าอปุโภคไมร่วมบตัรโทรศพัท์ ทั @งนี @กําไร
ขั @นต้นของสนิค้าปรับเพิ�มขึ @นเป็นร้อยละ 26.6 ในไตรมาส 2 ปี 2560 จากร้อยละ 26.5 ในไตรมาส 2 ปี 2559  

ไตรมาส 2 ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื @อมีกําไรขั @นต้นจํานวน 19,616 ล้านบาท เพิ�มขึ @นจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน 874 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยสดัสว่นกําไรขั @นต้นตอ่รายได้จากการขายสนิค้า
และบริการเทา่กบัร้อยละ 28.3 ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ที�มีสดัสว่นร้อยละ 28.5 โดยมีสาเหตหุลกั
จากราคานํ @ามนัที�ปรับสงูขึ @นกระทบคา่ขนสง่ และผลกระทบบางสว่นจากรายได้คา่บริการที�ลดลง 

นอกจากนี @ในไตรมาส 2 ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื @อยงัมรีายได้อื�นอีกจํานวน 7,672 ล้านบาท เพิ�มขึ @น
จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน 381 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ @นร้อยละ 5.2 สาเหตหุลกัจากการเพิ�มขึ @นของเงินปันผลรับ
จากบริษัทยอ่ย  

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานมีจํานวน 18,941 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2560 เพิ�มขึ @น 657 ล้านบาทจาก
ไตรมาสเดยีวกนัปีก่อน หรือเพิ�มขึ @นร้อยละ 3.6 จากจํานวนร้านสาขาที�เพิ�มขึ @น นอกจากนี @คา่บริหารงานร้านสาขา
ปรับเพิ�มสงูขึ @นตามยอดขายและจํานวนร้าน SBP ที�เพิ�มขึ @น 

ในไตรมาส 2 ปี 2560 กลุม่ธรุกิจร้านสะดวกซื @อมีกําไรจากการดําเนินงานเทา่กบั 8,346 ล้านบาท 
เพิ�มขึ @นร้อยละ 7.7 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและมีกําไรสทุธิเทา่กบั 5,931 ล้านบาท เพิ�มขึ @น ร้อยละ 12.3 
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

สาํหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกปี 2560 กลุม่ธุรกิจร้านสะดวกซื @อ มีรายได้รวมจํานวน 
146,742 ล้านบาท เพิ�มขึ @นร้อยละ 6.4 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขาย
สนิค้าและบริการที�เพิ�มขึ @นร้อยละ 6.3 ในขณะที�กําไรสทุธิมีจํานวน 8,616 ล้านบาท เพิ�มขึ @นร้อยละ 11.7 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีอตัราสว่นหนี �สนิสทุธิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นตามนิยาม
ข้อกําหนดสทิธิ 2.22 เทา่ ลดลงจาก 2.79 เทา่ เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื�องจากสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ �น
จากการที�บริษัทสามารถทํากําไรจากการดาํเนินธุรกิจเพิ�มขึ �น รวมถึงการออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที�มีลกัษณะคล้ายทนุ
ในปี 2559 โดยบริษัทมีหน้าที�ต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิตามภาระหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้  ซึ�งบริษัทต้องดํารงไว้
ซึ�งอตัราสว่นหนี �สนิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามข้อมลูในงบการเงิน
รวมประจํางวดบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของแตล่ะงวดบญัชีที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ณ 31 
ธนัวาคม 2560 ไมเ่กิน 2.5:1 ณ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป ไมเ่กิน 2:1 
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คาดการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ ในปี 2560 

เป้าหมายการขยายสาขา จากแผนที�บริษัทได้กําหนดเป้าหมายที�จะขยายสาขาให้ครบ 13,000 สาขา 
ภายในปี 2564  บริษัทยงัคงเดินหน้าลงทนุขยายเครือขา่ยร้านสาขาตอ่เนื�องไป
ตามการขยายตวัของชมุชน โครงสร้างพื @นฐานตา่งๆ แหลง่ทอ่งเที�ยว รวมถึง
ทําเลที�มีศกัยภาพอื�นๆ เพื�ออํานวยความสะดวกและเข้าถงึความต้องการของ
ลกูค้าให้ได้มากที�สดุ ทั @งนี @ บริษัทวางแผนที�จะลงทนุเปิดร้านสาขาใหมอี่ก
ประมาณ 700 สาขาในปี 2560 

ประมาณการรายได้จากการ
ขายและบริการ 

คาดวา่จะยงัคงเติบโตได้อยา่งตอ่เนื�อง โดยอตัราการเติบโตของรายได้ สว่น
ใหญ่มาจากอตัราการเติบโตของยอดขายจากร้านสาขาใหม ่  และอตัราการ
เติบโตของยอดขายเฉลี�ยจากร้านเดิมซึ�งคาดวา่จะอยูใ่นระดบัที�ใกล้เคียงกบั
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ทั @งนี @ ขึ @นอยูก่บัปัจจยัตา่งๆ อาทิ ระดบั
ของอตัราเงินเฟ้อ การขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศ เป็นต้น 

ประมาณการอตัรากําไรขั @นต้น บริษัทยงัคงตั @งเป้าที�จะขยายอตัรากําไรขั @นต้นให้ได้อยา่งตอ่เนื�องจากปีก่อน 
โดยบริษัทจะเน้นการพฒันาระบบในการคดัสรรสนิค้าให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึ @น และผลกัดนัให้มีสดัสว่นของสนิค้าที�กําไรขั @นต้นสงูเพิ�มขึ @น 
ทั @งจากสนิค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม และสนิค้าอปุโภค 

ประมาณการงบลงทนุ คาดวา่จะใช้งบลงทนุประมาณ 9,500 – 10,000  ล้านบาท ตามรายละเอียด
ดงันี @   (หนว่ย: ล้านบาท) 

• การเปิดร้านสาขาใหม ่                       3,400 - 3,600 
• การปรับปรุงร้านเดิม                       2,300 - 2,400 
• โครงการใหม,่ บริษัทยอ่ย 

และศนูย์กระจายสนิค้า                        3,000 - 3,100 
• สนิทรัพย์ถาวร และระบบสารสนเทศ           800 - 900 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
  
(นายสพุจน์ ชิตเกษรพงศ์) 
เลขานกุารบริษัท 
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


