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ที� IDR 14/2018 
 
วนัที�  13 พฤศจิกายน 2561 
เรื�อง  คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ปี 2561 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ใคร่ขอรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ปี 
2561 โดยบริษัทและบริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิจํานวน 5,182 ล้านบาท ซึ�งมีสาระสาํคญั ดงันี G 

รายได้รวม 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 130,552 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 6.0 โดยปัจจยัหลกัที�ทําให้รายได้รวมเพิ�มขึ Gน มาจากรายได้จากการขายสินค้า
และบริการที�เพิ�มสงูขึ Gนจากธุรกิจร้านสะดวกซื Gอ รวมถึงจากธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงิน
สดและบริการตนเองภายใต้ชื�อ “สยามแม็คโคร” ซึ�งเป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการนําเสนอ
สินค้าและบริการได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้อย่างต่อเนื�องและเหมาะสม รวมถึงการขยายสาขาเพื�อ
รองรับกบัการพฒันาวิถีการดําเนินชีวิตของลกูค้า และให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงสนิค้าได้อยา่งสะดวก  

กาํไรขั �นต้น 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขั Gนต้นจากการขายและบริการเท่ากบั 28,008 ล้าน

บาท เพิ�มขึ Gนร้อยละ 5.7 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และมีอตัรากําไรขั Gนต้นในงบการเงินรวมของบริษัทลดลง
จากร้อยละ 22.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เป็นร้อยละ 22.3 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากอตัรากําไรขั Gนต้นของ
ธุรกิจร้านสะดวกซื Gอปรับลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เนื�องจากสินค้ากลุม่ที�มียอดขายเติบโตสงูในไตรมาส 
3 ปี 2561 อาทิ บหุรี� เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ บตัรเกมส์ออนไลน์  เป็นกลุม่สินค้าที�มีอตัรากําไรขั Gนต้นตํ�ากว่าสินค้า
กลุม่อื�น จึงสง่ให้อตัรากําไรขั Gนต้นเฉลี�ยปรับลดลง ในขณะที�ธุรกิจสยามแม็คโครยงัคงรักษาอตัรากําไรขั Gนต้นอยูใ่น
ระดบัที�ดีได้อยา่งตอ่เนื�อง 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสดัสว่นของคา่ใช้จ่ายแตล่ะประเภทตามรายละเอียดดงันี G  

ประเภทคา่ใช้จา่ย ไตรมาส 3 ปี 2561 
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน ร้อยละ 27.8 
คา่บริหารงานร้านสะดวกซื Gอ  ร้อยละ 18.9 
คา่เชา่ และคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย ร้อยละ 17.8 
คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย  ร้อยละ 12.6 
คา่สาธารณปูโภค และอื�นๆ  ร้อยละ 22.9 
รวม ร้อยละ 100.0 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากบั 24,998 ล้าน
บาท เพิ�มขึ Gนร้อยละ 5.8 จากปีก่อน ค่าใช้จ่ายกลุม่ต้นทนุในการจดัจําหน่ายมีจํานวน 21,170 ล้านบาท เพิ�มขึ Gน
ร้อยละ 5.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายจากการขยายสาขาในประเทศ และค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการลงทนุ
ในต่างประเทศของธุรกิจสยามแม็คโคร ในขณะที� กลุม่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 3,827 ล้านบาท หรือ
เพิ�มขึ Gนร้อยละ 5.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งยงัควบคมุและบริหารจดัการได้ดี 

กาํไรก่อนดอกเบี �ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ และกาํไรสุทธิ 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรก่อนดอกเบี Gยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 

8,080 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Gนร้อยละ 3.0 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที�กําไรสทุธิเท่ากบั 5,182 ล้าน
บาท เพิ�มขึ Gนร้อยละ 4.3 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และกําไรตอ่หุ้นตามงบการเงินรวมในไตรมาส 3 ปี 2561 
มีจํานวน 0.55 บาท ทั Gงนี G กําไรสทุธิเพิ�มขึ Gนจากการดําเนินงานบริษัท อีกทั Gงดอกเบี Gยจ่ายก็ลดลงจากการชําระคืน
หุ้นกู้ ที�ครบกําหนดอายไุถ่ถอน และไมม่ีการบนัทกึดอกเบี Gยจ่ายของหุ้นกู้ ที�มีลกัษณะคล้ายทนุในงบกําไรขาดทนุ   

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการรับรู้กําไรของส่วนได้เสียที�มีอํานาจควบคุมในบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) ลดลงจากร้อยละ 97.9 เป็นร้อยละ 93.1 ภายหลงัจากที�บริษัทได้ขายสว่นได้เสยีในบริษัท บริษัท สยาม
แม็คโคร จํากดั (มหาชน) ออกไปร้อยละ 4.8 เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2561  

ผลการดาํเนินงานงวดเก้าเดือนแรกปี 2561 
บริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมจํานวน 388,294 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนร้อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายสนิค้าและบริการที�เพิ�มขึ Gนร้อยละ7.6 ในขณะที�กําไรสทุธิมีจํานวน 
15,378 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนร้อยละ 6.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และกําไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวม มีจํานวน 
1.63 บาท 

สัดส่วนรายได้รวมและกาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ก่อนหักรายการระหว่างกันตามธุรกิจหลัก  
รายได้รวมก่อนหกัรายการระหว่างกนัสําหรับงวดเก้าเดือนแรก ปี 2561 แบ่งสดัสว่นตามธุรกิจหลกั ได้

ดงันี G (กลุม่1) รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื Gอและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 66 (กลุม่ 2) รายได้จากธุรกิจค้าสง่
แบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสัดส่วนร้อยละ 34 ทั Gงนี G สัดส่วนรายได้ (กลุ่ม 1) ปรับเพิ�มขึ Gน เมื�อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการมีอตัราการเติบโตที�สงูกว่า 
(กลุม่ 2) 

กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหกัรายการระหวา่งกนั แบง่สดัสว่นตามธุรกิจหลกั  ได้ดงันี G (กลุม่ 1) 
กําไรจากธุรกิจร้านสะดวกซื Gอและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 81 ในขณะที� (กลุม่ 2) กําไรจากธุรกิจค้าสง่แบบ
ชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัส่วนร้อยละ 19 ทั Gงนี G สดัส่วนกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (กลุ่ม 1) ปรับ
เพิ�มขึ Gน เนื�องจากกําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้มีอตัราการเติบโตที�สงูกว่าจากผลการดําเนินงานที�เติบโตสงูกว่า 
(กลุม่ 2) รวมถึง (กลุม่ 1) มีการบนัทกึกําไรจากการขายเงินลงทนุที�เกิดขึ Gนระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2561อีกด้วย  

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ 

เพื�อเดินหน้าสูเ่ป้าหมายในระยะไกลที�จะมีจํานวนสาขาให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ธุรกิจร้าน
สะดวกซื Gอได้มีขยายสาขา 7-Eleven อยา่งตอ่เนื�อง ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 ธุรกิจร้านสะดวกซื Gอเปิดร้านสาขา
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ใหม่รวมทั Gงสิ Gน 142 สาขาในทกุประเภท ทั Gงร้านสาขาบริษัท ร้าน store business partner (SBP) และร้านค้าที�
ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมาย ดงันั Gน ณ สิ Gนไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีจํานวนร้านสาขาทั�ว
ประเทศรวมทั Gงสิ Gน 10,902 สาขา แบง่เป็น 

(1) ร้านสาขาบริษัท 4,894 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 45) ร้านเปิดใหมส่ทุธิ 44 สาขา ในไตรมาสนี G 
(2) ร้าน SBP และร้านค้าที�ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 6,008 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 55) ร้านเปิดใหม่

สทุธิ 98 สาขา ในไตรมาสนี G 
ร้านสาขาสว่นใหญ่ยงัเป็นร้านที�ตั Gงเป็นเอกเทศ ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 86 ของสาขาทั Gงหมด และสว่นที�เหลือ

เป็นร้านในสถานีบริการนํ Gามนั ปตท. 
และด้วยผลสาํเร็จของแผนกลยทุธ์การขยายสาขาและการนําเสนอสนิค้าที�ตอบโจทย์ความต้องการของ

ลกูค้าได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ในไตรมาส 3 ปี 2561 ธุรกิจร้านสะดวกซื Gอมีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการรวม 76,851 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 6,006 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 
ยอดขายเฉลี�ยของร้านเดิมมีอตัราการเติบโตเทา่กบัร้อยละ 1.8 โดยมียอดขายเฉลี�ยตอ่ร้านตอ่วนั เท่ากบั 79,772 
บาท ในไตรมาสนี G ยอดซื Gอตอ่บิลโดยประมาณเทา่กบั 69 บาท และจํานวนลกูค้าตอ่สาขาตอ่วนัเฉลี�ย 1,156 คน  

ในไตรมาส 3 ปี 2561 รายได้จากการขายสินค้ากลุม่อาหารและสินค้าอุปโภค (ไม่รวมบตัรโทรศพัท์) 
ยงัคงเติบโตอยู่ในระดบัที�น่าพอใจเมื�อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการขายสินค้า
อปุโภค (ไมร่วมบตัรโทรศพัท์) มีอตัราการเติบโตในระดบัที�สงูกว่าสินค้ากลุม่อาหาร สาเหตหุลกัมาจากการปรับ
ราคาสนิค้ากลุม่บหุรี� สง่ผลให้ในไตรมาสนี G สดัสว่นของรายได้จากการขาย ร้อยละ 70.1 มาจากสนิค้ากลุม่อาหาร
และเครื�องดื�ม และร้อยละ 29.9 มาจากสนิค้าอปุโภค (ไมร่วมบตัรโทรศพัท์)  

ไตรมาส 3 ปี 2561 ธุรกิจร้านสะดวกซื Gอมีกําไรขั Gนต้นจํานวน 21,204 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน 1,417 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.2  โดยมีอัตราส่วนกําไรขั Gนต้นเท่ากับร้อยละ 27.6 
ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2560 ที�มีอตัราสว่นร้อยละ 27.9  สาเหตหุลกัมาจากสินค้ากลุม่ที�มียอดขายเติบโตสงูใน
ไตรมาส 3 ปี 2561 อาทิ บหุรี� เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ บตัรเกมส์ออนไลน์  เป็นกลุม่สินค้าที�มีอตัรากําไรขั Gนต้นตํ�า
กว่าสินค้ากลุ่มอื�น นอกจากนี G รายได้ค่าบริการจากบตัรโทรศพัท์ระบบเติมเงินมีแนวโน้มหดตวัอย่างต่อเนื�อง 
ในขณะที�รายได้จากการบริการอื�นๆ ทรงตวัอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จึงสง่ผลให้อตัรา
กําไรขั Gนต้นเฉลี�ยปรับลดลง 

นอกจากนี G ธุรกิจร้านสะดวกซื Gอยงัมีรายได้อื�นอีกจํานวน 5,016 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนจากไตรมาสเดียวกนัปี
ก่อน 92 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Gนร้อยละ 1.9 จากการเพิ�มขึ Gนของรายได้ค่าสง่เสริมการขาย รวมถึงรายได้ค่าสิทธิ
และรายได้อื�นที�เกี�ยวข้องจากการให้สทิธิในการบริหารร้านสะดวกซื Gอ  

ในไตรมาส 3 ปี 2561 ต้นทนุในการจดัจําหนา่ยและคา่ใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 20,710 ล้านบาท 
เพิ�มขึ Gน 1,008 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หรือเพิ�มขึ Gนร้อยละ 5.1 โดยค่าใช้จ่ายกลุม่ต้นทนุในการ
จดัจําหนา่ย อาทิ คา่เช่า คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน ค่าไฟฟ้า ปรับเพิ�มขึ Gน เนื�องจากมีจํานวนร้าน
สาขาที�เพิ�มขึ Gน ในขณะที�คา่ใช้จ่ายประเภทอื�นบริษัทยงัสามารถควบคมุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ในไตรมาส 3 ปี 2561 กลุม่ธุรกิจร้านสะดวกซื Gอมีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เท่ากบั 7,657 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนร้อยละ 8.3จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและมีกําไรสทุธิเท่ากบั 5,420 ล้าน
บาท เพิ�มขึ Gน ร้อยละ 13.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัผลการดําเนินงานที�ดี อีกทั Gงดอกเบี Gย
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จ่ายก็ลดลงจากการชําระคืนหุ้นกู้ ที�ครบกําหนดอายไุถ่ถอน และไมม่ีการบนัทกึดอกเบี Gยจ่ายของหุ้นกู้ ที�มีลกัษณะ
คล้ายทนุในงบกําไรขาดทนุ   

 สําหรับผลการดําเนินงานงวดเก้าเดือนแรกปี 2561 กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื Gอ มีรายได้รวมจํานวน 
249,202 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนร้อยละ 11.0 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยการเติบโตดงักลา่วเกิดจาก รายได้จาก
การขายสินค้าและบริการที�เพิ�มขึ Gนร้อยละ 10.7 ในขณะที�กําไรสทุธิมีจํานวน 16,874 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนร้อยละ 
25.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

ณ วนัที� 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราส่วนหนี  สินสทุธิต่อส่วนผู้ ถือหุ้นตามนิยาม
ข้อกําหนดสทิธิ 1.19 เทา่ ลดลงจาก 1.62 เทา่ เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ  น
จากการที�บริษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจเพิ�มขึ  น การจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ ที�ครบกําหนด รวมถึงการออก
หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที�มีลกัษณะคล้ายทนุในปี 2559 และปี 2560 โดยบริษัทมีหน้าที�ต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิตาม
ภาระหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้  ซึ�งบริษัทต้องดํารงไว้ซึ�งอตัราส่วนหนี  สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Net Debt to 
Equity Ratio) โดยคํานวณตามข้อมลูในงบการเงินรวมประจํางวดบญัชีสิ  นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม ของแต่ละ
งวดบญัชีที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป ไมเ่กิน 2:1  
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คาดการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ ในปี 2561 
เป้าหมายการขยายสาขา บริษัทวางแผนที�จะลงทนุขยายเครือขา่ยร้านสาขาตอ่เนื�องไปตามการขยายตวั

ของชุมชน โครงสร้างพื Gนฐานต่างๆ แหล่งท่องเที�ยว รวมถึงทําเลที�มีศกัยภาพ
อื�นๆ เพื�ออํานวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที�สดุ 
โดยบริษัทได้กําหนดเป้าหมายใหม่ที�จะขยายสาขาให้ครบ 13,000 สาขา 
ภายในปี 2564  ทั Gงนี G บริษัทวางแผนที�จะลงทนุเปิดร้านสาขาใหม่อีกประมาณ 
700 สาขาในปี 2561 

ประมาณการรายได้จากการ
ขายและบริการ 

คาดว่าจะยงัคงเติบโตได้อย่างต่อเนื�อง โดยอตัราการเติบโตของรายได้ ส่วน
ใหญ่มาจากอตัราการเติบโตของยอดขายจากร้านสาขาใหม่  และอตัราการ
เติบโตของยอดขายเฉลี�ยจากร้านเดิมซึ�งคาดว่าจะอยู่ในระดบัที�ใกล้เคียงกับ
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ทั Gงนี G ขึ Gนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ อาทิ ระดบั
ของอตัราเงินเฟ้อ การขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศ เป็นต้น 

ประมาณการอตัรากําไรขั Gนต้น บริษัทยงัคงตั Gงเป้าที�จะขยายอตัรากําไรขั Gนต้นให้ได้อย่างต่อเนื�องจากปีก่อน 
โดยบริษัทจะเน้นการพฒันาระบบในการคดัสรรสินค้าให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึ Gน และผลกัดนัให้มีสดัสว่นของสินค้าที�กําไรขั Gนต้นสงูเพิ�มขึ Gน 
ทั Gงจากสนิค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม และสนิค้าอปุโภค 

ประมาณการงบลงทนุ คาดว่าจะใช้งบลงทนุประมาณ 9,500 – 10,000  ล้านบาท ตามรายละเอียด
ดงันี G   (หนว่ย: ล้านบาท) 

• การเปิดร้านสาขาใหม ่                       3,600 - 3,800 
• การปรับปรุงร้านเดิม                       2,000 - 2,100 
• โครงการใหม,่ บริษัทยอ่ย 

และศนูย์กระจายสนิค้า                        3,100 - 3,200 
• สนิทรัพย์ถาวร และระบบสารสนเทศ           800 - 900 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

นายเกรียงชยั บญุโพธิlอภิชาติ 
Chief Financial Officer 
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 


