ที่ IDR 10/2019
วันที่
เรื่อง
เรียน

9 พฤษภาคม 2562
คําอธิบายและการวิเคราะห(ของฝ+ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ป8 2562
กรรมการและผู:จัดการ
ตลาดหลักทรัพย(แห;งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล( จํากัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ใคร;ขอรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป8
2562 โดยบริษัทและบริษัทย;อย มีกําไรสุทธิจํานวน 5,769 ล:านบาท โดยสรุปสาระสําคัญได: ดังนี้
รายไดรวม
ในไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อยมีรายได:รวม 138,896 ล:านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของป8ก;อน คิดเปLนร:อยละ 8.6 โดยปNจจัยหลักที่ทําให:รายได:รวมเพิ่มขึ้นนั้นจากรายได:จากการขายสินค:าและบริการที่
เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจร:านสะดวกซื้อ รวมถึงจากธุรกิจศูนย(จําหน;ายสินค:าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการ
ตนเองภายใต:ชื่อ “สยามแม็คโคร” ซึ่งเปLนไปตามกลยุทธ(ของบริษัทและบริษัทย;อยในการขยายสาขาเพื่อรองรับกับ
การพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค:า ให:ลูกค:าในแต;ละพื้นที่สามารถเข:าถึงสินค:าได:อย;างสะดวก และการนําเสนอ
สินค:าและบริการได:ตรงกับความต:องการของลูกค:าได:อย;างต;อเนื่องและเหมาะสม
กําไรขั้นตน
ในไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อยมีกําไรขั้นต:นจากการขายและบริการเท;ากับ 30,074 ล:านบาท
เพิ่มขึ้นร:อยละ 9.2 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน เนื่องจากรายได:จากการขายและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจร:าน
สะดวกซื้อและธุรกิจสยามแม็คโคร ทั้งนี้ อัตราส;วนกําไรขั้นต:นในงบการเงินรวมเท;ากับร:อยละ 22.4 ปรับเพิ่มขึ้นจาก
22.3% จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน เนื่องจากสัดส;วนของสินค:าที่มีกําไรขั้นต:นสูงเพิ่มขึ้น
ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร
ในไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อย มีสัดส;วนของค;าใช:จ;ายแต;ละประเภทตามรายละอียด ดังนี้
ประเภทค;าใช:จ;าย
ค;าใช:จ;ายผลประโยชน(ตอบแทนพนักงาน
ค;าบริหารงานร:านสะดวกซื้อ
ค;าเช;า และค;าเสื่อมราคาและค;าตัดจําหน;าย
ค;าโฆษณาและส;งเสริมการขาย
ค;าสาธารณูปโภค และอื่นๆ
รวม

1

ไตรมาส 1 ป8 2562
ร:อยละ 27.3
ร:อยละ 19.9
ร:อยละ 17.6
ร:อยละ 12.3
ร:อยละ 22.9
ร:อยละ 100.0

บริษัทและบริษัทย;อยมีต:นทุนในการจัดจําหน;ายและค;าใช:จ;ายในการบริหารเท;ากับ 25,822 ล:านบาท
เพิ่มขึ้นร:อยละ 10.3 จากป8ก;อน ค่าใช้ จ่ายกลุม่ ต้ นทุนในการจัดจําหน่ายมีจํานวน 21,835 ล้ านบาท เพิ"มขึ %นร้ อย
ละ 10.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายจากการขยายสาขา และค่าใช้ จ่ายที"ผนั แปรตามยอดขาย อาทิ ค่า
โฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่าบริ หารงานร้ านสะดวกซื %อ รวมถึงค่าสาธารณูปโภคด้ วย ในขณะที"กลุม่ ค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หารมีจํานวน 3,985 ล้ านบาท หรื อเพิ"มขึ %นร้ อยละ 11.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลัก
จากการลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจสยามแม็คโคร
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและคาใชจายภาษีเงินได และกําไรสุทธิ
ในไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อยมีกําไรก;อนดอกเบี้ยจ;ายและค;าใช:จ;ายภาษีเงินได: จํานวน
8,830 ล:านบาท หรือเพิ่มขึ้นร:อยละ 4.9 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน สาเหตุหลักจากรายได:ที่เพิ่มขึ้นการดําเนิน
ธุรกิจ ในขณะที่กําไรสุทธิเท;ากับ 5,769 ล:านบาท เพิ่มขึ้นร:อยละ 6.5 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน และกําไรต;อ
หุ:นตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1 ป8 2562 มีจํานวน 0.61 บาท ทั้งนี้ กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทที่อยู;ในระดับที่น;าพอใจ รวมถึงบริษัทมีต:นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการจ;ายชําระคืนหุ:นกู:ในป8
ก;อน
สัดสวนรายไดรวมและกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดกอนหักรายการระหวางกันตามธุรกิจหลัก
ในไตรมาส 1 ป8 2562 รายได:รวมก;อนหักรายการระหว;างกัน แบ;งสัดส;วนตามธุรกิจหลัก ได:ดังนี้ (กลุ;ม1)
รายได:จากธุรกิจร:านสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ มีสัดส;วนร:อยละ 65 (กลุ;ม 2) รายได:จากธุรกิจค:าส;งแบบชําระเงินสด
และบริการตนเองมีสัดส;วนร:อยละ 35 ทั้งนี้ สัดส;วนรายได:ของทั้ง 2 กลุ;มอยู;ในระดับเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับช;วง
เดียวกันของป8ก;อน
กําไรก;อนค;าใช:จ;ายภาษีเงินได:ก;อนหักรายการระหว;างกัน แบ;งสัดส;วนตามธุรกิจหลัก ได:ดังนี้ (กลุ;ม 1)
กําไรจากธุรกิจร:านสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ มีสัดส;วนร:อยละ 76 ในขณะที่ (กลุ;ม 2) กําไรจากธุรกิจค:าส;งแบบชําระ
เงินสดและบริการตนเองมีสัดส;วนร:อยละ 24 ทั้งนี้ สัดส;วนกําไรก;อนค;าใช:จ;ายภาษีเงินได: (กลุ;ม 1) ปรับเพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับช;วงเดียวกันของป8ก;อน เนื่องจากมีอัตราการเติบโตของกําไรจากการดําเนินที่สูงกว;า (กลุ;ม 2)
ผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจรานสะดวกซื้อ
เพื่อเดินหน:าสู;เปYาหมายในระยะไกลที่จะมีจํานวนสาขาให:ครบ 13,000 สาขาภายในป8 2564 ธุรกิจร:าน
สะดวกซื้อได:มีขยายสาขา 7-Eleven อย;างต;อเนื่อง ในช;วงไตรมาส 1 ป8 2562 ธุรกิจร:านสะดวกซื้อเป`ดร:านสาขาใหม;
รวมทั้งสิ้น 311 สาขาในทุกประเภท ทั้งร:านสาขาบริษัท ร:าน store business partner (SBP) และร:านค:าที่ได:รับ
สิทธิช;วงอาณาเขต ซึ่งเปLนไปตามเปYาหมาย ดังนั้น ณ สิ้นไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทมีจํานวนร:านสาขาทั่วประเทศ
รวมทั้งสิ้น 11,299 สาขา แบ;งเปLน
(1) ร:านสาขาบริษัท 5,095 สาขา (คิดเปLนร:อยละ 45) ร:านเป`ดใหม;สุทธิ 201 สาขา ในไตรมาสนี้
(2) ร:าน SBP และร:านค:าที่ได:รับสิทธิช;วงอาณาเขต 6,204 สาขา (คิดเปLนร:อยละ 55) ร:านเป`ดใหม;สุทธิ
110 สาขา ในไตรมาสนี้
ร:านสาขาส;วนใหญ;ยังเปLนร:านที่ตั้งเปLนเอกเทศ ซึ่งคิดเปLนร:อยละ 86 ของสาขาทั้งหมด และส;วนที่เหลือ
เปLนร:านในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
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และด:วยผลสําเร็จของแผนกลยุทธ(การขยายสาขาและการนําเสนอสินค:าที่ตอบโจทย(ความต:องการของ
ลูกค:าได:อย;างเหมาะสม ส;งผลให:ในไตรมาส 1 ป8 2562 ธุรกิจร:านสะดวกซื้อมีรายได:จากการขายสินค:าและบริการ
รวม 80,885 ล:านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน 7,100 ล:านบาท หรือคิดเปLนร:อยละ 9.6 ยอดขาย
เฉลี่ยของร:านเดิมมีอัตราการเติบโต เท;ากับร:อยละ 3.1 โดยมียอดขายเฉลี่ยต;อร:านต;อวัน เท;ากับ 82,380 บาท ยอด
ซื้อต;อบิลโดยประมาณเท;ากับ 69 บาท ในขณะที่จํานวนลูกค:าต;อสาขาต;อวันเฉลี่ย 1,199 คน
ในไตรมาส 1 ป8 2562 รายได:จากการขายสินค:ากลุ;มอาหารและสินค:าอุปโภค (ไม;รวมบัตรโทรศัพท() ยังคง
เติบโตอยู;ในระดับที่น;าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับช;วงเดียวกันของป8ก;อน ทั้งนี้สินค:ากลุ;มอาหารมีอัตราการเติบโตใน
ระดับที่สูงกว;าสินค:าอุปโภค (ไม;รวมบัตรโทรศัพท() สาเหตุหลักมาจากยอดขายเครื่องดื่มและอาหารพร:อมทานเติบโต
ดี ส;งผลให:สัดส;วนของรายได:จากการขาย ร:อยละ 70.4 มาจากสินค:ากลุ;มอาหารและเครื่องดื่ม และร:อยละ 29.6 มา
จากสินค:าอุปโภคไม;รวมบัตรโทรศัพท(
ไตรมาส 1 ป8 2562 ธุรกิจร:านสะดวกซื้อมีกําไรขั้นต:นจํานวน 22,668 ล:านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของป8ก;อน 2,309 ล:านบาท หรือคิดเปLนร:อยละ 11.3 อัตราส;วนกําไรขั้นต:นเท;ากับร:อยละ 28.0 เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส 1 ป8 2561 ที่มีสัดส;วนร:อยละ 27.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสัดส;วนของรายได:จากการขายสินค:าที่มีกําไร
ขั้นต:นในระดับสูงเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ธุรกิจร:านสะดวกซื้อยังมีรายได:อื่นอีกจํานวน 4,512 ล:านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันป8
ก;อน 403 ล:านบาท หรือเพิ่มขึ้นร:อยละ 9.8 จากการเพิ่มขึ้นของรายได:ค;าส;งเสริมการขาย ซึ่งเกิดจากการจัดรายการ
ส;งเสริมการขายร;วมกับคู;ค:าเพื่อกระตุ:นยอดขาย
ในไตรมาส 1 ป8 2562 ค;าใช:จ;ายในการดําเนินงานมีจํานวน 21,080 ล:านบาท เพิ่มขึ้น 1,993 ล:านบาทจาก
ไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน หรือเพิ่มขึ้นร:อยละ 10.4 โดยค;าใช:จ;ายที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุหลักจากจํานวนร:านสาขา
ที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้ จ่ายที"ผนั แปรตามยอดขายเพิ่มขึ้น อาทิ ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่าบริ หารงานร้ าน
สะดวกซื %อ รวมถึงค่าสาธารณูปโภคด้ วย
ในไตรมาส 1 ป8 2562 กลุ;มธุรกิจร:านสะดวกซื้อมีกําไรก;อนต:นทุนทางการเงินและค;าใช:จ;ายภาษีเงินได:
เท;ากับ 6,361 ล:านบาท ลดลงขึ้นร:อยละ 0.1 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน เนื่องจากในไตรมาส 1 ป8 2561 บริษัท
มีการบันทึกกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย;อยสุทธิจากค;าใช:จ;ายคิดเปLนจํานวน 801 ล:านบาท
ในไตรมาส 1 ป8 2562 กลุ;มธุรกิจร:านสะดวกซื้อมีกําไรสุทธิเท;ากับ 4,026 ล:านบาท เพิ่มขึ้น ร:อยละ 1.1
จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน เนื่องจากกําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป8 2561 ได:มีการบันทึกรวมกําไรจากการขายเงิน
ลงทุนในบริษัทย;อยคิดเปLนจํานวน 641 บาท
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คาดการณ*และแนวโนมธุรกิจรานสะดวกซื้อ ในป- 2562
เปYาหมายการขยายสาขา
บริษัทวางแผนที่จะลงทุนขยายเครือข;ายร:านสาขาต;อเนื่องไปตามการขยายตัว
ของชุมชน โครงสร:างพื้นฐานต;างๆ แหล;งท;องเที่ยว รวมถึงทําเลที่มีศักยภาพ
อื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและเข:าถึงความต:องการของลูกค:าให:ได:มากที่สุด
โดยบริ ษั ท ได: กํ า หนดเปY า หมายใหม; ที่ จ ะขยายสาขาให: ค รบ 13,000 สาขา
ภายในป8 2564 ทั้งนี้ บริษัทวางแผนที่จะลงทุนเป`ดร:านสาขาใหม;อีกประมาณ
700 สาขาในป8 2562
ประมาณการรายได:จากการขาย คาดว;าจะยังคงเติบโตได:อย;างต;อเนื่อง โดยอัตราการเติบโตของรายได: ส;วนใหญ;
และบริการ
มาจากอัตราการเติบโตของยอดขายจากร:านสาขาใหม; และอัตราการเติบโต
ของยอดขายเฉลี่ยจากร:านเดิมซึ่งคาดว;าจะอยู;ในระดับที่ใกล:เคียงกับอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ทั้งนี้ ขึ้นอยู;กับปNจจัยต;างๆ อาทิ ระดับของอัตรา
เงินเฟYอ การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ เปLนต:น
ประมาณการอัตรากําไรขั้นต:น
บริษัทยังคงตั้งเปYาที่จะขยายอัตรากําไรขั้นต:นให:ได:อย;างต;อเนื่องจากป8ก;อน โดย
บริษัทจะเน:นการพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค:าให:ตรงกับความต:องการของ
ผู:บริโภคมากขึ้น และผลักดันให:มีสัดส;วนของสินค:าที่กําไรขั้นต:นสูงเพิ่มขึ้น ทั้ง
จากสินค:ากลุ;มอาหารและเครื่องดื่ม และสินค:าอุปโภค
ประมาณการงบลงทุน
คาดว;าจะใช:งบลงทุนประมาณ 11,500 – 12,000 ล:านบาท ตามรายละเอียด
ดังนี้ (หน;วย: ล:านบาท)
•
การเป`ดร:านสาขาใหม;
3,800 - 4,000
•
การปรับปรุงร:านเดิม
2,400 - 2,500
•
โครงการใหม;, บริษัทย;อย
และศูนย(กระจายสินค:า
4,000 - 4,100
•
สินทรัพย(ถาวร และระบบสารสนเทศ
1,300 – 1,400
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
Chief Financial Officer
ผู:มีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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