
 1

ที� IDR 16/2019 
 
วนัที�  09 สงิหาคม 2562 
เรื�อง  คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ปี 2562 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ใคร่ขอรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 
2562 โดยบริษัทและบริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิจํานวน 4,795 ล้านบาท ซึ�งมีสาระสาํคญั ดงันี F 
 
รายได้รวม 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 143,326 ล้านบาท เพิ�มขึ Fนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 10.6 โดยปัจจยัหลกัที�ทําให้รายได้รวมเพิ�มขึ Fน มาจากรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการที�เพิ�มสงูขึ Fนจากธุรกิจร้านสะดวกซื Fอ รวมถึงจากธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบ
ชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื�อ “สยามแม็คโคร” ซึ�งเป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการ
นําเสนอสนิค้าและบริการได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้อยา่งตอ่เนื�องและเหมาะสม รวมถึงการขยายสาขา
เพื�อรองรับกบัการพฒันาวิถีการดําเนินชีวิตของลกูค้า และให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงสนิค้าได้อยา่งสะดวก 

  
กาํไรขั �นต้น 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขั Fนต้นจากการขายและบริการเท่ากบั 31,215 ล้าน
บาท เพิ�มขึ Fนร้อยละ 13.6 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และมีอตัรากําไรขั Fนต้นในงบการเงินรวมของบริษัทเป็น
ร้อยละ 22.6 เพิ�มขึ Fนจากร้อยละ 22.0 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตหุลกัมาจากธุรกิจร�านสะดวกซ้ือมี
สัดส�วนของยอดขายสินค�าท่ีมีกําไรข้ันต�นสูงเพ่ิมข้ึน  

 
ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสดัสว่นของคา่ใช้จ่ายแตล่ะประเภทตามรายละเอียดดงันี F  
ประเภทคา่ใช้จา่ย ไตรมาส 2 ปี 2562 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน ร้อยละ 29.1 
คา่บริหารงานร้านสะดวกซื Fอ  ร้อยละ 18.9 
คา่เชา่ และคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย ร้อยละ 16.1 
คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย  ร้อยละ 12.6 
คา่สาธารณปูโภค และอื�นๆ  ร้อยละ 23.4 

รวม ร้อยละ 100.0 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากบั 28,849 ล้าน
บาท เพิ�มขึ Fนร้อยละ 17.2 จากปีก่อน คา่ใช้จ่ายกลุม่ต้นทนุในการจดัจําหนา่ยมีจํานวน 23,870 ล้านบาท เพิ�มขึ Fน
ร้อยละ 14.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายจากการขยายสาขาในประเทศ และค่าใช้จ่ายที�ผนัแปรตาม
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ยอดขาย อาทิ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าบริหารงานร้านสะดวกซื Fอ และค่าสาธารณูปโภค ในขณะที�
กลุม่คา่ใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 4,979 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Fนร้อยละ 29.9  

ทั Fงนี Fในไตรมาสนี Fบริษัทและบริษัทย่อยแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนักงานเพื�อให้
สอดคล้องกับพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาส 2 ปี 2562 ทําให้บริษัทและบริษัทย่อย
รับรู้ประมาณการหนี Fสินผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และต้นทุนบริการในอดีต
เพิ�มขึ Fนในงบการเงินรวมเป็นจํานวน 809 ล้านบาท 
 
กาํไรก่อนดอกเบี �ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ และกาํไรสุทธิ 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรก่อนดอกเบี Fยและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 7,296 
ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และมีกําไรสทุธิเท่ากบั 4,795 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Fน
ร้อยละ 0.3 จากปีก่อน สาเหตหุลกัจากการรับรู้ประมาณการหนี Fสนิผลประโยชน์เมื�อพนกังานเกษียณอายเุพิ�มขึ Fน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานปกติยงัมีการเติบโตอยู่ในระดบัที�น่าพอใจ อีกทั Fง 
บริษัทมีต้นทนุทางการเงินที�ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนอีกด้วย กําไรต่อหุ้นตามงบการเงิน
รวมในไตรมาส 2 ปี 2562 มีจํานวน 0.51 บาท  
 
ผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกปี 2562 

บริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมจํานวน 282,134 ล้านบาท เพิ�มขึ Fนร้อยละ 9.6 จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที�เพิ�มขึ Fน ในขณะที�กําไรสทุธิมีจํานวน 10,564 
ล้านบาท เพิ�มขึ Fนร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และกําไรตอ่หุ้นตามงบการเงินรวม มีจํานวน 1.12 บาท 
 
สัดส่วนรายได้รวมและกาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ก่อนหักรายการระหว่างกันตามธุรกิจหลัก  

รายได้รวมก่อนหกัรายการระหว่างกนัสําหรับงวดหกเดือนแรก ปี 2562 แบ่งสดัสว่นตามธุรกิจหลกั ได้
ดงันี F (กลุม่1) รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื Fอและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 66 (กลุม่ 2) รายได้จากธุรกิจค้าสง่
แบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัสว่นร้อยละ 34 ท้ังน้ี สัดส�วนรายได�ของท้ัง 2 กลุ�มอยู�ในระดับเดียวกันเมื่อ

เปรียบเทียบกับช�วงเดียวกันของป*ก�อน 
กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหกัรายการระหวา่งกนั แบง่สดัสว่นตามธุรกิจหลกั  ได้ดงันี F (กลุม่ 1) 

กําไรจากธุรกิจร้านสะดวกซื Fอและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 81 ในขณะที� (กลุ่ม 2) กําไรจากธุรกิจค้าสง่แบบ
ชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัส่วนร้อยละ 19 ทั Fงนี F สดัส่วนกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(กลุ่ม 2) ปรับ
เพิ�มขึ Fน เนื�องจากกําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้มีอตัราการเติบโตที�สงูกว่าจากผลการดําเนินงานที�เติบโตสงูกว่า  
(กลุม่ 1)  
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ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ 
เพื�อเดินหน้าสูเ่ป้าหมายในระยะไกลที�จะมีจํานวนสาขาให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ธุรกิจร้าน

สะดวกซื Fอได้มีขยายสาขา 7-Eleven อยา่งตอ่เนื�อง ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 ธุรกิจร้านสะดวกซื Fอเปิดร้านสาขา
ใหม่รวมทั Fงสิ Fน 229 สาขาในทกุประเภท ทั Fงร้านสาขาบริษัท ร้าน store business partner (SBP) และร้านค้าที�
ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมาย ดงันั Fน ณ สิ Fนไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีจํานวนร้านสาขาทั�ว
ประเทศรวมทั Fงสิ Fน 11,528 สาขา แบง่เป็น 

(1) ร้านสาขาบริษัท 5,211 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 45) ร้านเปิดใหมส่ทุธิ 116 สาขา ในไตรมาสนี F 
(2) ร้าน SBP และร้านค้าที�ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 6,317 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 55) ร้านเปิดใหม่

สทุธิ 113 สาขา ในไตรมาสนี F 
ร้านสาขาสว่นใหญ่ยงัเป็นร้านที�ตั Fงเป็นเอกเทศ ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 85 ของสาขาทั Fงหมด และสว่นที�เหลือ

เป็นร้านในสถานีบริการนํ Fามนั ปตท. 
และด้วยผลสาํเร็จของแผนกลยทุธ์การขยายสาขาและการนําเสนอสนิค้าที�ตอบโจทย์ความต้องการของ

ลกูค้าได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ในไตรมาส 2 ปี 2562 ธุรกิจร้านสะดวกซื Fอมีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการรวม 84,901 ล้านบาท เพิ�มขึ Fนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 7,828 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ10.2 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั Fงนี Fยอดขายเฉลี�ยของร้านเดิมมีอตัราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 3.7 โดยมี
ยอดขายเฉลี�ยต่อร้านต่อวนั เท่ากับ 83,725 บาท ในไตรมาสนี F ยอดซื Fอต่อบิลโดยประมาณเท่ากับ 69 บาท 
ในขณะที�จํานวนลกูค้าตอ่สาขาตอ่วนัเฉลี�ย 1,223 คน  

ในไตรมาส 2 ปี 2562 รายได้จากการขายสินค้ากลุม่อาหารและสินค้าอุปโภค(ไม่รวมบตัรโทรศพัท์)
ยงัคงเติบโตอยู่ในระดบัที�น่าพอใจเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ท้ังน้ีสินค�ากลุ�มอาหารมีอัตราการ

เติบโตในระดับท่ีสูงกว�าสินค�าอุปโภค (ไม�รวมบัตรโทรศัพท0) สาเหตุหลักมาจากยอดขายเครื่องดื่มและอาหารพร�อม
ทานเติบโตดี ส�งผลให�สัดส�วนของรายได�จากการขาย ร้อยละ 71.8 มาจากสินค้ากลุม่อาหาร และร้อยละ 28.2 มา
จากสนิค้าอปุโภค(ไมร่วมบตัรโทรศพัท์)  

ไตรมาส 2 ปี 2562 ธุรกิจร้านสะดวกซื Fอมีกําไรขั Fนต้นจํานวน 24,023 ล้านบาท เพิ�มขึ Fนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน 2,628 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3  โดยมีอตัราส่วนกําไรขั Fนต้นเท่ากับร้อยละ 28.3 
เพิ�มขึ Fนจากไตรมาส 2 ปี 2561 ที�มีอตัราสว่นร้อยละ 27.8  โดยมีสาเหตุหลักมาจากสัดส�วนของรายได�จากการขาย

สินค�าท่ีมีกําไรข้ันต�นในระดับสูงเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนี F ธุรกิจร้านสะดวกซื Fอยงัมีรายได้อื�นอีกจํานวน 4,887 ล้านบาท เพิ�มขึ Fนจากไตรมาสเดียวกนัปี

ก่อน 345 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Fนร้อยละ 7.6 จากการเพิ�มขึ Fนของรายได้ค่าส่งเสริมการขาย ซึ�งเกิดจากการจัด
รายการส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้า อย่างไรก็ตามเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจํานวน 4,225 ล้านบาท ลดลง
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 282 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.3 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานมีจํานวน 23,837 ล้านบาท เพิ�มขึ Fน 3,073 ล้านบาท
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หรือเพิ�มขึ Fนร้อยละ 14.8 โดยค�าใช�จ�ายท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึนสาเหตุหลักจากจํานวนร�าน

สาขาท่ีเพ่ิมข้ึน และคา่ใช้จ่ายที�ผนัแปรตามยอดขายเพ่ิมข้ึน อาทิ ค่าโฆษณาและสง่เสริมการขาย ค่าบริหารงาน
ร้านสะดวกซื Fอ ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงการรับรู้ประมาณการหนี Fสินสําหรับผลประโยชน์เมื�อพนักงาน
เกษียนอายจํุานวน 489 ล้านบาท 
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ในไตรมาส 2 ปี 2562 กลุม่ธุรกิจร้านสะดวกซื Fอมีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เทา่กบั 9,298 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและมีกําไรสทุธิเทา่กบั 7,310 ล้านบาท 
ลดลง ร้อยละ 2.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากการรับรู้ประมาณการหนี Fสินสําหรับ
ผลประโยชน์เมื�อพนกังานเกษียนอาย ุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานที�เพิ�มขึ Fนและเงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ยลดลง  

 สําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกปี 2562 กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื Fอ มีรายได้รวมจํานวน 
179,671 ล้านบาท เพิ�มขึ Fนร้อยละ 8.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยการเติบโตดงักลา่วเกิดจาก รายได้จาก
การขายสินค้าและบริการที�เพิ�มขึ Fน ในขณะที�กําไรสทุธิมีจํานวน 11,337 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.0 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราส่วนหนี !สินสทุธิต่อสว่นผู้ ถือหุ้นตามนิยาม
ข้อกําหนดสทิธิ 1.12 เทา่ ลดลงจาก 1.28 เทา่ เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ ที�
ครบกําหนดในช่วงที�ผ่านมา และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ !นจากการที�บริษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจ
เพิ�มขึ !น ทั !งนี !บริษัทมีหน้าที�ต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิตามภาระหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้  ซึ�งบริษัทต้องดํารงไว้ซึ�ง
อตัราสว่นหนี !สินสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามข้อมลูในงบการเงินรวม
ประจํางวดบญัชีสิ !นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของแต่ละงวดบญัชีที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ณ 31 ธันวาคม 
2561 เป็นต้นไป ไมเ่กิน 2:1  
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คาดการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ ในปี 2562 
เป�าหมายการขยายสาขา บริษัทวางแผนท่ีจะลงทุนขยายเครือข�ายร�านสาขาต�อเน่ืองไปตามการขยายตัวของ

ชุมชน โครงสร�างพ้ืนฐานต�างๆ แหล�งท�องเท่ียว รวมถึงทําเลท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกและเข�าถึงความต�องการของลูกค�าให�ได�มากท่ีสุด โดยบริษัท
ได�กําหนดเป8าหมายใหม�ท่ีจะขยายสาขาให�ครบ 13,000 สาขา ภายในป* 2564  
ท้ังน้ี บริษัทวางแผนท่ีจะลงทุนเป@ดร�านสาขาใหม�อีกประมาณ 700 สาขาในป* 
2562 

ประมาณการรายได�จากการ
ขายและบริการ 

คาดว�าจะยังคงเติบโตได�อย�างต�อเน่ือง โดยอัตราการเติบโตของรายได� ส�วนใหญ�มา
จากอัตราการเติบโตของยอดขายจากร�านสาขาใหม�  และอัตราการเติบโตของ
ยอดขายเฉลี่ยจากร�านเดิมซ่ึงคาดว�าจะอยู�ในระดับท่ีใกล�เคียงกับอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ท้ังน้ี ข้ึนอยู�กับปHจจัยต�างๆ อาทิ ระดับของอัตราเงิน
เฟ8อ การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ เปJนต�น 

ประมาณการอัตรากําไรขั้นต�น บริษัทยังคงตั้งเป8าท่ีจะขยายอัตรากําไรข้ันต�นให�ได�อย�างต�อเน่ืองจากป*ก�อน โดย
บริษัทจะเน�นการพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค�าให�ตรงกับความต�องการของ
ผู�บริโภคมากข้ึน และผลักดันให�มีสัดส�วนของสินค�าท่ีกําไรข้ันต�นสูงเพ่ิมข้ึน ท้ังจาก
สินค�ากลุ�มอาหารและเครื่องดื่ม และสินค�าอุปโภค 

ประมาณการงบลงทุน คาดว�าจะใช�งบลงทุนประมาณ 11,500 – 12,000  ล�านบาท ตามรายละเอียด
ดังน้ี   (หน�วย: ล�านบาท) 

• การเป@ดร�านสาขาใหม�                       3,800 - 4,000 
• การปรับปรุงร�านเดิม                       2,400 - 2,500 
• โครงการใหม�, บริษัทย�อย 

และศูนย0กระจายสินค�า                         4,000 - 4,100 
• สินทรัพย0ถาวร และระบบสารสนเทศ        1,300 – 1,400 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

นายเกรียงชยั บญุโพธิeอภิชาติ 
Chief Financial Officer 
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 


