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09 สิงหาคม 2562
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ปี 2562
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท หรื อ CPALL) ใคร่ขอรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี
2562 โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกําไรสุทธิจํานวน 4,795 ล้ านบาท ซึงมีสาระสําคัญ ดังนี F
รายได้ รวม
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 143,326 ล้ านบาท เพิมขึ Fนจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นร้ อยละ 10.6 โดยปั จจัยหลักทีทําให้ รายได้ รวมเพิมขึ Fน มาจากรายได้ จากการขาย
สินค้ าและบริ การทีเพิมสูงขึ Fนจากธุรกิจร้ านสะดวกซื Fอ รวมถึงจากธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้ าระบบสมาชิกแบบ
ชําระเงินสดและบริ การตนเองภายใต้ ชือ “สยามแม็คโคร” ซึงเป็ นไปตามกลยุทธ์ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในการ
นําเสนอสินค้ าและบริ การได้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างต่อเนืองและเหมาะสม รวมถึงการขยายสาขา
เพือรองรับกับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค้ า และให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงสินค้ าได้ อย่างสะดวก
กําไรขันต้ น
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรขันต้
F นจากการขายและบริ การเท่ากับ 31,215 ล้ าน
บาท เพิมขึ Fนร้ อยละ 13.6 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และมีอตั รากําไรขันต้
F นในงบการเงินรวมของบริ ษัทเป็ น
ร้ อยละ 22.6 เพิมขึ Fนจากร้ อยละ 22.0 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน มีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจรานสะดวกซื้อมี
สัดสวนของยอดขายสินคาที่มีกําไรขั้นตนสูงเพิ่มขึ้น
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสดั ส่วนของค่าใช้ จ่ายแต่ละประเภทตามรายละเอียดดังนี F
ประเภทค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าบริ หารงานร้ านสะดวกซื Fอ
ค่าเช่า และค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
ค่าสาธารณูปโภค และอืนๆ
รวม

ไตรมาส 2 ปี 2562
ร้ อยละ 29.1
ร้ อยละ 18.9
ร้ อยละ 16.1
ร้ อยละ 12.6
ร้ อยละ 23.4
ร้ อยละ 100.0

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ 28,849 ล้ าน
บาท เพิมขึ Fนร้ อยละ 17.2 จากปี ก่อน ค่าใช้ จ่ายกลุม่ ต้ นทุนในการจัดจําหน่ายมีจํานวน 23,870 ล้ านบาท เพิมขึ Fน
ร้ อยละ 14.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายจากการขยายสาขาในประเทศ และค่าใช้ จ่ายทีผันแปรตาม
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ยอดขาย อาทิ ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่าบริ หารงานร้ านสะดวกซื Fอ และค่าสาธารณูปโภค ในขณะที
กลุม่ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารมีจํานวน 4,979 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ Fนร้ อยละ 29.9
ทังF นีใF นไตรมาสนี บF ริ ษัทและบริ ษัทย่อยแก้ ไขโครงการผลประโยชน์ เมื อเกษี ยณแก่พนักงานเพือให้
สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ งในไตรมาส 2 ปี 2562 ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
รับรู้ ประมาณการหนีสF ินผลประโยชน์เมือเกษี ยณอายุ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 และต้ นทุนบริ การในอดีต
เพิมขึ Fนในงบการเงินรวมเป็ นจํานวน 809 ล้ านบาท
กําไรก่ อนดอกเบียจ่ ายและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ และกําไรสุทธิ
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรก่อนดอกเบี Fยและค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จํานวน 7,296
ล้ านบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 4,795 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ Fน
ร้ อยละ 0.3 จากปี ก่อน สาเหตุหลักจากการรับรู้ประมาณการหนี Fสินผลประโยชน์เมือพนักงานเกษี ยณอายุเพิมขึ Fน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานปกติยงั มีการเติบโตอยู่ในระดับทีน่าพอใจ อีกทังF
บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินทีลดลงเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนอีกด้ วย กําไรต่อหุ้นตามงบการเงิน
รวมในไตรมาส 2 ปี 2562 มีจํานวน 0.51 บาท
ผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกปี 2562
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมจํานวน 282,134 ล้ านบาท เพิมขึ Fนร้ อยละ 9.6 จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การทีเพิมขึ Fน ในขณะทีกําไรสุทธิมีจํานวน 10,564
ล้ านบาท เพิมขึ Fนร้ อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และกําไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวม มีจํานวน 1.12 บาท
สัดส่ วนรายได้ รวมและกําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ก่อนหักรายการระหว่ างกันตามธุรกิจหลัก
รายได้ รวมก่อนหักรายการระหว่างกันสําหรับงวดหกเดือนแรก ปี 2562 แบ่งสัดส่วนตามธุรกิจหลัก ได้
ดังนี F (กลุม่ 1) รายได้ จากธุรกิจร้ านสะดวกซื Fอและธุรกิจอืนๆ มีสดั ส่วนร้ อยละ 66 (กลุม่ 2) รายได้ จากธุรกิจค้ าส่ง
แบบชําระเงินสดและบริ การตนเองมีสดั ส่วนร้ อยละ 34 ทั้งนี้ สัดสวนรายไดของทั้ง 2 กลุมอยูในระดับเดียวกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป*กอน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ก่อนหักรายการระหว่างกัน แบ่งสัดส่วนตามธุรกิจหลัก ได้ ดงั นี F (กลุม่ 1)
กําไรจากธุรกิจร้ านสะดวกซื Fอและธุรกิจอืนๆ มีสดั ส่วนร้ อยละ 81 ในขณะที (กลุ่ม 2) กําไรจากธุรกิจค้ าส่งแบบ
ชําระเงินสดและบริ การตนเองมีสดั ส่วนร้ อยละ 19 ทังนี
F F สัดส่วนกําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ (กลุ่ม 2) ปรั บ
เพิมขึ Fน เนืองจากกําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ มีอตั ราการเติบโตทีสูงกว่าจากผลการดําเนินงานทีเติบโตสูงกว่า
(กลุม่ 1)
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ผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้ านสะดวกซือ
เพือเดินหน้ าสูเ่ ป้าหมายในระยะไกลทีจะมีจํานวนสาขาให้ ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ธุรกิจร้ าน
สะดวกซื Fอได้ มีขยายสาขา 7-Eleven อย่างต่อเนือง ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 ธุรกิจร้ านสะดวกซื Fอเปิ ดร้ านสาขา
ใหม่รวมทังสิ
F Fน 229 สาขาในทุกประเภท ทังร้F านสาขาบริ ษัท ร้ าน store business partner (SBP) และร้ านค้ าที
ได้ รับสิทธิช่วงอาณาเขต ซึงเป็ นไปตามเป้าหมาย ดังนันF ณ สิ Fนไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษัทมีจํานวนร้ านสาขาทัว
ประเทศรวมทังสิ
F Fน 11,528 สาขา แบ่งเป็ น
(1) ร้ านสาขาบริ ษัท 5,211 สาขา (คิดเป็ นร้ อยละ 45) ร้ านเปิ ดใหม่สทุ ธิ 116 สาขา ในไตรมาสนี F
(2) ร้ าน SBP และร้ านค้ าทีได้ รับสิทธิช่วงอาณาเขต 6,317 สาขา (คิดเป็ นร้ อยละ 55) ร้ านเปิ ดใหม่
สุทธิ 113 สาขา ในไตรมาสนี F
ร้ านสาขาส่วนใหญ่ยงั เป็ นร้ านทีตังเป็
F นเอกเทศ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 85 ของสาขาทังหมด
F
และส่วนทีเหลือ
เป็ นร้ านในสถานีบริ การนํ Fามัน ปตท.
และด้ วยผลสําเร็ จของแผนกลยุทธ์การขยายสาขาและการนําเสนอสินค้ าทีตอบโจทย์ความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ ในไตรมาส 2 ปี 2562 ธุรกิจร้ านสะดวกซื Fอมีรายได้ จากการขายสินค้ าและ
บริ การรวม 84,901 ล้ านบาท เพิมขึ Fนจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 7,828 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ10.2
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
F Fยอดขายเฉลียของร้ านเดิมมีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 3.7 โดยมี
ยอดขายเฉลียต่อร้ านต่อวัน เท่ากับ 83,725 บาท ในไตรมาสนี F ยอดซื Fอต่อบิลโดยประมาณเท่ากับ 69 บาท
ในขณะทีจํานวนลูกค้ าต่อสาขาต่อวันเฉลีย 1,223 คน
ในไตรมาส 2 ปี 2562 รายได้ จากการขายสินค้ ากลุม่ อาหารและสินค้ าอุปโภค(ไม่รวมบัตรโทรศัพท์)
ยังคงเติบโตอยู่ในระดับทีน่าพอใจเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทั้งนี้สินคากลุมอาหารมีอัตราการ
เติบโตในระดับที่สูงกวาสินคาอุปโภค (ไมรวมบัตรโทรศัพท0) สาเหตุหลักมาจากยอดขายเครื่องดื่มและอาหารพรอม
ทานเติบโตดี สงผลใหสัดสวนของรายไดจากการขาย ร้ อยละ 71.8 มาจากสินค้ ากลุม่ อาหาร และร้ อยละ 28.2 มา
จากสินค้ าอุปโภค(ไม่รวมบัตรโทรศัพท์)
ไตรมาส 2 ปี 2562 ธุรกิจร้ านสะดวกซื Fอมีกําไรขันต้
F นจํานวน 24,023 ล้ านบาท เพิมขึ Fนจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน 2,628 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.3 โดยมีอตั ราส่วนกําไรขันต้
F นเท่ากับร้ อยละ 28.3
เพิมขึ Fนจากไตรมาส 2 ปี 2561 ทีมีอตั ราส่วนร้ อยละ 27.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสัดสวนของรายไดจากการขาย
สินคาที่มีกําไรขั้นตนในระดับสูงเพิ่มขึ้น
นอกจากนี F ธุรกิจร้ านสะดวกซื Fอยังมีรายได้ อืนอีกจํานวน 4,887 ล้ านบาท เพิมขึ Fนจากไตรมาสเดียวกันปี
ก่อน 345 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ Fนร้ อยละ 7.6 จากการเพิมขึ Fนของรายได้ ค่าส่งเสริ มการขาย ซึงเกิดจากการจัด
รายการส่งเสริ มการขายร่ วมกับคู่ค้า อย่างไรก็ตามเงินปั นผลรับจากบริ ษัทย่อยจํานวน 4,225 ล้ านบาท ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 282 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6.3
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานมีจํานวน 23,837 ล้ านบาท เพิมขึ Fน 3,073 ล้ านบาท
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน หรื อเพิมขึ Fนร้ อยละ 14.8 โดยคาใชจายที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุหลักจากจํานวนราน
สาขาที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้ จ่ายทีผันแปรตามยอดขายเพิ่มขึ้น อาทิ ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่าบริ หารงาน
ร้ านสะดวกซื อF ค่ า สาธารณูป โภค รวมถึ ง การรั บ รู้ ประมาณการหนี สF ิ น สํ า หรั บ ผลประโยชน์ เ มื อพนัก งาน
เกษี ยนอายุจํานวน 489 ล้ านบาท
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ในไตรมาส 2 ปี 2562 กลุม่ ธุรกิจร้ านสะดวกซื Fอมีกําไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
เท่ากับ 9,298 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 3.9 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนและมีกําไรสุทธิเท่ากับ 7,310 ล้ านบาท
ลดลง ร้ อยละ 2.2 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ ประมาณการหนี Fสินสําหรับ
ผลประโยชน์เมือพนักงานเกษี ยนอายุ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานทีเพิมขึ Fนและเงินปั นผลรับจากบริ ษัทย่อยลดลง
สําหรั บผลการดํา เนินงานงวดหกเดือนแรกปี 2562 กลุ่มธุรกิ จร้ านสะดวกซือF มีร ายได้ รวมจํ านวน
179,671 ล้ านบาท เพิมขึ Fนร้ อยละ 8.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยการเติบโตดังกล่าวเกิดจาก รายได้ จาก
การขายสินค้ าและบริ การทีเพิมขึ Fน ในขณะทีกําไรสุทธิ มีจํานวน 11,337 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1.0 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนหนี !สินสุทธิ ต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามนิยาม
ข้ อกําหนดสิทธิ 1.12 เท่า ลดลงจาก 1.28 เท่า เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ที
ครบกําหนดในช่วงทีผ่านมา และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึ !นจากการทีบริ ษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจ
เพิมขึ !น ทังนี
! !บริ ษัทมีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิตามภาระหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้ ซึงบริ ษัทต้ องดํารงไว้ ซงึ
อัตราส่วนหนี !สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามข้ อมูลในงบการเงินรวม
ประจํางวดบัญชีสิ !นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชีทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว ณ 31 ธันวาคม
2561 เป็ นต้ นไป ไม่เกิน 2:1
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คาดการณ์ และแนวโน้ มธุรกิจร้ านสะดวกซือ ในปี 2562
เปาหมายการขยายสาขา
บริษัทวางแผนที่จะลงทุนขยายเครือขายรานสาขาตอเนื่องไปตามการขยายตัวของ
ชุมชน โครงสรางพื้นฐานตางๆ แหลงทองเที่ยว รวมถึงทําเลที่มีศักยภาพอื่นๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกและเขาถึงความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด โดยบริษัท
ไดกําหนดเป8าหมายใหมที่จะขยายสาขาใหครบ 13,000 สาขา ภายในป* 2564
ทั้งนี้ บริษัทวางแผนที่จะลงทุนเป@ดรานสาขาใหมอีกประมาณ 700 สาขาในป*
2562
ประมาณการรายไดจากการ คาดวาจะยังคงเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยอัตราการเติบโตของรายได สวนใหญมา
ขายและบริการ
จากอัตราการเติบโตของยอดขายจากรานสาขาใหม และอัตราการเติบโตของ
ยอดขายเฉลี่ ย จากรานเดิ ม ซึ่ ง คาดวาจะอยู ในระดั บ ที่ ใ กลเคี ย งกั บ อั ต ราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับปHจจัยตางๆ อาทิ ระดับของอัตราเงิน
เฟ8อ การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ เปJนตน
ประมาณการอัตรากําไรขั้นตน บริษัทยังคงตั้งเป8าที่จะขยายอัตรากําไรขั้นตนใหไดอยางตอเนื่องจากป*กอน โดย
บริษัทจะเนนการพัฒนาระบบในการคัดสรรสินคาใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภคมากขึ้น และผลักดันใหมีสัดสวนของสินคาที่กําไรขั้นตนสูงเพิ่มขึ้น ทั้งจาก
สินคากลุมอาหารและเครื่องดื่ม และสินคาอุปโภค
ประมาณการงบลงทุน
คาดวาจะใชงบลงทุนประมาณ 11,500 – 12,000 ลานบาท ตามรายละเอียด
ดังนี้ (หนวย: ลานบาท)
•
การเป@ดรานสาขาใหม
3,800 - 4,000
•
การปรับปรุงรานเดิม
2,400 - 2,500
•
โครงการใหม, บริษัทยอย
และศูนย0กระจายสินคา
4,000 - 4,100
•
สินทรัพย0ถาวร และระบบสารสนเทศ
1,300 – 1,400
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายเกรี ยงชัย บุญโพธิeอภิชาติ
Chief Financial Officer
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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