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ท่ี IDR 19/2019 
 
วันท่ี  12 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง  คําอธิบายและการวิเคราะห'ของฝ*ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป8 2562 
เรียน  กรรมการและผู:จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย'แห;งประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล' จํากัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ใคร;ขอรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป8 
2562 โดยบริษัทและบริษัทย;อย มีกําไรสุทธิจํานวน 5,612 ล:านบาท ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

รายได�รวม 
ในไตรมาส 3 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อยมีรายได:รวม 141,072 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน

ของป8ก;อน คิดเปKนร:อยละ 8.2 โดยปNจจัยหลักท่ีทําให:รายได:รวมเพ่ิมข้ึน มาจากรายได:จากการขายสินค:าและบริการท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนจากธุรกิจร:านสะดวกซ้ือ รวมถึงจากธุรกิจศูนย'จําหน;ายสินค:าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการ
ตนเองภายใต:ช่ือ “สยามแม็คโคร” ซ่ึงเปKนไปตามกลยุทธ'ของบริษัทและบริษัทย;อยในการนําเสนอสินค:าและบริการ
ได:ตรงกับความต:องการของลูกค:าได:อย;างต;อเน่ืองและเหมาะสม รวมถึงการขยายสาขาเพ่ือรองรับกับการพัฒนาวิถี
การดําเนินชีวิตของลูกค:า และให:ลูกค:าสามารถเข:าถึงสินค:าได:อย;างสะดวก  

กําไรขั้นต�น 
ในไตรมาส 3 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อยมีกําไรข้ันต:นจากการขายและบริการเท;ากับ 31,177 ล:านบาท 

เพ่ิมข้ึนร:อยละ 11.0 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน และมีอัตรากําไรข้ันต:นในงบการเงินรวมของบริษัทเปKนร:อยละ 
23.0 เพ่ิมข้ึนจากร:อยละ 22.4 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน มีสาเหตหุลกัมาจากธุรกิจร:านสะดวกซ้ือมีสัดส;วน

ของยอดขายสินค:าท่ีมีกําไรข้ันต:นสูงเพ่ิมข้ึน และธุรกิจศูนย'จําหน;ายสินค:าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการ
ตนเองยังคงรักษาอัตรากําไรข้ันต:นให:อยู;ในระดับท่ีน;าพอใจได:  

ต�นทุนในการจัดจําหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบริหาร 
ในไตรมาส 3 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อย มีสัดส;วนของค;าใช:จ;ายแต;ละประเภทตามรายละเอียดดังน้ี  

ประเภทค;าใช:จ;าย ไตรมาส 3 ป8 2562 

ค;าใช:จ;ายผลประโยชน'ตอบแทนพนักงาน ร:อยละ 27.7 
ค;าบริหารงานร:านสะดวกซ้ือ  ร:อยละ 18.5 
ค;าเช;า และค;าเส่ือมราคาและค;าตัดจําหน;าย ร:อยละ 17.1 
ค;าโฆษณาและส;งเสริมการขาย  ร:อยละ 13.5 
ค;าสาธารณูปโภค และอื่นๆ  ร:อยละ 23.2 

รวม ร:อยละ 100.0 

 
บริษัทและบริษัทย;อยมีต:นทุนในการจัดจําหน;ายและค;าใช:จ;ายในการบริหารรวมเท;ากับ 28,052 ล:านบาท 

เพ่ิมข้ึนร:อยละ 12.2 จากป8ก;อน ค;าใช:จ;ายกลุ;มต:นทุนในการจัดจําหน;ายมีจํานวน 23,639 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนร:อยละ 
11.7 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายจากการขยายสาขา และค่าใช้จ่ายที�ผันแปรตามยอดขาย อาทิ ค่า
โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่บริหารงานร้านสะดวกซื )อ และรวมถึงค;าใช:จ;ายท่ีเกิดจากการลงทุนในต;างประเทศ

ของธุรกิจสยามแม็คโคร ในขณะท่ีกลุ;มค;าใช:จ;ายในการบริหารมีจํานวน 4,390 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนร:อยละ 14.7 จาก
ช;วงเดียวกันของป8ก;อนอันเปKนผลสืบเน่ืองจากการขยายตัวของธุรกิจ  
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กําไรก�อนดอกเบ้ียจ�ายและค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� และกําไรสุทธิ 
ในไตรมาส 3 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อยมีกําไรก;อนดอกเบ้ียจ;ายและค;าใช:จ;ายภาษีเงินได: จํานวน 

8,435 ล:านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร:อยละ 4.4 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน ในขณะท่ีกําไรสุทธิเท;ากับ 5,612 ล:านบาท 
เพ่ิมข้ึนร:อยละ 8.3 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน และกําไรต;อหุ:นตามงบการเงินรวมในไตรมาส 3 ป8 2562 มี
จํานวน 0.60 บาท ท้ังน้ี กําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากการดําเนินงานบริษัท อีกท้ังดอกเบ้ียจ;ายก็ลดลงจากการชําระคืนหุ:นกู:ท่ี
ครบกําหนดอายุไถ;ถอน 

ผลการดําเนินงานงวดเก�าเดือนแรกป) 2562 
บริษัทและบริษัทย;อย มีรายได:รวมจํานวน 423,184 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนร:อยละ 9.1 จากช;วงเดียวกันของป8

ก;อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได:จากการขายสินค:าและบริการท่ีเพ่ิมข้ึนร:อยละ 9.3 ในขณะท่ีกําไรสุทธิมีจํานวน 
16,176 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนร:อยละ 5.2 จากช;วงเดียวกันของป8ก;อน และกําไรต;อหุ:นตามงบการเงินรวม มีจํานวน 1.72 

บาท 
ทั )งนี )ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่

พนกังานเพื�อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาส 2 ปี 2562 ทําให้บริษัท
และบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี )สินผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2562 และต้นทุน
บริการในอดีตเพิ�มขึ )นในงบการเงินรวมเป็นจํานวน 809 ล้านบาท 

สัดส�วนรายได�รวมและกําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ก�อนหักรายการระหว�างกันตามธุรกิจหลัก  
รายได:รวมก;อนหักรายการระหว;างกันสําหรับงวดเก:าเดือนแรก ป8 2562 แบ;งสัดส;วนตามธุรกิจหลัก ได:ดังน้ี 

(กลุ;ม1) รายได:จากธุรกิจร:านสะดวกซ้ือและธุรกิจอ่ืนๆ มีสัดส;วนร:อยละ 66 และ (กลุ;ม 2) รายได:จากธุรกิจค:าส;งแบบ
ชําระเงินสดและบริการตนเองมีสัดส;วนร:อยละ 34 ท้ังน้ี สัดส;วนรายได:ของท้ัง 2 กลุ;มอยู;ในระดับเดียวกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับช;วงเดียวกันของป8ก;อน 

กําไรก;อนค;าใช:จ;ายภาษีเงินได:ก;อนหักรายการระหว;างกัน แบ;งสัดส;วนตามธุรกิจหลัก  ได:ดังน้ี (กลุ;ม 1) 
กําไรจากธุรกิจร:านสะดวกซ้ือและธุรกิจอ่ืนๆ มีสัดส;วนร:อยละ 81 ในขณะท่ี (กลุ;ม 2) กําไรจากธุรกิจค:าส;งแบบชําระ
เงินสดและบริการตนเองมีสัดส;วนร:อยละ 19 ท้ังน้ี สัดส;วนกําไรก;อนค;าใช:จ;ายภาษีเงินได:ของท้ัง 2 กลุ;มอยู;ในระดับ
เดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับช;วงเดียวกันของป8ก;อน  

ผลการดําเนินงานของกลุ�มธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ 

เพ่ือเดินหน:าสู;เปXาหมายในระยะไกลท่ีจะมีจํานวนสาขาให:ครบ 13,000 สาขาภายในป8 2564 ธุรกิจร:าน
สะดวกซ้ือได:มีขยายสาขา 7-Eleven อย;างต;อเน่ือง ในช;วงไตรมาส 3 ป8 2562 ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือเป_ดร:านสาขาใหม;
รวมท้ังสิ้น 112 สาขาในทุกประเภท ท้ังร:านสาขาบริษัท ร:าน store business partner (SBP) และร:านค:าท่ีได:รับ
สิทธิช;วงอาณาเขต ซ่ึงเปKนไปตามเปXาหมาย ดังน้ัน ณ สิ้นไตรมาส 3 ป8 2562 บริษัทมีจํานวนร:านสาขาท่ัวประเทศ
รวมท้ังสิ้น 11,640 สาขา แบ;งเปKน 

(1) ร:านสาขาบริษัท 5,249 สาขา (คิดเปKนร:อยละ 45) ร:านเป_ดใหม;สุทธิ 38 สาขา ในไตรมาสน้ี 
(2) ร:าน SBP และร:านค:าท่ีได:รับสิทธิช;วงอาณาเขต 6,391 สาขา (คิดเปKนร:อยละ 55) ร:านเป_ดใหม;สุทธิ 

74 สาขา ในไตรมาสน้ี 
ร:านสาขาส;วนใหญ;ยังเปKนร:านท่ีตั้งเปKนเอกเทศ ซ่ึงคิดเปKนร:อยละ 85 ของสาขาท้ังหมด และส;วนท่ีเหลือ

เปKนร:านในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 
ด:วยผลสําเร็จของแผนกลยุทธ'การขยายสาขาและการนําเสนอสินค:าท่ีตอบโจทย'ความต:องการของลูกค:าได:

อย;างเหมาะสม ส;งผลให:ในไตรมาส 3 ป8 2562 ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือมีรายได:จากการขายสินค:าและบริการรวม 
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83,229 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน 6,378 ล:านบาท หรือคิดเปKนร:อย 8.3 ท้ังน้ียอดขายเฉลี่ย
ของร:านเดิมมีอัตราการเติบโตเท;ากับร:อยละ 2.0 โดยมียอดขายเฉลี่ยต;อร:านต;อวัน เท;ากับ 80,714 บาท ในไตรมาส
น้ี ยอดซ้ือต;อบิลโดยประมาณเท;ากับ 70 บาท และจํานวนลูกค:าต;อสาขาต;อวันเฉลี่ย 1,153 คน  

ในไตรมาส 3 ป8 2562 รายได:จากการขายสินค:ากลุ;มอาหารและสินค:าอุปโภค (ไม;รวมบัตรโทรศัพท') ยังคง
เติบโตอยู;ในระดับท่ีน;าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับช;วงเดียวกันของป8ก;อน โดยสินค:ากลุ;มอาหารมีอัตราการเติบโตใน
ระดับท่ีสูงกว;าสินค:าอุปโภค (ไม;รวมบัตรโทรศัพท') สาเหตุหลักมาจากยอดขายอาหารพร:อมทานและเครื่องดื่มเติบโต
ดี ส;งผลให:สัดส;วนของรายได:จากการขาย ร้อยละ 71.1 มาจากสินค้ากลุม่อาหาร และร้อยละ 28.9 มาจากสินค้า
อปุโภค(ไมร่วมบตัรโทรศพัท์) 

ไตรมาส 3 ป8 2562 ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือมีกําไรข้ันต:นจํานวน 23,349 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของป8ก;อน 2,073 ล:านบาท หรือคิดเปKนร:อยละ 9.7  โดยมีอัตราส;วนกําไรข้ันต:นเท;ากับร:อยละ 28.1 เพ่ิมข้ึน
จากไตรมาส 3 ป8 2561 ท่ีมีอัตราส;วนร:อยละ 27.7  โดยมีสาเหตุหลักมาจากสัดส;วนของรายได:จากการขายสินค:าท่ีมี
กําไรข้ันต:นในระดับสูงเพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ี ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือยังมีรายได:อ่ืนอีกจํานวน 5,358 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันป8
ก;อน 414 ล:านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร:อยละ 8.4 จากการเพิ�มขึ )นของรายได้ค่าสง่เสริมการขาย ซึ�งเกิดจากการจัด
รายการสง่เสริมการขายร่วมกบัคูค้่า  

ในไตรมาส 3 ป8 2562 ต:นทุนในการจัดจําหน;ายและค;าใช:จ;ายในการบริหารมีจํานวน 23,168 ล:านบาท 
เพ่ิมข้ึน 2,458 ล:านบาท จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน หรือเพ่ิมข้ึนร:อยละ 11.9 โดยค;าใช:จ;ายท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึน
สาเหตุหลักจากจํานวนร:านสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน และค่าใช้จ่ายที�ผนัแปรตามยอดขายเพ่ิมข้ึน อาทิ ค่าโฆษณาและ
สง่เสริมการขาย 

ในไตรมาส 3 ป8 2562 กลุ;มธุรกิจร:านสะดวกซ้ือมีกําไรก;อนต:นทุนทางการเงินและค;าใช:จ;ายภาษีเงินได:
เท;ากับ 7,680 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนร:อยละ 0.3 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อนและมีกําไรสุทธิเท;ากับ 5,615 ล:านบาท 
เพ่ิมข้ึน ร:อยละ 3.6 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน  

สําหรับผลการดําเนินงานงวดเก:าเดือนแรกป8 2562 กลุ;มธุรกิจร:านสะดวกซ้ือ มีรายได:รวมจํานวน 
270,400 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนร:อยละ 8.6 จากช;วงเดียวกันของป8ก;อน โดยการเติบโตดังกล;าวเกิดจากรายได:จากการ
ขายสินค:าและบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกําไรสุทธิมีจํานวน 16,952 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนร:อยละ 0.5 จากช;วงเดียวกัน
ของป8ก;อน ทั )งนี )ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนกังานเพื�อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาส 2 ปี 2562 ทําให้บริษัทรับรู้ประมาณการหนี )สิน
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และต้นทนุบริการในอดีตเพิ�มขึ )นในงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็นจํานวน 489 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย;อย มีอัตราส;วนหน้ีสินสุทธิต;อส;วนผู:ถือหุ:นตามนิยาม

ข:อกําหนดสิทธิ 1.06 เท;า ลดลงจาก 1.19 เท;า เทียบกับช;วงเดียวกันของป8ก;อน 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 โดยบริษัทได:
กําหนดเปXาหมายใหม;ท่ีจะขยายสาขาให:ครบ 13,000 สาขา ภายในป8 2564  ท้ังน้ี 
บริษัทวางแผนท่ีจะลงทุนเป_ดร:านสาขาใหม;อีกประมาณ 700 สาขาในป8 2562 

ประมาณการรายได�จาก
การขายและบริการ 

คาดว;าจะยังคงเติบโตได:อย;างต;อเน่ือง โดยอัตราการเติบโตของรายได: ส;วนใหญ;มา
จากอัตราการเติบโตของยอดขายจากร:านสาขาใหม;  และอัตราการเติบโตของ
ยอดขายเฉลี่ยจากร:านเดิมซ่ึงคาดว;าจะอยู;ในระดับท่ีใกล:เคียงกับอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ท้ังน้ี ข้ึนอยู;กับปNจจัยต;างๆ อาทิ ระดับของอัตราเงินเฟXอ การ
ขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ เปKนต:น 

ประมาณการอัตรากําไร
ขั้นต�น 

บริษัทยังคงตั้งเปXาท่ีจะขยายอัตรากําไรข้ันต:นให:ได:อย;างต;อเน่ืองจากป8ก;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 ตามรายละเอียดดังน้ี   
(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 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

นายเกรียงชยั บญุโพธิDอภิชาติ 
Chief Financial Officer 
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 
 


