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ท่ี IDR02/2020 
วันท่ี  19 กุมภาพันธ� 2563 

เรื่อง  คําอธิบายและการวิเคราะห�ของฝ+ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ประจําป6 2562 

เรียน กรรมการและผู8จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย�แห:งประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) (CPALL) ใคร:ขอรายงานผลการดําเนินงานประจําป6 2562 โดยบริษัทและบริษัท
ย:อย มีกําไรสุทธิจํานวน 22,343 ล8านบาท โดยสรุปสาระสําคัญได8 ดังน้ี 

รายได�รวม 
ในรอบป6 2562 ท่ีผ:านมา บริษัทและบริษัทย:อยมีรายได8รวม 571,110 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6 2561 คิดเปKนร8อยละ 

8.3 ท้ังน้ีรายได8จากการขายสินค8าและบริการ มีจํานวน 550,901 ล8านบาท เพ่ิมสูงข้ึนร8อยละ 8.4 จากธุรกิจร8านสะดวกซ้ือ 
รวมถึงจากธุรกิจศูนย�จําหน:ายสินค8าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต8ช่ือ “สยามแม็คโคร” ซ่ึงเปKนไปตาม
กลยุทธ�ของบริษัทและบริษัทย:อยในการนําเสนอสินค8าและบริการได8ตรงกับความต8องการของลูกค8าได8อย:างต:อเน่ืองและ
เหมาะสม รวมถึงการขยายสาขาเพ่ือรองรับกับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค8า และให8ลูกค8าสามารถเข8าถึงสินค8าได8
อย:างสะดวก  

รายได8รวมก:อนหักรายการระหว:างกัน แบ:งสัดส:วนตาม 3 ธุรกิจหลัก มีดังน้ี (กลุ:ม 1) รายได8จากธุรกิจร8านสะดวกซ้ือ
มีสัดส:วนร8อยละ 59 (กลุ:ม 2) รายได8จากธุรกิจค8าส:งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสัดส:วนร8อยละ 34 และ (กลุ:ม 3) 
รายได8จากธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศไทยมีสัดส:วนร8อยละ 7 ท้ังน้ี สัดส:วนรายได8ของท้ัง 3 กลุ:มอยู:ในระดับเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบ
กับป6ก:อน 

กําไรขั้นต�น 
ในป6 2562 บริษัทและบริษัทย:อยมีกําไรข้ันต8นจากการขายและบริการเท:ากับ 124,838 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 9.9 

จากป6ก:อน จากการเติบโตของรายได8จากการขายของธุรกิจร8านสะดวกซ้ือ ธุรกิจแม็คโคร และธุรกิจสนับสนุนอ่ืนๆ และมีอัตรา
กําไรข้ันต8นในงบการเงินรวมของบริษัทเปKนร8อยละ 22.7 เพ่ิมข้ึนจากร8อยละ 22.3 ในป6 2561 ท้ังน้ีมีสาเหตุหลักมาจากท้ัง
ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือและธุรกิจแม็คโคร มีสัดส:วนของยอดขายสินค8าท่ีมีกําไรข้ันต8นสูงเพ่ิมข้ึน 

ต�นทุนในการจัดจําหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบริหาร 
ในป6 2562 บริษัทและบริษัทย:อยมีต8นทุนในการจัดจําหน:ายและค:าใช8จ:ายในการบริหารเท:ากับ 111,562 ล8านบาท เพ่ิมข้ึน

ร8อยละ 11.3 จากป6ก:อน  
ต8นทุนในการจัดจําหน:าย - มีจํานวน 93,390 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 10.5 จากป6ก:อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

ค:าใช8จ:ายท่ีเก่ียวข8องกับการขยายสาขาของธุรกิจร8านสะดวกซ้ือ และธุรกิจแม็คโคร ตามแผนกลยุทธ�ท่ีวางไว8 ส:งผลให8ค:าใช8จ:าย
ผลประโยชน�ตอบแทนพนักงานสูงข้ึน จากจํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึน ค:าเช:าและค:าเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีค:าบริหารงาน
ร8านสะดวกซ้ือเพ่ิมข้ึนจากยอดขายและอัตรากําไรข้ันต8นท่ีเพ่ิมข้ึนด8วย นอกจากน้ี ในป6 2562 ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีค:าโฆษณา
และส:งเสริมการขายเพ่ิมข้ึนจากการแนะนําระบบสมาชิกใหม: All member อีกด8วย 

ค:าใช8จ:ายในการบริหาร – มีจํานวน 18,172 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 15.7 จากป6ก:อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงบันทึกรับรู8ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุและต8นทุนบริการในอดีตท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ในป6 2562 บริษัทและบริษัทย:อยแก8ไขโครงการผลประโยชน�เมื่อเกษียณแก:พนักงานเพ่ือให8สอดคล8องกับ
พระราชบัญญัติคุ8มครองแรงงานฉบับปรับปรุงป6 2562 ทําให8บริษัทและบริษัทย:อยรับรู8ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน�เมื่อ
เกษียณอายุและต8นทุนบริการในอดีตเพ่ิมข้ึนในงบการเงินรวมเปKนจํานวน 809 ล8านบาท 

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�และกําไรสุทธิ 
ในป6 2562 บริษัทและบริษัทย:อยมีกําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8จํานวน 26,764 ล8านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร8อยละ 6.4 

จากป6ก:อน และมีกําไรสุทธิเท:ากับ 22,343 ล8านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร8อยละ 6.8 จากป6ก:อน เน่ืองจากบริษัทมีรายได8เพ่ิมข้ึน และ
บริษัทมีต8นทุนทางการเงินท่ีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป6ก:อน แม8ว:าในส:วนของค:าใช8จ:ายมีรายการทางบัญชีพิเศษรับรู8ประมาณ
การหน้ีสินผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุและต8นทุนบริการในอดีตเพ่ิมข้ึนในงบการเงินรวมเปKนจํานวน 809 ล8านบาท แต:บริษัท
และบริษัทย:อยยังมีกําไรท่ีเติบโตต:อเน่ือง ท้ังน้ีกําไรต:อหุ8นตามงบการเงินรวมในป6 2562 เท:ากับ 2.38 บาท  

กําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8ก:อนหักรายการระหว:างกัน แบ:งสัดส:วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได8ดังน้ี (กลุ:ม 1) กําไรจาก
ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีสัดส:วนร8อยละ 66 (กลุ:ม 2) กําไรจากธุรกิจค8าส:งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสัดส:วนร8อยละ 22 
และ (กลุ:ม 3) กําไรจากธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศไทยมีสัดส:วนร8อยละ 12 ท้ังน้ี สัดส:วนรายได8ตาม 3 ธุรกิจน้ี อยู:ในระดับท่ี
ใกล8เคียงกับป6ก:อน 

ผลการดําเนินงานจําแนกตามกลุ�มธุรกิจ 

กลุ�มธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ 
บริษัทมุ:งเน8นการสร8างเครือข:ายร8านสาขาในทําเลท่ีดี เพ่ืออํานวยความสะดวกและเข8าถึงความต8องการของลูกค8าใน

ทุกชุมชน ท้ังในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต:างจังหวัด ในรูปแบบของร8านบริษัท ร8าน Store Business Partner (SBP) และ
ร8านค8าท่ีได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร8านในสถานีบริการนํ้ามันและร8านท่ีตั้งเปKนเอกเทศ (Standalone) โดย
ตั้งเปjาหมายท่ีจะขยายสาขาจํานวน 700 สาขาต:อป6 โดยในระหว:างป6 2562 ธุรกิจร8านค8าสะดวกซ้ือได8มีการขยายสาขา 7-
Eleven ท้ังร8านบริษัท ร8านSBP และร8านค8าท่ีได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต รวมท้ังสิ้น 724 สาขา ตามเปjาหมาย ดังน้ัน ณ สิ้นป6 
2562 บริษัทมีจํานวนร8านสาขาท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 11,712 สาขา แบ:งเปKนร8านบริษัท 5,215 สาขา (คิดเปKนร8อยละ 45) 
เพ่ิมข้ึน 321 สาขา ร8านSBP 5,687 สาขา (คิดเปKนร8อยละ 48) เพ่ิมข้ึน 351 สาขา  และร8านค8าท่ีได8รับสิทธิช:วงอาณาเขต 810 
สาขา (คิดเปKนร8อยละ 7) เพ่ิมข้ึน 52 สาขา 

ในด8านของผลิตภัณฑ�และการบริการ บริษัทยังคงมุ:งพัฒนาไปสู:การเปKนร8านอ่ิมสะดวกเต็มรูปแบบ บริษัทมีการ
พัฒนาสินค8ากลุ:มอาหารและเครื่องดื่ม และเพ่ิมเมนูสินค8าใหม:อย:างต:อเน่ือง ซ่ึงได8รับความนิยมเปKนอย:างดีจากลูกค8าท่ีต8องการ
ความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซ่ึงในป6 2562 สัดส:วนของรายได8จากการขาย ร8อยละ 71.2 มาจากสินค8า
กลุ:มอาหารและเครื่องดื่ม และร8อยละ 28.8 มาจากสินค8าอุปโภคไม:รวมบัตรโทรศัพท� ท้ังน้ีสัดส:วนรายได8จากสินค8ากลุ:มอาหาร
และเครื่องดื่มเพ่ิมข้ึนจากร8อยละ 70.1 ของป6ก:อน เปKนสาเหตุมาจากสินค8าประเภทอาหารพร8อมทานและเครื่องดื่มมีอัตราการ
เติบโตในระดับท่ีสูง ในขณะท่ีสินค8าอุปโภคมีการเติบโตในระดับต่ํา อาทิ บุหรี่  

และด8วยผลสําเร็จของแผนกลยุทธ�การขยายสาขา และการนําเสนอสินค8าท่ีตอบโจทย�ความต8องการของลูกค8าได8
อย:างเหมาะสม ส:งผลให8ในป6 2562 ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีรายได8จากการขายสินค8าและการให8บริการรวม 334,061 ล8านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป6ก:อน 25,218 ล8านบาท หรือคิดเปKนร8อยละ 8.2 ในขณะท่ียอดขายเฉลี่ยของร8านเดิมในป6 2562 มีอัตราการเติบโต 
เท:ากับร8อยละ 1.7 โดยมียอดขายเฉลี่ยต:อร8านต:อวัน เท:ากับ 82,928 บาท มียอดซ้ือต:อบิลโดยประมาณเท:ากับ 70 บาท 
ในขณะท่ีจํานวนลูกค8าต:อสาขาต:อวันเฉลี่ย 1,187 คน  
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ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีกําไรข้ันต8นจํานวน 93,827 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6ก:อน 7,784 ล8านบาท หรือคิดเปKนร8อยละ 
9.0 โดยมีสัดส:วนกําไรข้ันต8นในป6 2562 เท:ากับร8อยละ 28.1 เพ่ิมข้ึนจากป6 2561 ท่ีมีสัดส:วนร8อยละ 27.9 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากสัดส:วนของรายได8จากการขายสินค8าท่ีมีกําไรข้ันต8นในระดับสูงเพ่ิมข้ึน  

นอกจากน้ี ธุรกิจร8านสะดวกซ้ือยังมีรายได8อ่ืนอีกจํานวน 19,920 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6ก:อน 1,415 ล8านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร8อย 7.6 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของรายได8ค:าสิทธิและรายได8ท่ีเก่ียวข8องกับค:าสิทธิจากการท่ีร8านSBP มี
จํานวนเพ่ิมข้ึน รวมถึงรายได8ค:าส:งเสริมการขาย ซ่ึงเกิดจากการจัดรายการส:งเสริมการขายร:วมกับคู:ค8าเพ่ือกระตุ8นยอดขาย 
อาทิ รายการสิทธิแลกซ้ือสินค8า รายการแสตมปmสะสมแลกของท่ีระลึก เปKนต8น  

ในส:วนของต8นทุนในการจัดจําหน:ายและค:าใช8จ:ายในการบริหารมีจํานวน 92,476 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6ก:อน 
8,777 ล8านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร8อย 10.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ค:าใช8จ:ายผลประโยชน�ตอบแทนพนักงานจากจํานวนพนักงาน
ท่ีเพ่ิมข้ึนอันเน่ืองมาจากการขยายสาขา และค:าใช8จ:ายท่ีผันแปรตามยอดขาย อาทิ ค:าโฆษณาและส:งเสริมการขาย ค:า
บริหารงานร8านสะดวกซ้ือ ในขณะท่ีค:าเช:า ค:าเสื่อมราคาและค:าตัดจําหน:ายสูงข้ึน จากจํานวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนรวมถึงร8านสาขา
ใหม:มีขนาดพ้ืนท่ีขายเพ่ิมข้ึนด8วย ท้ังน้ีในป6 2562 บริษัทแก8ไขโครงการผลประโยชน�เมื่อเกษียณแก:พนักงานเพ่ือให8สอดคล8อง
กับพระราชบัญญัติคุ8มครองแรงงานฉบับปรับปรุงป6 2562 ทําให8บริษัทรับรู8ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ
และต8นทุนบริการในอดีตเพ่ิมข้ึนในงบการเงินเฉพาะกิจการเปKนจํานวน 489 ล8านบาท  

ด8วยเหตุดังกล:าว กลุ:มธุรกิจร8านสะดวกซ้ือมีกําไรจากการดําเนินงานเท:ากับ 28,323 ล8านบาท ลดลงร8อยละ 1.3 จาก
ป6ก:อน อย:างไรก็ตาม ด8วยการบริหารต8นทุนทางการเงินให8อยู:ในระดับท่ีเหมาะสม ส:งผลให8บริษัทมีกําไรสุทธิเท:ากับ 20,180 
ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 1.2 จากป6ก:อน    

กลุ�มธุรกิจอ่ืน 
กลุ:มธุรกิจอ่ืนประกอบด8วยธุรกิจตัวแทนรับชําระค:าสินค8าและบริการ ธุรกิจผลิตและจําหน:ายอาหารสําเร็จรูป ธุรกิจ

จําหน:ายและบริการอุปกรณ�ค8าปลีก และธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงส:วนใหญ:ให8บริการสนับสนุนร8าน 7-Eleven เปKนหลัก โดยบริษัทไม:หยุด
น่ิงท่ีจะคิดค8นนวัตกรรมใหม:ๆ ให8สอดคล8องกับความต8องการของผู8บริโภคมากยิ่งข้ึน ท้ังในด8านของสินค8าและบริการท่ีนําเสนอ
ให8กับลูกค8าภายในร8าน 7-Eleven รวมถึงการพัฒนาช:องทางและรูปแบบการจําหน:ายสินค8าใหม:ๆ อาทิ อีคอมเมิร�ซ ซ่ึงช:วยให8
ลูกค8ามีความสะดวกสบายมากข้ึน และสร8างการเติบโตของรายได8ในอนาคต 

ในป6 2562 กลุ:มธุรกิจอ่ืนมีกําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8เท:ากับ 4,151 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ16.8 จากป6ก:อน 
สาเหตุหลักจากรายได8ท่ีเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของร8านสะดวกซ้ือ  

กลุ�มธุรกิจศูนย,จําหน�ายสินค�าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง 
ในป6 2562 กลุ:มธุรกิจศูนย�จําหน:ายสินค8าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง มีกําไรก:อนค:าใช8จ:ายภาษีเงินได8ก:อนหัก

รายการระหว:างกัน เท:ากับ 7,503 ล8านบาท เพ่ิมข้ึนร8อยละ 5.9 จากป6ก:อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได8จากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน
และการควบคุมค:าใช8จ:ายได8ดี (ท้ังน้ี นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได8ท่ีการวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ+าย
จัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ประจําป6 2562ของ บมจ. สยามแม็คโคร) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย:อย มีอัตราส:วนหน้ีสนิสุทธิต:อส:วนผู8ถือหุ8นตามนิยามข8อกําหนดสิทธิ 
0.94 เท:า ลดลงจาก 1.04 เท:า  ในป6ก:อน เน่ืองจากส:วนของผู8ถือหุ8นเพ่ิมข้ึน จากการท่ีบริษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนิน
ธุรกิจเพ่ิมข้ึน และการชําระคืนหุ8นกู8ท่ีครบกําหนดไถ:ถอนบางส:วน บริษัทมีหน8าท่ีต8องปฎิบัตติามข8อกําหนดสิทธิตามภาระหน8าท่ี
ของผู8ออกหุ8นกู8 ซ่ึงบริษัทต8องดํารงไว8ซึ่งอัตราส:วนหน้ีสินสุทธิต:อส:วนผู8ถือหุ8น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตาม
ข8อมูลในงบการเงินรวมประจํางวดบัญชีสิ้นสุด ณวันท่ี 31 ธันวาคม ของแต:ละงวดบัญชีท่ีผู8สอบบัญชีได8ตรวจสอบแล8ว ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2560 ไม:เกิน 2.5:1   และณวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และป6ต:อไปไม:เกิน 2:1                                                            
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คาดการณ,และแนวโน�มธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ ในป0 2563 

เปjาหมายการขยายสาขา บริษัทวางแผนท่ีจะลงทุนขยายเครือข:ายร8านสาขาต:อเน่ืองไปตามการขยายตัวของ
ชุมชน โครงสร8างพ้ืนฐานต:างๆ แหล:งท:องเท่ียว รวมถึงทําเลท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกและเข8าถึงความต8องการของลูกค8าให8ได8มากท่ีสุด โดยบริษัท
ได8กําหนดเปjาหมายใหม:ท่ีจะขยายสาขาให8ครบ 13,000 สาขา ภายในป6 2564  
ท้ังน้ี บริษัทวางแผนท่ีจะลงทุนเปtดร8านสาขาใหม:อีกประมาณ 700 สาขาในป6 
2563 

ประมาณการรายได8จากการ
ขายและบริการ 

คาดว:าจะยังคงเติบโตได8อย:างต:อเน่ือง โดยอัตราการเติบโตของรายได8 ส:วนใหญ:มา
จากอัตราการเติบโตของยอดขายจากร8านสาขาใหม:  และอัตราการเติบโตของ
ยอดขายเฉลี่ยจากร8านเดิมซ่ึงคาดว:าจะอยู:ในระดับท่ีใกล8เคียงกับอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ท้ังน้ี ข้ึนอยู:กับปvจจัยต:างๆ อาทิ ระดับของอัตราเงิน
เฟjอ การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ เปKนต8น 

ประมาณการอัตรากําไรข้ันต8น บริษัทตั้งเปjาขยายอัตรากําไรข้ันต8นให8ได8อย:างต:อเน่ืองจากป6ก:อน โดยเน8นการ
พัฒนาระบบในการคัดสรรสินค8าให8ตรงกับความต8องการของผู8บริโภคมากข้ึน และ
ผลักดันให8มีสัดส:วนของสินค8าท่ีกําไรข้ันต8นสูงเพ่ิมข้ึน ท้ังจากสินค8ากลุ:มอาหาร
และเครื่องดื่ม และสินค8าอุปโภค 

ประมาณการงบลงทุน คาดว:าจะใช8งบลงทุนประมาณ 11,500 – 12,000  ล8านบาท              
มีรายละเอียดดังน้ี (หน:วย:ล8านบาท) 
• การเปtดร8านสาขาใหม:                      3,800 - 4,000 
• การปรับปรุงร8านเดิม                   2,400 - 2,500 
• โครงการใหม:, บริษัทย:อยและศูนย�กระจายสินค8า 4,000 - 4,100                        
• สินทรัพย�ถาวร และระบบสารสนเทศ   1,300 - 1,400 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

นายเกรียงชัย  บุญโพธ์ิอภิชาติ 

Chief Financial Officer 

ผู8มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


