
 

ที� IDR 09/2017 
วนัที�  11 พฤษภาคม 2560 

เรื�อง  คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) 
ไตรมาส 1 ปี 2560 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 117,513 ล้านบาท เพิ�มขึ Bนจาก
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน คดิเป็นร้อยละ 8.0 โดยปัจจยัหลกัที�ทําให้รายได้รวมเพิ�มขึ Bนนั Bนจาก
รายได้จากการขายสินค้าและบริการที�เพิ�มสงูขึ Bนจากธุรกิจร้านสะดวกซื Bอ รวมถึงจากธุรกิจศนูย์
จําหนา่ยสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื�อ “สยามแม็คโคร” ซึ�ง
เป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในการขยายสาขาเพื�อรองรับกบัการพฒันาวิถีการ
ดําเนินชีวิตของลกูค้า ให้ลกูค้าในแตล่ะพื Bนที�สามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก และการนําเสนอ
สินค้าและบริการได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้อย่างตอ่เนื�องและเหมาะสม  

กาํไรขั �นต้น 

ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขั Bนต้นจากการขายและบริการเทา่กบั 
24,894 ล้านบาท เพิ�มขึ Bนร้อยละ 9.6 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากสดัสว่นของสินค้าที�
กําไรขั Bนต้นสงูเพิ�มขึ Bน ทั Bงนี B สดัสว่นกําไรขั Bนต้นในงบการเงินรวมของบริษัทเพิ�มขึ Bนจากร้อยละ 21.6 
ในไตรมาส 1 ปี 2559 เป็นร้อยละ 22.0 ในไตรมาส 1 ปี 2560 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเท่ากบั 
21,279 ล้านบาท เพิ�มขึ Bนร้อยละ 9.6 จากไตรมาส 1 ปี 2559 ซึ�งคา่ใช้จา่ยที�เพิ�มขึ Bน เกิดจาก
แผนการขยายงานของบริษัท เชน่ การขยายสาขา 

กาํไรก่อนดอกเบี �ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ และกาํไรสุทธิ 

ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรก่อนดอกเบี Bยจ่ายและคา่ใช้จา่ยภาษี
เงินได้ จํานวน 7,800 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Bนร้อยละ 9.7 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และมีกําไร
สทุธิเทา่กบั 4,765 ล้านบาท เพิ�มขึ Bนร้อยละ 17.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และกําไรตอ่หุ้น
ตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1 ปี 2560 มีจํานวน 0.52 บาท ทั Bงนี B กําไรสทุธิเพิ�มขึ Bน มีสาเหตหุลกั



 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทที�อยูใ่นระดบัที�นา่พอใจ รวมถึง การที�บริษัทยงัคงได้รับผล 
ประโยชน์ทางด้านภาษีจากการลงทนุตามนโยบายของรัฐบาล เพื�อสนบัสนนุการลงทนุของภาค 
เอกชนสําหรับการลงทนุในปี 2559 และในชว่งเวลานี B 

สัดส่วนรายได้รวมและกาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ก่อนหักรายการระหว่างกันตาม
ธุรกิจหลัก  

รายได้รวมก่อนหกัรายการระหวา่งกนัในไตรมาส 1 ปี 2560 แบง่สดัสว่นตามธุรกิจหลกั ได้
ดงันี B (1) รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื Bอและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 63 (2) รายได้จากธุรกิจค้า
สง่แบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัสว่นร้อยละ 37 ทั Bงนี B สดัสว่นรายได้ตามธุรกิจนี Bอยูใ่น
ระดบัที�ใกล้เคียงกบัไตรมาส 1 ปี 2559 

กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหกัรายการระหวา่งกนัในไตรมาส 1 ปี 2560 แบง่
สดัสว่นตามธุรกิจหลกั  ได้ดงันี B (1) กําไรจากธุรกิจร้านสะดวกซื Bอและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 
67 ลดลงจากร้อยละ 71 ในไตรมาส 1 ปี 2559 ในขณะที� (2) กําไรจากธุรกิจค้าสง่แบบชําระเงินสด
และบริการตนเองมีสดัสว่นร้อยละ 33 เพิ�มขึ Bนจากร้อยละ 29 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ทั Bงนี B 
สดัสว่นกําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�เปลี�ยนแปลงไปจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกิดจากผล
การดําเนินงานที�ดีขึ Bนของบริษัทสยามแม็คโคร 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ 

เพื�อเดนิหน้าสูเ่ป้าหมายในระยะไกลที�จะมีจํานวนสาขาให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 
2564 ธุรกิจร้านสะดวกซื Bอได้มีขยายสาขา 7-Eleven อยา่งตอ่เนื�อง ในชว่งไตรมาส 1 ปี 2560 

ธุรกิจร้านสะดวกซื Bอเปิดร้านสาขาใหมร่วมทั Bงสิ Bน 246 สาขาในทกุประเภท ทั Bงร้านสาขาบริษัท ร้าน 
store business partner (SBP) และร้านค้าที�ได้รับสิทธิชว่งอาณาเขต ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมาย 
ดงันั Bน ณ สิ Bนไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีจํานวนร้านสาขาทั�วประเทศรวมทั Bงสิ Bน 9,788 สาขา 
แบง่เป็น: 

(1) ร้านสาขาบริษัท 4,391 สาขา (คดิเป็นร้อยละ 45) เพิ�มขึ Bน 186 สาขา 
(2) ร้าน SBP และร้านค้าที�ได้รับสิทธิชว่งอาณาเขต 5,397 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 55) 

เพิ�มขึ Bน 60 สาขา ในไตรมาส 1 ปี 2560 
ร้านสาขาส่วนใหญ่ยงัเป็นร้านที�ตั Bงเป็นเอกเทศ ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 86 ของสาขาทั Bงหมด 

และสว่นที�เหลือเป็นร้านในสถานีบริการนํ Bามนั ปตท. 
และด้วยผลสําเร็จของแผนกลยทุธ์การขยายสาขาและการนําเสนอสินค้าที�ตอบโจทย์ความ

ต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม สง่ผลให้ในไตรมาส 1 ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื Bอมีรายได้
จากการขายสินค้าและบริการรวม 65,545 ล้านบาท เพิ�มขึ Bนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 4,327 



 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 ยอดขายเฉลี�ยของร้านเดมิในไตรมาส 1 ปี 2560 มีอตัราการ
เตบิโต เท่ากบัร้อยละ 1.2 โดยมียอดขายเฉลี�ยตอ่ร้านตอ่วนั เท่ากบั 77,426 บาท ยอดซื Bอตอ่บลิ
โดยประมาณเทา่กบั 66 บาท ในขณะที�จํานวนลกูค้าตอ่สาขาตอ่วนัเฉลี�ย 1,175 คน  

ในไตรมาส 1 ปี 2560 อตัราการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้ากลุม่อาหารและสินค้า
อปุโภคไมร่วมบตัรโทรศพัท์ โดยเฉลี�ยของสินค้าทั Bงสองกลุม่อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั ทําให้สดัส่วน
รายได้จากสินค้าแตล่ะกลุม่ยงัคงอยูใ่นระดบัที�ใกล้เคียงกนัเชน่เดียวกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
โดยสดัสว่นของรายได้จากการขาย ร้อยละ 70.9 มาจากสินค้ากลุม่อาหาร และร้อยละ 29.1 มา
จากสินค้าอปุโภคไมร่วมบตัรโทรศพัท์ ทั Bงนี Bกําไรขั Bนต้นของสินค้าปรับเพิ�มขึ Bนเป็นร้อยละ 26.2 ใน
ไตรมาส 1 ปี 2560 จากร้อยละ 26.0 ในไตรมาส 1 ปี 2559  

ไตรมาส 1 ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื Bอมีกําไรขั Bนต้นจํานวน 18,373 ล้านบาท เพิ�มขึ Bนจาก
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 995 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 ในไตรมาส 1 ปี 2560 สดัส่วน
กําไรขั Bนต้นเทา่กบัร้อยละ 28.0 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 ที�มีสดัสว่นร้อยละ 28.4 โดยมีสาเหตุ
หลกัจากราคานํ Bามนัที�ปรับสงูขึ Bนกระทบคา่ขนสง่ และผลกระทบบางสว่นจากรายได้คา่บริการที�
ลดลง 

นอกจากนี Bในไตรมาส 1 ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื Bอยงัมีรายได้อื�นอีกจํานวน 4,035 ล้าน
บาท เพิ�มขึ Bนจากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน 366 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Bนร้อยละ 10.0 จากการเพิ�มขึ Bน
ของรายได้คา่สง่เสริมการขาย ซึ�งเกิดจากการจดัรายการสง่เสริมการขายร่วมกบัคูค้่าเพื�อกระตุ้น
ยอดขาย  

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานมีจํานวน 17,421 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ�มขึ Bน 
1,269 ล้านบาทจากไตรมาส 1 ปี 2559 หรือเพิ�มขึ Bนร้อยละ 7.9 โดยคา่ใช้จา่ยที�ปรับเพิ�มสงูขึ Bน เชน่ 
คา่บริหารงานร้านสาขาซึ�งปรับเพิ�มสงูขึ Bนตามยอดขายและสว่นผสมของสินค้าที�ดีขึ Bน ในขณะที�
คา่ใช้จา่ยประเภทอื�นปรับเพิ�มขึ Bนมีสาเหตหุลกัจากจํานวนร้านสาขาที�เพิ�มขึ Bน 

ในไตรมาส 1 ปี 2560 กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื Bอมีกําไรจากการดําเนินงานเทา่กบั 5,101 
ล้านบาท เพิ�มขึ Bนร้อยละ 3.0 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและมีกําไรสทุธิเทา่กบั 2,685 ล้าน
บาท เพิ�มขึ Bน ร้อยละ 10.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
 



 

คาดการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ ในปี 2560 

เป้าหมายการขยายสาขา จากแผนที�บริษัทได้กําหนดเป้าหมายที�จะขยายสาขาให้ครบ 13,000 
สาขา ภายในปี 2564  บริษัทยงัคงเดนิหน้าลงทนุขยายเครือข่ายร้าน
สาขาตอ่เนื�องไปตามการขยายตวัของชมุชน โครงสร้างพื Bนฐานตา่งๆ 
แหลง่ทอ่งเที�ยว รวมถึงทําเลที�มีศกัยภาพอื�นๆ เพื�ออํานวยความ
สะดวกและเข้าถึงความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที�สดุ ทั Bงนี B บริษัท
วางแผนที�จะลงทนุเปิดร้านสาขาใหมอี่กประมาณ 700 สาขาในปี 
2560 

ประมาณการรายได้จาก
การขายและบริการ 

คาดวา่จะยงัคงเตบิโตได้อย่างตอ่เนื�อง โดยอตัราการเตบิโตของ
รายได้ สว่นใหญ่มาจากอตัราการเติบโตของยอดขายจากร้านสาขา
ใหม ่  และอตัราการเติบโตของยอดขายเฉลี�ยจากร้านเดิมซึ�งคาดว่า
จะอยูใ่นระดบัที�ใกล้เคียงกบัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) 
ทั Bงนี B ขึ Bนอยู่กบัปัจจยัตา่งๆ อาทิ ระดบัของอตัราเงินเฟ้อ การขยายตวั
ของการบริโภคภายในประเทศ เป็นต้น 

ประมาณการอตัรากําไร
ขั Bนต้น 

บริษัทยงัคงตั Bงเป้าที�จะขยายอตัรากําไรขั Bนต้นให้ได้อย่างตอ่เนื�องจาก
ปีก่อน โดยบริษัทจะเน้นการพฒันาระบบในการคดัสรรสินค้าให้ตรง
กบัความต้องการของผู้บริโภคมากขึ Bน และผลกัดนัให้มีสดัสว่นของ
สินค้าที�กําไรขั Bนต้นสงูเพิ�มขึ Bน ทั Bงจากสินค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม 
และสินค้าอปุโภค 

ประมาณการงบลงทนุ คาดวา่จะใช้งบลงทนุประมาณ 9,500 – 10,000  ล้านบาท ตาม
รายละเอียดดงันี B   (หนว่ย: ล้านบาท) 

• การเปิดร้านสาขาใหม่           3,400 - 3,600 
• การปรับปรุงร้านเดมิ                       2,300 - 2,400 
• โครงการใหม,่ บริษัทยอ่ย 

และศนูย์กระจายสินค้า                    3,000 - 3,100 
• สินทรัพย์ถาวร และระบบสารสนเทศ       800 - 900 

 

  



 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  
(นายเกรียงชยั บญุโพธิhอภิชาติ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 
ผู้ มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


