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ที� IDR 09/2018 
 
วนัที�  11 พฤษภาคม 2561 
เรื�อง  คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2561 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ใคร่ขอรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 
2561 โดยบริษัทและบริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิจํานวน 5,417 ล้านบาท โดยสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี H 
 
รายได้รวม 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 128,046 ล้านบาท เพิ�มขึ Hนจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9.0 โดยปัจจยัหลกัที�ทําให้รายได้รวมเพิ�มขึ Hนนั Hนจากรายได้จากการขายสินค้า
และบริการที�เพิ�มสงูขึ Hนจากธุรกิจร้านสะดวกซื Hอ รวมถึงจากธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงิน
สดและบริการตนเองภายใต้ชื�อ “สยามแม็คโคร” ซึ�งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการขยาย
สาขาเพื�อรองรับกบัการพฒันาวิถีการดําเนินชีวิตของลกูค้า ให้ลกูค้าในแต่ละพื Hนที�สามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่าง
สะดวก และการนําเสนอสนิค้าและบริการได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้อยา่งตอ่เนื�องและเหมาะสม  
 
กาํไรขั �นต้น 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขั Hนต้นจากการขายและบริการเท่ากบั 27,438 ล้าน
บาท เพิ�มขึ Hนร้อยละ 10.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากรายได้จากการขายและบริการที�เพิ�มสงูขึ Hน
จากธุรกิจร้านสะดวกซื Hอและธุรกิจสยามแม็คโคร ทั Hงนี H อตัราสว่นกําไรขั Hนต้นในงบการเงินรวมเทา่กบัร้อยละ 22.2  
 
ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เทา่กบั 23,411 ล้านบาท เพิ�มขึ Hนร้อยละ 10.0 จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายจากการขยายสาขา อาทิ 
คา่เช่า คา่สาธารณปูโภค และคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย รวมถึงคา่ใช้จ่ายที�ผนัแปรตามยอดขาย อาทิ ค่า
บริหารงานร้านสะดวกซื Hอ คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย ทั Hงนี H สดัสว่นของคา่ใช้จ่ายแตล่ะประเภทมีดงันี H  

 
ประเภทคา่ใช้จ่าย ไตรมาส 1 ปี 2561 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน ร้อยละ 27.2 
คา่บริหารงานร้านสะดวกซื Hอ  ร้อยละ 19.6 
คา่เช่า และคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย ร้อยละ 17.9 
คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย  ร้อยละ 12.0 
คา่สาธารณปูโภค และอื�นๆ  ร้อยละ 23.3 
รวม ร้อยละ 100.0 
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กาํไรก่อนดอกเบี �ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ และกาํไรสุทธิ 
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรก่อนดอกเบี Hยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 

8,421 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Hนร้อยละ 8.0 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากรายได้ที�เพิ�มการดําเนิน
ธุรกิจรวมถึงการบริหารและควบคมุคา่ใช้จ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ในขณะที�กําไรสทุธิเท่ากบั 5,417 ล้านบาท 
เพิ�มขึ Hนร้อยละ 13.7 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และกําไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1 ปี 2561 มี
จํานวน 0.58 บาท ทั Hงนี H กําไรสทุธิเพิ�มขึ Hน มีสาเหตหุลกัจากผลการดําเนินงานของบริษัทที�อยู่ในระดบัที�น่าพอใจ 
รวมถึงไมม่ีการบนัทกึดอกเบี Hยจ่ายของหุ้นกู้ ที�มีลกัษณะคล้ายทนุในงบกําไรขาดทนุ 
 
สัดส่วนรายได้รวมและกาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ก่อนหักรายการระหว่างกันตามธุรกิจหลัก  

ในไตรมาส 1 ปี 2561 รายได้รวมก่อนหกัรายการระหวา่งกนั แบง่สดัสว่นตามธุรกิจหลกั ได้ดงันี H (กลุม่1) 
รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื Hอและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 65 (กลุม่ 2) รายได้จากธุรกิจค้าสง่แบบชําระเงิน
สดและบริการตนเองมีสดัส่วนร้อยละ 35 ทั Hงนี H สดัส่วนรายได้ (กลุ่ม 1) ปรับเพิ�มขึ Hน เมื�อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากรายได้มีอตัราการเติบโตที�สงูกวา่ (กลุม่ 2) รายได้จากธุรกิจค้าสง่ 

กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหกัรายการระหวา่งกนั แบง่สดัสว่นตามธุรกิจหลกั  ได้ดงันี H (กลุม่ 1) 
กําไรจากธุรกิจร้านสะดวกซื Hอและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 74 ในขณะที� (กลุม่ 2) กําไรจากธุรกิจค้าสง่แบบ
ชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัส่วนร้อยละ 26 ทั Hงนี H สดัสว่นกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (กลุ่ม 1) ปรับ
เพิ�มขึ Hน เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากกําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้มีอตัราการเติบโตที�สงู
กวา่จากผลการดําเนินที�ดีกวา่ (กลุม่ 2) รายได้จากธุรกิจค้าสง่ รวมถึงกําไรจากการขายเงินลงทนุ  
 
ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ 

เพื�อเดินหน้าสูเ่ป้าหมายในระยะไกลที�จะมีจํานวนสาขาให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ธุรกิจร้าน
สะดวกซื Hอได้มีขยายสาขา 7-Eleven อยา่งตอ่เนื�อง ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 ธุรกิจร้านสะดวกซื Hอเปิดร้านสาขา
ใหม่รวมทั Hงสิ Hน 265 สาขาในทกุประเภท ทั Hงร้านสาขาบริษัท ร้าน store business partner (SBP) และร้านค้าที�
ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมาย ดงันั Hน ณ สิ Hนไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีจํานวนร้านสาขาทั�ว
ประเทศรวมทั Hงสิ Hน 10,533 สาขา แบง่เป็น 

(1) ร้านสาขาบริษัท 4,737 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 45) ร้านเปิดใหมส่ทุธิ 207 สาขา ในไตรมาสนี H 
(2) ร้าน SBP และร้านค้าที�ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 5,796 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 55) ร้านเปิดใหม่

สทุธิ 58 สาขา ในไตรมาสนี H 
ร้านสาขาสว่นใหญ่ยงัเป็นร้านที�ตั Hงเป็นเอกเทศ ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 86 ของสาขาทั Hงหมด และสว่นที�เหลือ

เป็นร้านในสถานีบริการนํ Hามนั ปตท. 
และด้วยผลสาํเร็จของแผนกลยทุธ์การขยายสาขาและการนําเสนอสนิค้าที�ตอบโจทย์ความต้องการของ

ลกูค้าได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ในไตรมาส 1 ปี 2561 ธุรกิจร้านสะดวกซื Hอมีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการรวม 73,786 ล้านบาท เพิ�มขึ Hนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 8,241 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.6 
ยอดขายเฉลี�ยของร้านเดิมมีอตัราการเติบโต เทา่กบัร้อยละ 5.6 โดยมียอดขายเฉลี�ยตอ่ร้านตอ่วนั เทา่กบั 81,226 
บาท ยอดซื Hอตอ่บิลโดยประมาณเทา่กบั 69 บาท ในขณะที�จํานวนลกูค้าตอ่สาขาตอ่วนัเฉลี�ย 1,183 คน 
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ในไตรมาส 1 ปี 2561 รายได้จากการขายสินค้ากลุม่อาหารและสินค้าอุปโภค (ไม่รวมบตัรโทรศพัท์) 
ยงัคงเติบโตอยูใ่นระดบัที�นา่พอใจเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และตอ่เนื�องจากไตรมาส 4 ปี 2560 
โดยรายได้จากการขายสนิค้าอปุโภค (ไมร่วมบตัรโทรศพัท์) มีอตัราการเติบโตในระดบัที�สงูกว่าสินค้ากลุม่อาหาร 
สาเหตุหลกัมาจากการปรับราคาสินค้ากลุ่มบุหรี�  สง่ผลให้ในไตรมาสนี H สดัส่วนของรายได้จากการขาย ร้อยละ 
69.8 มาจากสนิค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม และร้อยละ 30.2 มาจากสนิค้าอปุโภคไมร่วมบตัรโทรศพัท์ 

ไตรมาส 1 ปี 2561 ธุรกิจร้านสะดวกซื Hอมีกําไรขั Hนต้นจํานวน 20,257 ล้านบาท เพิ�มขึ Hนจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน 1,884 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 อตัราสว่นกําไรขั Hนต้นเทา่กบัร้อยละ 27.5 ลดลงจาก
ไตรมาส 1 ปี 2560 ที�มีสดัสว่นร้อยละ 28.0 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากสดัสว่นของรายได้จากการขายสินค้าที�มี
กําไรขั Hนต้นในระดบัตํ�าเพิ�มขึ Hน 

นอกจากนี H ธุรกิจร้านสะดวกซื Hอยงัมีรายได้อื�นอีกจํานวน 4,212 ล้านบาท เพิ�มขึ Hนจากไตรมาสเดียวกนัปี
ก่อน 177 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Hนร้อยละ 4.4 จากการเพิ�มขึ Hนของรายได้ค่าส่งเสริมการขาย ซึ�งเกิดจากการจัด
รายการสง่เสริมการขายร่วมกบัคูค้่าเพื�อกระตุ้นยอดขาย  

ในไตรมาส 1 ปี 2561 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานมีจํานวน 19,087 ล้านบาท เพิ�มขึ Hน 1,666 ล้านบาท
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หรือเพิ�มขึ Hนร้อยละ 9.6 โดยค่าใช้จ่ายที�ปรับเพิ�มสงูขึ Hนได้บนัทึกรวมค่าใช้จ่ายใน
การขายเงินลงทนุจํานวน 106 ล้านบาท ในขณะที�คา่ใช้จ่ายสาํหรับการดําเนินปกติปรับเพิ�มขึ Hนมีสาเหตหุลกัจาก
จํานวนร้านสาขาที�เพิ�มขึ Hน และรายได้จากการขายที�เพิ�มขึ Hน 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 กลุม่ธุรกิจร้านสะดวกซื Hอมีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เทา่กบั 6,370 ล้านบาท เพิ�มขึ Hนร้อยละ 24.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและมีกําไรสทุธิเท่ากบั 3,981 ล้าน
บาท เพิ�มขึ Hน ร้อยละ 48.3 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
 
ผลกระทบต่องบการเงนิจากการจาํหน่ายส่วนได้เสียบางส่วนในบริษัทย่อย 

เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2561 บริษัทได้ขายสว่นได้เสียใน บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
(MAKRO) ออกไปร้อยละ 4.8 เป็นเงินสดจํานวน 10,131 ล้านบาท ภายหลงัจากการทํารายการ สดัสว่นการถือ
หุ้นใน MAKRO เหลอืร้อยละ 93.1 ของหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมด โดยอํานาจการควบคมุไมเ่ปลี�ยนแปลง  

ผลกระทบตอ่งบการเงินงวดสามเดือนสิ Hนสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 มีดงันี H  
งบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกลดเงินลงทนุในบริษัทย่อย จํานวน 9,224 ล้านบาทในงบแสดงฐานะ

การเงิน ในขณะที�งบกําไรขาดทุนมีการบนัทึกกําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 907 ล้านบาท และบนัทึก
ค่าใช้จ่ายในการขายเงินลงทนุจํานวน 106 ล้านบาท โดยสว่นต่างระหว่างกําไรและค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ Hนนําไป
คํานวณรวมเป็นคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหวา่งไตรมาสด้วย  

งบการเงินรวม ในงบแสดงฐานะการเงินมีการบนัทึกสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุจากการขายหุ้น 
MAKRO ร้อยละ 4.8 นี H จํานวน 9,897ล้านบาท และบนัทึกสว่นเกินทนุจํานวน 81 ล้านบาท ในสว่นขาดทนุจาก
การเปลี�ยนแปลงสดัสว่นความเป็นเจ้าของในบริษัทยอ่ย (สว่นเกินทนุจํานวน 81 ล้านบาท สทุธิจากค่าใช้จ่ายใน
การขายเงินลงทนุ 106 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บางสว่นจํานวน 47 ล้านบาท และอีกสว่นบนัทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบกําไรขาดทนุ) 
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คาดการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ ในปี 2561 

เป้าหมายการขยายสาขา บริษัทวางแผนที�จะลงทุนขยายเครือข่ายร้านสาขาต่อเนื�องไปตามการ
ขยายตวัของชมุชน โครงสร้างพื Hนฐานต่างๆ แหลง่ท่องเที�ยว รวมถึงทําเลที�มี
ศกัยภาพอื�นๆ เพื�ออํานวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของลกูค้าให้
ได้มากที�สุด โดยบริษัทได้กําหนดเป้าหมายใหม่ที�จะขยายสาขาให้ครบ 
13,000 สาขา ภายในปี 2564  ทั Hงนี H บริษัทวางแผนที�จะลงทนุเปิดร้านสาขา
ใหมอี่กประมาณ 700 สาขาในปี 2561 

ประมาณการรายได้จากการขาย
และบริการ 

คาดวา่จะยงัคงเติบโตได้อย่างต่อเนื�อง โดยอตัราการเติบโตของรายได้ สว่น
ใหญ่มาจากอตัราการเติบโตของยอดขายจากร้านสาขาใหม่  และอตัราการ
เติบโตของยอดขายเฉลี�ยจากร้านเดิมซึ�งคาดว่าจะอยู่ในระดบัที�ใกล้เคียงกบั
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ทั Hงนี H ขึ Hนอยู่กับปัจจัยต่างๆ อาทิ 
ระดบัของอตัราเงินเฟ้อ การขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศ เป็นต้น 

ประมาณการอตัรากําไรขั Hนต้น บริษัทยงัคงตั Hงเป้าที�จะขยายอตัรากําไรขั Hนต้นให้ได้อย่างต่อเนื�องจากปีก่อน 
โดยบริษัทจะเน้นการพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคมากขึ Hน และผลกัดนัให้มีสดัสว่นของสนิค้าที�กําไรขั Hนต้น
สงูเพิ�มขึ Hน ทั Hงจากสนิค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม และสนิค้าอปุโภค 

ประมาณการงบลงทนุ คาดวา่จะใช้งบลงทนุประมาณ 9,500 – 10,000  ล้านบาท ตามรายละเอียด
ดงันี H   (หนว่ย: ล้านบาท) 

• การเปิดร้านสาขาใหม ่                       3,600 - 3,800 
• การปรับปรุงร้านเดิม                       2,000 - 2,100 
• โครงการใหม,่ บริษัทยอ่ย 

และศนูย์กระจายสนิค้า                        3,100 - 3,200 
• สนิทรัพย์ถาวร และระบบสารสนเทศ           800 - 900 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายเกรียงชยั บญุโพธิmอภิชาติ 
Chief Financial Officer 
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 


