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ท่ี IDR 10/2019 
 
วันท่ี  9 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง  คําอธิบายและการวิเคราะห(ของฝ+ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ป8 2562 
เรียน  กรรมการและผู:จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย(แห;งประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล( จํากัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ใคร;ขอรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป8 
2562 โดยบริษัทและบริษัทย;อย มีกําไรสุทธิจํานวน 5,769 ล:านบาท โดยสรุปสาระสําคัญได: ดังน้ี 
 
รายได�รวม 

ในไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อยมีรายได:รวม 138,896 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน
ของป8ก;อน คิดเปLนร:อยละ 8.6 โดยปNจจัยหลักท่ีทําให:รายได:รวมเพ่ิมข้ึนน้ันจากรายได:จากการขายสินค:าและบริการท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนจากธุรกิจร:านสะดวกซ้ือ รวมถึงจากธุรกิจศูนย(จําหน;ายสินค:าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการ
ตนเองภายใต:ช่ือ “สยามแม็คโคร” ซ่ึงเปLนไปตามกลยุทธ(ของบริษัทและบริษัทย;อยในการขยายสาขาเพ่ือรองรับกับ
การพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค:า ให:ลูกค:าในแต;ละพ้ืนท่ีสามารถเข:าถึงสินค:าได:อย;างสะดวก และการนําเสนอ
สินค:าและบริการได:ตรงกับความต:องการของลูกค:าได:อย;างต;อเน่ืองและเหมาะสม  
 
กําไรขั้นต�น 

ในไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อยมีกําไรข้ันต:นจากการขายและบริการเท;ากับ 30,074 ล:านบาท 
เพ่ิมข้ึนร:อยละ 9.2 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน เน่ืองจากรายได:จากการขายและบริการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากธุรกิจร:าน
สะดวกซ้ือและธุรกิจสยามแม็คโคร ท้ังน้ี อัตราส;วนกําไรข้ันต:นในงบการเงินรวมเท;ากับร:อยละ 22.4 ปรับเพ่ิมข้ึนจาก 
22.3% จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน เน่ืองจากสัดส;วนของสินค:าท่ีมีกําไรข้ันต:นสูงเพ่ิมข้ึน  
 
ต�นทุนในการจัดจําหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบริหาร 

ในไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อย มีสัดส;วนของค;าใช:จ;ายแต;ละประเภทตามรายละอียด ดังน้ี  
 

ประเภทค;าใช:จ;าย ไตรมาส 1 ป8 2562 

ค;าใช:จ;ายผลประโยชน(ตอบแทนพนักงาน ร:อยละ 27.3 
ค;าบริหารงานร:านสะดวกซ้ือ  ร:อยละ 19.9 
ค;าเช;า และค;าเสื่อมราคาและค;าตัดจําหน;าย ร:อยละ 17.6 
ค;าโฆษณาและส;งเสริมการขาย  ร:อยละ 12.3 
ค;าสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ  ร:อยละ 22.9 

รวม ร:อยละ 100.0 
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บริษัทและบริษัทย;อยมีต:นทุนในการจัดจําหน;ายและค;าใช:จ;ายในการบริหารเท;ากับ 25,822 ล:านบาท 
เพ่ิมข้ึนร:อยละ 10.3 จากป8ก;อน ค่าใช้จ่ายกลุม่ต้นทนุในการจดัจําหน่ายมีจํานวน 21,835 ล้านบาท เพิ"มขึ %นร้อย
ละ 10.1 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายจากการขยายสาขา และค่าใช้จ่ายที"ผนัแปรตามยอดขาย อาทิ ค่า
โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่บริหารงานร้านสะดวกซื %อ รวมถึงคา่สาธารณปูโภคด้วย ในขณะที"กลุม่ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารมีจํานวน 3,985 ล้านบาท หรือเพิ"มขึ %นร้อยละ 11.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกั
จากการลงทนุในตา่งประเทศของธุรกิจสยามแม็คโคร 
 
กําไรก�อนดอกเบ้ียจ�ายและค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� และกําไรสุทธิ 

ในไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย;อยมีกําไรก;อนดอกเบ้ียจ;ายและค;าใช:จ;ายภาษีเงินได: จํานวน 
8,830 ล:านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร:อยละ 4.9 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน สาเหตุหลักจากรายได:ท่ีเพ่ิมข้ึนการดําเนิน
ธุรกิจ ในขณะท่ีกําไรสุทธิเท;ากับ 5,769 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนร:อยละ 6.5 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน และกําไรต;อ
หุ:นตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1 ป8 2562 มีจํานวน 0.61 บาท ท้ังน้ี กําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน มีสาเหตุหลักจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทท่ีอยู;ในระดับท่ีน;าพอใจ รวมถึงบริษัทมีต:นทุนทางการเงินท่ีลดลงจากการจ;ายชําระคืนหุ:นกู:ในป8
ก;อน  
 
สัดส�วนรายได�รวมและกําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ก�อนหักรายการระหว�างกันตามธุรกิจหลัก  

ในไตรมาส 1 ป8 2562 รายได:รวมก;อนหักรายการระหว;างกัน แบ;งสัดส;วนตามธุรกิจหลัก ได:ดังน้ี (กลุ;ม1) 
รายได:จากธุรกิจร:านสะดวกซ้ือและธุรกิจอ่ืนๆ มีสัดส;วนร:อยละ 65 (กลุ;ม 2) รายได:จากธุรกิจค:าส;งแบบชําระเงินสด
และบริการตนเองมีสัดส;วนร:อยละ 35 ท้ังน้ี สัดส;วนรายได:ของท้ัง 2 กลุ;มอยู;ในระดับเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับช;วง
เดียวกันของป8ก;อน 

กําไรก;อนค;าใช:จ;ายภาษีเงินได:ก;อนหักรายการระหว;างกัน แบ;งสัดส;วนตามธุรกิจหลัก  ได:ดังน้ี (กลุ;ม 1) 
กําไรจากธุรกิจร:านสะดวกซ้ือและธุรกิจอ่ืนๆ มีสัดส;วนร:อยละ 76 ในขณะท่ี (กลุ;ม 2) กําไรจากธุรกิจค:าส;งแบบชําระ
เงินสดและบริการตนเองมีสัดส;วนร:อยละ 24 ท้ังน้ี สัดส;วนกําไรก;อนค;าใช:จ;ายภาษีเงินได: (กลุ;ม 1) ปรับเพ่ิมข้ึน เมื่อ
เปรียบเทียบกับช;วงเดียวกันของป8ก;อน เน่ืองจากมีอัตราการเติบโตของกําไรจากการดําเนินท่ีสูงกว;า (กลุ;ม 2)  
 
ผลการดําเนินงานของกลุ�มธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ 

เพ่ือเดินหน:าสู;เปYาหมายในระยะไกลท่ีจะมีจํานวนสาขาให:ครบ 13,000 สาขาภายในป8 2564 ธุรกิจร:าน
สะดวกซ้ือได:มีขยายสาขา 7-Eleven อย;างต;อเน่ือง ในช;วงไตรมาส 1 ป8 2562 ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือเป̀ดร:านสาขาใหม;
รวมท้ังสิ้น 311 สาขาในทุกประเภท ท้ังร:านสาขาบริษัท ร:าน store business partner (SBP) และร:านค:าท่ีได:รับ
สิทธิช;วงอาณาเขต ซ่ึงเปLนไปตามเปYาหมาย ดังน้ัน ณ สิ้นไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทมีจํานวนร:านสาขาท่ัวประเทศ
รวมท้ังสิ้น 11,299 สาขา แบ;งเปLน 

(1) ร:านสาขาบริษัท 5,095 สาขา (คิดเปLนร:อยละ 45) ร:านเป̀ดใหม;สุทธิ 201 สาขา ในไตรมาสน้ี 
(2) ร:าน SBP และร:านค:าท่ีได:รับสิทธิช;วงอาณาเขต 6,204 สาขา (คิดเปLนร:อยละ 55) ร:านเป̀ดใหม;สุทธิ 

110 สาขา ในไตรมาสน้ี 
ร:านสาขาส;วนใหญ;ยังเปLนร:านท่ีตั้งเปLนเอกเทศ ซ่ึงคิดเปLนร:อยละ 86 ของสาขาท้ังหมด และส;วนท่ีเหลือ

เปLนร:านในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 
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และด:วยผลสําเร็จของแผนกลยุทธ(การขยายสาขาและการนําเสนอสินค:าท่ีตอบโจทย(ความต:องการของ
ลูกค:าได:อย;างเหมาะสม ส;งผลให:ในไตรมาส 1 ป8 2562 ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือมีรายได:จากการขายสินค:าและบริการ
รวม 80,885 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน 7,100 ล:านบาท หรือคิดเปLนร:อยละ 9.6 ยอดขาย
เฉลี่ยของร:านเดิมมีอัตราการเติบโต เท;ากับร:อยละ 3.1 โดยมียอดขายเฉลี่ยต;อร:านต;อวัน เท;ากับ 82,380 บาท ยอด
ซ้ือต;อบิลโดยประมาณเท;ากับ 69 บาท ในขณะท่ีจํานวนลูกค:าต;อสาขาต;อวันเฉลี่ย 1,199 คน 

ในไตรมาส 1 ป8 2562 รายได:จากการขายสินค:ากลุ;มอาหารและสินค:าอุปโภค (ไม;รวมบัตรโทรศัพท() ยังคง
เติบโตอยู;ในระดับท่ีน;าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับช;วงเดียวกันของป8ก;อน ท้ังน้ีสินค:ากลุ;มอาหารมีอัตราการเติบโตใน
ระดับท่ีสูงกว;าสินค:าอุปโภค (ไม;รวมบัตรโทรศัพท() สาเหตุหลักมาจากยอดขายเครื่องดื่มและอาหารพร:อมทานเติบโต
ดี ส;งผลให:สัดส;วนของรายได:จากการขาย ร:อยละ 70.4 มาจากสินค:ากลุ;มอาหารและเครื่องดื่ม และร:อยละ 29.6 มา
จากสินค:าอุปโภคไม;รวมบัตรโทรศัพท( 

ไตรมาส 1 ป8 2562 ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือมีกําไรข้ันต:นจํานวน 22,668 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของป8ก;อน 2,309 ล:านบาท หรือคิดเปLนร:อยละ 11.3 อัตราส;วนกําไรข้ันต:นเท;ากับร:อยละ 28.0 เพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาส 1 ป8 2561 ท่ีมีสัดส;วนร:อยละ 27.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสัดส;วนของรายได:จากการขายสินค:าท่ีมีกําไร
ข้ันต:นในระดับสูงเพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ี ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือยังมีรายได:อ่ืนอีกจํานวน 4,512 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันป8
ก;อน 403 ล:านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร:อยละ 9.8 จากการเพ่ิมข้ึนของรายได:ค;าส;งเสริมการขาย ซ่ึงเกิดจากการจัดรายการ
ส;งเสริมการขายร;วมกับคู;ค:าเพ่ือกระตุ:นยอดขาย  

ในไตรมาส 1 ป8 2562 ค;าใช:จ;ายในการดําเนินงานมีจํานวน 21,080 ล:านบาท เพ่ิมข้ึน 1,993 ล:านบาทจาก
ไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน หรือเพ่ิมข้ึนร:อยละ 10.4 โดยค;าใช:จ;ายท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึนสาเหตุหลักจากจํานวนร:านสาขา
ท่ีเพ่ิมข้ึน และค่าใช้จ่ายที"ผนัแปรตามยอดขายเพ่ิมข้ึน อาทิ ค่าโฆษณาและสง่เสริมการขาย ค่าบริหารงานร้าน
สะดวกซื %อ รวมถึงคา่สาธารณปูโภคด้วย  

ในไตรมาส 1 ป8 2562 กลุ;มธุรกิจร:านสะดวกซ้ือมีกําไรก;อนต:นทุนทางการเงินและค;าใช:จ;ายภาษีเงินได:
เท;ากับ 6,361 ล:านบาท ลดลงข้ึนร:อยละ 0.1 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน เน่ืองจากในไตรมาส 1 ป8 2561 บริษัท
มีการบันทึกกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย;อยสุทธิจากค;าใช:จ;ายคิดเปLนจํานวน 801 ล:านบาท  

ในไตรมาส 1 ป8 2562 กลุ;มธุรกิจร:านสะดวกซ้ือมีกําไรสุทธิเท;ากับ 4,026 ล:านบาท เพ่ิมข้ึน ร:อยละ 1.1 
จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน เน่ืองจากกําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป8 2561 ได:มีการบันทึกรวมกําไรจากการขายเงิน
ลงทุนในบริษัทย;อยคิดเปLนจํานวน 641 บาท 
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คาดการณ*และแนวโน�มธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ ในป- 2562 

เปYาหมายการขยายสาขา บริษัทวางแผนท่ีจะลงทุนขยายเครือข;ายร:านสาขาต;อเน่ืองไปตามการขยายตัว
ของชุมชน โครงสร:างพ้ืนฐานต;างๆ แหล;งท;องเท่ียว รวมถึงทําเลท่ีมีศักยภาพ
อ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเข:าถึงความต:องการของลูกค:าให:ได:มากท่ีสุด 
โดยบริษัทได:กําหนดเปYาหมายใหม;ท่ีจะขยายสาขาให:ครบ 13,000 สาขา 
ภายในป8 2564  ท้ังน้ี บริษัทวางแผนท่ีจะลงทุนเป̀ดร:านสาขาใหม;อีกประมาณ 
700 สาขาในป8 2562 

ประมาณการรายได:จากการขาย
และบริการ 

คาดว;าจะยังคงเติบโตได:อย;างต;อเน่ือง โดยอัตราการเติบโตของรายได: ส;วนใหญ;
มาจากอัตราการเติบโตของยอดขายจากร:านสาขาใหม;  และอัตราการเติบโต
ของยอดขายเฉลี่ยจากร:านเดิมซ่ึงคาดว;าจะอยู;ในระดับท่ีใกล:เคียงกับอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ท้ังน้ี ข้ึนอยู;กับปNจจัยต;างๆ อาทิ ระดับของอัตรา
เงินเฟYอ การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ เปLนต:น 

ประมาณการอัตรากําไรข้ันต:น บริษัทยังคงตั้งเปYาท่ีจะขยายอัตรากําไรข้ันต:นให:ได:อย;างต;อเน่ืองจากป8ก;อน โดย
บริษัทจะเน:นการพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค:าให:ตรงกับความต:องการของ
ผู:บริโภคมากข้ึน และผลักดันให:มีสัดส;วนของสินค:าท่ีกําไรข้ันต:นสูงเพ่ิมข้ึน ท้ัง
จากสินค:ากลุ;มอาหารและเครื่องดื่ม และสินค:าอุปโภค 

ประมาณการงบลงทุน คาดว;าจะใช:งบลงทุนประมาณ 11,500 – 12,000  ล:านบาท ตามรายละเอียด
ดังน้ี   (หน;วย: ล:านบาท) 

• การเป̀ดร: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 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
นายเกรียงชัย บุญโพธ์ิอภิชาติ 
Chief Financial Officer 
ผู:มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 


