
 

ที� IDR03/2017 
วนัที�  23 กมุภาพนัธ์ 2560 

เรื�อง  ชี !แจงกําไรสทุธิสําหรับงวดปี 2559 เพิ�มขึ !นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เกินกว่าร้อยละ 20
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ขอชี !แจงถึงสาเหตทีุ�กําไรสทุธิตาม
งบการเงินรวม สําหรับปี 2559 สิ !นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2559 เพิ�มขึ !นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
เกินกวา่ร้อยละ 20 ดงันี ! 

รายได้รวม 

ในรอบปี 2559 ที�ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 451,939 ล้านบาท เพิ�มขึ !น
จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 11.3 สาเหตสํุาคญัที�ทําให้รายได้รวมเพิ�มขึ !นนั !นยงัคงมาจากยอดขาย
สทุธิและรายได้คา่บริการที�เพิ�มสงูขึ !นจากธุรกิจร้านสะดวกซื !อ ธุรกิจสนบัสนนุอื�นๆ และรายได้จาก
ธุรกิจศนูย์จําหนา่ยสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื�อ “แม็คโคร” ซึ�ง
เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการขยายสาขาเพื�อรองรับกับการพัฒนาวิถีการ
ดําเนินชีวิตของลกูค้า ให้ลกูค้าในแตล่ะพื !นที�สามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก และการนําเสนอ
สินค้าและบริการได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้อยา่งตอ่เนื�องและเหมาะสม  

รายได้รวมก่อนหกัรายการระหว่างกัน แบง่สดัส่วนตามธุรกิจหลกั ได้ดงันี ! (1) รายได้จาก
ธุรกิจร้านสะดวกซื !อและธุรกิจอื�นๆ ในประเทศไทย มีสดัส่วนร้อยละ 64 (2) รายได้จากธุรกิจค้าส่ง
แบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัสว่นร้อยละ 36 ทั !งนี ! สดัส่วนรายได้ตามธุรกิจนี ! อยู่ในระดบั
ที�ใกล้เคียงกบัปี 2558 

กาํไรขั �นต้น 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรขั !นต้นจากการขายและบริการเท่ากบั 95,024 ล้าน
บาท เพิ�มขึ !นร้อยละ 11.4 จากปีก่อน เนื�องจากการเติบโตของรายได้จากการขายของธุรกิจร้าน
สะดวกซื !อ ธุรกิจแม็คโคร และธุรกิจสนบัสนุนอื�นๆ อีกทั !ง บริษัทมีการจดัการและพฒันาระบบใน
การคดัสรรสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากขึ !น มีสดัส่วนของสินค้าที�กําไรขั !นต้นสูง
เพิ�มขึ !น อาทิ สินค้าพร้อมทาน อาหารสด หรือสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามตามแผนงานที�
กําหนด ทั !งนี ! สดัส่วนกําไรขั !นต้นในงบการเงินรวมของบริษัทเพิ�มขึ !นจากร้อยละ 21.8 ในปี 2558 
เป็นร้อยละ 21.9 ในปี 2559  



 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเท่ากบั 83,666 ล้าน
บาท เพิ�มขึ !นร้อยละ 13.2 จากปีก่อน แบง่เป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหารจํานวน 12,475 ล้านบาท 
เพิ�มขึ !นร้อยละ 4.9 จากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากคา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน และ
คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย และบริษัทและบริษัทย่อยมีคา่ใช้จา่ยในการขายจํานวน 71,191 
ล้านบาท เพิ�มขึ !นร้อยละ 14.8 จากปีก่อน ทั !งนี ! คา่ใช้จา่ยในการขายที�เปลี�ยนแปลงอย่างมี
นยัสําคญัได้แก่ 

1) คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย จํานวน 11,720 ล้านบาท เพิ�มขึ !นร้อยละ 29.4 จากปี
ก่อน สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จา่ยในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และรายการสง่เสริม
การขายร่วมกบัคูค้่าเพื�อกระตุ้นยอดขาย  อาทิ การให้สิทธิในการแลกซื !อสินค้า การP

แจกแสตมป์เพื�อให้ลกูค้าสะสมสําหรับแลกของที�ระลกึ หรือใช้แทนเงินสด  
2) คา่บริหารงานร้านสะดวกซื !อจํานวน 15,955 ล้านบาท เพิ�มขึ !นร้อยละ 13.8 จากปี

ก่อน  สาเหตหุลกัมาจากยอดขาย และอตัราการทํากําไรขั !นต้นที�เพิ�มขึ !น ทําให้สว่น
แบง่รายได้คา่บริหารงานเพิ�มขึ !นแปรผนัตามไป นอกจากนี ! จํานวนร้านสาขาแฟรน
ไชส์ได้เพิ�มขึ !นตามแผนการบริหารร้านสาขาของบริษัทที�ต้องการเพิ�มสดัสว่นร้าน
สาขาแฟรนไชส์อย่างตอ่เนื�องอีกด้วย 

3) คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานในการขายจํานวน 14,616 ล้านบาท 
เพิ�มขึ !นร้อยละ 14.5 จากปีก่อน  สาเหตหุลกัมาจากจํานวนพนกังานที�เพิ�มขึ !น เพื�อ
รองรับการขยายสาขาของธุรกิจร้านสะดวกซื !อและธุรกิจแม็คโคร  

4) คา่เชา่ และคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย จํานวน 6,028 ล้านบาท และ 6,082 
ล้านบาท เพิ�มขึ !นร้อยละ 14.7 และ ร้อยละ 12.5 จากปีก่อน ตามลําดบั สาเหตหุลกั
มาจากการลงทนุเพื�อขยายสาขา การปรับปรุงร้านเดิม รวมถึงลงทนุในธุรกิจ
สนบัสนนุอื�น  

นอกจากนี !คา่ใช้จา่ยอื�นๆ เช่น คา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายในหมวดอื�นๆ อาทิ คา่บริการ 
คา่วสัดสุิ !นเปลือง เป็นต้น ก็เพิ�มขึ !นด้วย แตอ่ยูใ่นระดบัที�ตํ�ากวา่การเติบโตของรายได้  โดย
คา่ใช้จา่ยเหลา่นี !จะแปรผนัตามยอดขายและจํานวนร้านสาขาที�เพิ�มขึ !น 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้และกาํไรสุทธิ 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จํานวน 20,142 ล้านบาท 
หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 19.3 จากปีก่อน และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 16,677 ล้านบาท และมีกําไรต่อหุ้น 
1.85 บาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 21.9 จากปีก่อน เนื�องจากบริษัทมีรายได้เพิ�มขึ !น และอตัรากําไรส่วน



 

ใหญ่ปรับเพิ�มขึ !น อีกทั !งบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที�ลดลง รวมถึงการได้รับผลประโยชน์ทางด้าน
ภาษีจากการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลเพื�อสนบัสนุนการลงทุนของภาคเอกชนสําหรับการ
ลงทนุในปี 2559 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหกัรายการระหว่างกัน แบ่งสดัส่วนตามธุรกิจหลกั ได้
ดงันี !  

(1)  กําไรจากธุรกิจร้านสะดวกซื !อและธุรกิจอื�นๆ ในประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ 75 
เพิ�มขึ !นจากร้อยละ 70 ในปีก่อน เนื�องจากธุรกิจร้านสะดวกซื !อมีอัตรากําไรขั !นต้นที�
สงูขึ !น รวมถึงมีต้นทนุทางการเงินที�ลดลง   

(2)  กําไรจากธุรกิจค้าส่งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัส่วนร้อยละ 25 ลดลง
จากร้อยละ 30 ในปีก่อน แม้ว่าจะมียอดขายที�เพิ�มสูงขึ !นมากกว่าร้อยละ 10 แตก่าร
แข่งขนัด้านราคาค่อนข้างสูง ทําให้การเติบโตของกําไรขั !นต้นไม่เติบโตไปในทิศทาง
เดียวกบัการเติบโตของยอดขาย ในขณะที�คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ�มขึ !นจากการลงทนุ
ขยายสาขา และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ�มขึ !นจากการพฒันาโครงการต่าง ๆ 
เพื�อรองรับการขยายธุรกิจ  

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ 

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายร้านสาขาในทําเลที�ดี เพื�ออํานวยความสะดวกและเข้าถึง
ความต้องการของลกูค้าในทกุชมุชน ทั !งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั ในรูปแบบของ
ร้านบริษัท ร้านแฟรนไชส์ และร้านค้าที�ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร้านในสถานี
บริการนํ !ามนัและร้านที�ตั !งเป็นเอกเทศ (Standalone) โดยในปี 2559 ตั !งเป้าหมายที�จะขยายสาขา
ประมาณ 700 สาขา เพื�อให้บรรลเุป้าหมายการขยายสาขาให้ครบ 10,000 สาขา โดยในระหว่างปี 
2559 ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื !อได้มีขยายสาขา 7-Eleven ทั !งร้านบริษัท ร้านแฟรนไชส์และร้านค้าที�
ได้รับสิทธิชว่งอาณาเขต รวมทั !งสิ !น 710 สาขา ตามเป้าหมาย ดงันั !น ณ สิ !นปี 2559 บริษัทมีจํานวน
ร้านสาขาทั�วประเทศรวมทั !งสิ !น 9,542 สาขา แบง่เป็นร้านสาขาบริษัท 4,205 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 
44) เพิ�มขึ !น 297 สาขา ร้านแฟรนไชส์ 4,645 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 49) เพิ�มขึ !น 388 สาขา  และ
ร้านค้าที�ได้รับสิทธิชว่งอาณาเขต 692 สาขา (คดิเป็นร้อยละ 7) เพิ�มขึ !น 25 สาขา 

ในด้านของผลิตภณัฑ์และการบริการ บริษัทยงัคงมุง่พฒันาไปสูก่ารเป็นร้านอิ�มสะดวกเตม็
รูปแบบ บริษัทมีการพฒันาสินค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม ผกัและผลไม้พร้อมรับประทาน หรือ
สินค้าใหม่ อาทิ ข้าวปั !นแบบญี�ปุ่ น เมนไูข ่ ขนมหวาน ผลไม้สดพร้อมทาน กาแฟสด กาแฟสด ซึ�ง
เป็นสินค้าที�ได้รับความนิยมเป็นอยา่งดี จากลกูค้าที�ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนิน
ชีวิต ซึ�งในปี 2559 สดัสว่นของรายได้จากการขาย ร้อยละ 70.6 มาจากสินค้ากลุ่มอาหารและ
เครื�องดื�ม และร้อยละ 29.4 มาจากสินค้าอปุโภคไมร่วมบตัรโทรศพัท์ โดยสินค้าหลกัๆ ได้แก่ กลุม่



 

ผลิตภณัฑ์ของใช้สว่นตวั Personal Care และ ของใช้ในบ้าน Household products เป็นต้น ทั !งนี !
อตัราการเตบิโตของรายได้จากการขายโดยเฉลี�ยของสินค้าทั !งสองกลุม่ใกล้เคียงกนั ทําให้สดัสว่น
สินค้ายงัคงอยูใ่นระดบัที�ใกล้เคียงกบัปีก่อน 

และด้วยผลสําเร็จของแผนกลยทุธ์การขยายสาขาและการนําเสนอสินค้าที�ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ในปี 2559 ธุรกิจร้านสะดวกซื !อมีรายได้จากการขาย
สินค้าและการให้บริการรวม 256,401 ล้านบาท เพิ�มขึ !นจากปีก่อน 25,252 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10.9 ยอดขายเฉลี�ยของร้านเดิมในปี 2559 มีอตัราการเติบโต เท่ากบัร้อยละ 2.4 โดยมี
ยอดขายเฉลี�ยต่อร้านต่อวนั เท่ากับ 78,706 ล้านบาท ในปี 2559 ยอดซื !อต่อบิลโดยประมาณ
เทา่กบั 65 บาท ในขณะที�จํานวนลกูค้าตอ่สาขาตอ่วนัเฉลี�ย 1,216 คน  

สดัส่วนกําไรขั !นต้นในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 28.3 เพิ�มขึ !นจากปี 2558 ที�มีสดัส่วนร้อยละ 
28.0 และธุรกิจร้านสะดวกซื !อมีกําไรขั !นต้นจํานวน 72,551 ล้านบาท เพิ�มขึ !นจากปีก่อน 7,887 ล้าน
บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 12.2  

นอกจากนี ! ธุรกิจร้านสะดวกซื !อยงัมีรายได้อื�นอีกจํานวน 17,066 ล้านบาท เพิ�มขึ !นจากปี
ก่อน 3,079 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 22.0 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ�มขึ !นของรายได้คา่สิทธิ
และรายได้ที�เกี�ยวข้องกับค่าสิทธิ รวมถึงรายได้ค่าส่งเสริมการขาย ซึ�งเกิดจากการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าเพื�อกระตุ้นยอดขาย อาทิ รายการสิทธิแลกซื !อสินค้า รายการแสตมป์
สะสมแลกของที�ระลกึ เป็นต้น  

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมีจํานวน 70,537 ล้านบาท เพิ�มขึ !นจากปีก่อน 
8,278 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 13.3 โดยค่าใช้จ่ายที�ปรับเพิ�มสูงขึ !น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้าน
บคุลากร คา่บริหารงานร้านสาขา คา่เสื�อมราคา และคา่ตดัจําหน่าย ซึ�งมีสาเหตหุลกัจากการขยาย
สาขา รวมถึงการเปิดศนูย์กระจายสินค้าเมื�อปลายปี 2558 

กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื !อมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากบั 23,858 ล้านบาท เพิ�มขึ !นร้อย
ละ 13.5 จากปีก่อน และมีกําไรสทุธิเทา่กบั 14,099 ล้านบาท เพิ�มขึ !น ร้อยละ 23.9 จากปีก่อน   
 



 

คาดการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ ในปี 2560 

เป้าหมายการขยาย

สาขา 

บริษัทคาดวา่จะมีร้านสาขาครบ 10,000 สาขาในปี 2560 นี ! ซึ�งเร็วกวา่ที�

คาดการณ์ไว้เดมิ อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัคงเดนิหน้าลงทนุขยายเครือขา่ย

ร้านสาขาตอ่เนื�องไปตามการขยายตวัของชมุชน โครงสร้างพื !นฐานตา่งๆ 

แหลง่ทอ่งเที�ยว รวมถึงทําเลที�มีศกัยภาพอื�นๆ เพื�ออํานวยความสะดวก

และเข้าถึงความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที�สดุ โดยบริษัทได้กําหนด

เป้าหมายใหมที่�จะขยายสาขาให้ครบ 13,000 สาขา ภายในปี 2564  ทั !งนี ! 

บริษัทวางแผนที�จะลงทนุเปิดร้านสาขาใหม่อีกประมาณ 700 สาขาในปี 

2560 

ประมาณการรายได้จาก

การขายและบริการ 

คาดวา่จะยงัคงเตบิโตได้อย่างตอ่เนื�อง โดยอตัราการเตบิโตของรายได้ 

สว่นใหญ่มาจากอตัราการเติบโตของยอดขายจากร้านสาขาใหม ่ และ

อตัราการเตบิโตของยอดขายเฉลี�ยจากร้านเดมิซึ�งคาดวา่จะอยูใ่นระดบัที�

ใกล้เคียงกบัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ทั !งนี ! ขึ !นอยูก่บัปัจจยั

ตา่งๆ อาทิ ระดบัของอตัราเงินเฟ้อ การขยายตวัของการบริโภค

ภายในประเทศ เป็นต้น 

ประมาณการอัตรากาํไร

ขั �นต้น 

บริษัทยงัคงตั !งเป้าที�จะขยายอตัรากําไรขั !นต้นให้ได้อย่างตอ่เนื�องจากปี

ก่อน โดยบริษัทจะเน้นการพฒันาระบบในการคดัสรรสินค้าให้ตรงกบั

ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ !น และผลกัดนัให้มีสดัสว่นของสินค้าที�

กําไรขั !นต้นสงูเพิ�มขึ !น ทั !งจากสินค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม และสินค้า

อปุโภค 

ประมาณการงบลงทุน คาดวา่จะใช้งบลงทนุประมาณ 9,500 – 10,000  ล้านบาท ตาม
รายละเอียดดงันี !   (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 บญุโพธิอภิชาติP ) 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้ มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


