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ที� IDR 02 /2018 
 
วนัที�  22 กมุภาพนัธ์ 2561 
เรื�อง  คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ประจําปี 2560  
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ใคร่ขอรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
2560 โดยบริษัทและบริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิจํานวน 19,908 ล้านบาท โดยสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี E 

รายได้รวม 

ในรอบปี 2560 ที�ผา่นมา บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 489,403 ล้านบาท เพิ�มขึ Eนจากปี 2559 คิด
เป็นร้อยละ 8.3 สาเหตสุาํคญัที�ทําให้รายได้รวมเพิ�มขึ Eนนั Eนยงัคงมาจากการขายสินค้าและค่าบริการที�เพิ�มสงูขึ Eน
จากธุรกิจร้านสะดวกซื Eอ ธุรกิจสนบัสนนุอื�นๆ และรายได้จากธุรกิจศนูย์จําหนา่ยสนิค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงิน
สดและบริการตนเองภายใต้ชื�อ “แม็คโคร” ซึ�งเป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการขยายสาขาเพื�อ
รองรับกับการพฒันาวิถีการดําเนินชีวิตของลกูค้า ให้ลกูค้าในแต่ละพื Eนที�สามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก 
และการนําเสนอสนิค้าและบริการได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้อยา่งตอ่เนื�องและเหมาะสม  

รายได้รวมก่อนหกัรายการระหว่างกนั แบ่งสดัสว่นตาม 3 ธุรกิจหลกั ได้ดงันี E (1) รายได้จากธุรกิจร้าน
สะดวกซื Eอมีสดัสว่นร้อยละ 57 (2) รายได้จากธุรกิจค้าสง่แบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัสว่นร้อยละ 36 
และ (3) รายได้จากธุรกิจอื�นๆ ในประเทศไทยมีสดัสว่นร้อยละ 7 ทั Eงนี E สดัสว่นรายได้ตาม 3 ธุรกิจนี E อยู่ในระดบัที�
ใกล้เคียงกบัปี 2559 

กาํไรขั �นต้น 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขั Eนต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 105,067 ล้านบาท 
เพิ�มขึ Eนร้อยละ 10.6 จากปีก่อน เนื�องจากการเติบโตของรายได้จากการขายของธุรกิจร้านสะดวกซื Eอ ธุรกิจแม็ค
โคร และธุรกิจสนับสนุนอื�นๆ อีกทั Eง บริษัทมีการจัดการและพฒันาระบบในการคดัสรรสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคมากขึ Eน และมีสดัสว่นของสนิค้าที�กําไรขั Eนต้นสงูเพิ�มขึ Eนทั Eง อาทิ กลุม่อาหารพร้อมทาน กลุม่
สขุภาพและความงามจาก 7-Eleven และกลุ่มอาหารสดจากแม็คโคร ซึ�งเป็นไปตามแผนงานที�กําหนด ทั Eงนี E 
สดัสว่นกําไรขั Eนต้นในงบการเงินรวมของบริษัทเพิ�มขึ Eนจากร้อยละ 21.9 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 22.3 ในปี 2560  

ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุในการจดัจําหนา่ยและคา่ใช้จ่ายในการบริหารเทา่กบั 91,902 
ล้านบาท เพิ�มขึ Eนร้อยละ 9.8 จากปีก่อน แบง่เป็นต้นทนุในการจดัจําหนา่ยจํานวน 77,300 ล้านบาท เพิ�มขึ Eนร้อย
ละ 8.6 จากปีก่อน ทั Eงนี E ต้นทนุในการจดัจําหนา่ยที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัได้แก ่

1) ค่าบริหารงานร้านสะดวกซื Eอจํานวน 17,632 ล้านบาท เพิ�มขึ Eนร้อยละ 10.5 จากปีก่อน  สาเหตุ
หลกัมาจากยอดขาย และอตัราการทํากําไรขั Eนต้นที�เพิ�มขึ Eน ทําให้ส่วนแบ่งรายได้ค่าบริหารงาน
เพิ�มขึ Eนแปรผนัตามไป นอกจากนี E จํานวนร้านสาขา store business partner (SBP) ได้เพิ�มขึ Eน
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ตามแผนการบริหารร้านสาขาของบริษัทที�ต้องการเพิ�มสดัส่วนร้านสาขา SBP อย่างต่อเนื�องอีก
ด้วย 

2) คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานในการขายจํานวน 15,779 ล้านบาท เพิ�มขึ Eนร้อยละ 8.0 
จากปีก่อน  สาเหตหุลกัมาจากจํานวนพนกังานที�เพิ�มขึ Eน เพื�อรองรับการขยายสาขาของธุรกิจร้าน
สะดวกซื Eอและธุรกิจแม็คโคร  

3) ค่าเช่า และค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย จํานวน 6,729 ล้านบาท และ 6,874 ล้านบาท 
เพิ�มขึ Eนร้อยละ 11.6 และ ร้อยละ 13.0 จากปีก่อน ตามลําดบั สาเหตุหลกัมาจากการลงทนุเพื�อ
ขยายสาขา การปรับปรุงร้านเดิม รวมถึงลงทนุในธุรกิจสนบัสนนุอื�น 

4) คา่ใช้จ่ายอื�นๆ เช่น คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายในหมวดอื�นๆ 
อาทิ ค่าบริการ ค่าวสัดสุิ Eนเปลือง เป็นต้น ก็เพิ�มขึ Eนด้วยซึ�งแปรผนัตามยอดขายและจํานวนร้าน
สาขาที�เพิ�มขึ Eน 

ในขณะที�ค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 14,602 ล้านบาท เพิ�มขึ Eนร้อยละ 17.1 จากปีก่อน โดยมี
สาเหตหุลกัจากคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน คา่เช่า และคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้และกาํไรสุทธิ 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 23,506 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Eน 
ร้อยละ 16.7 จากปีก่อน และมีกําไรสทุธิเท่ากบั 19,908 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Eนร้อยละ 19.4 จากปีก่อน และมี
กําไรตอ่หุ้น 2.14 บาท เนื�องจากบริษัทมีรายได้เพิ�มขึ Eน บริหารจดัการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สง่ผลให้
ความสามารถในการทํากําไรเพิ�มขึ Eน นอกจากนี Eบริษัทมีต้นทนุทางการเงินที�ลดลง รวมถึงการได้รับผลประโยชน์
ทางด้านภาษีจากการลงทนุตามนโยบายของรัฐบาลเพื�อสนบัสนนุการลงทนุของภาคเอกชนสําหรับการลงทนุใน
ปี 2559 ถึง 2560 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหกัรายการระหว่างกัน แบ่งสดัส่วนตาม 3 ธุรกิจหลกั ได้ดงันี E (1) 
รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื Eอมีสดัสว่นร้อยละ 63 (2) รายได้จากธุรกิจค้าสง่แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
มีสดัสว่นร้อยละ 25 และ (3) รายได้จากธุรกิจอื�นๆ ในประเทศไทยมีสดัสว่นร้อยละ 12 ทั Eงนี E สดัสว่นรายได้ตาม 3 
ธุรกิจนี E อยูใ่นระดบัที�ใกล้เคียงกบัปีก่อน  

ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ 
บริษัทมุง่เน้นการสร้างเครือขา่ยร้านสาขาในทําเลที�ดี เพื�ออํานวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการ

ของลูกค้าในทุกชุมชน ทั Eงในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในรูปแบบของร้านบริษัท ร้าน Store 
Business Partner (SBP) และร้านค้าที�ได้รับสทิธิช่วงอาณาเขต รวมถึงการพฒันาร้านในสถานีบริการนํ Eามนัและ
ร้านที�ตั Eงเป็นเอกเทศ (Standalone) โดยตั Eงเป้าหมายที�จะขยายสาขาจํานวน 700 สาขาต่อปี โดยในระหว่างปี 
2560 ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื Eอได้มีการขยายสาขา 7-Eleven ทั Eงร้านบริษัท ร้านSBP และร้านค้าที�ได้รับสิทธิช่วง
อาณาเขต รวมทั Eงสิ Eน 726 สาขา ตามเป้าหมาย ดงันั Eน ณ สิ Eนปี 2560 บริษัทมีจํานวนร้านสาขาทั�วประเทศรวม
ทั Eงสิ Eน 10,268 สาขา แบ่งเป็นร้านบริษัท 4,530 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 44) เพิ�มขึ Eน 325 สาขา ร้านSBP 5,017 
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สาขา (คิดเป็นร้อยละ 49) เพิ�มขึ Eน 372 สาขา  และร้านค้าที�ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 721 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 
7) เพิ�มขึ Eน 29 สาขา 

ในด้านของผลิตภณัฑ์และการบริการ บริษัทยงัคงมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นร้านอิ�มสะดวกเต็มรูปแบบ 
บริษัทมีการพฒันาสนิค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม และเพิ�มเมนสูินค้าใหม่อย่างต่อเนื�อง ซึ�งได้รับความนิยมเป็น
อยา่งดีจากลกูค้าที�ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินชีวิตประจําวนั ซึ�งในปี 2560 สดัสว่นของรายได้
จากการขาย ร้อยละ 70.6 มาจากสนิค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม และร้อยละ 29.4 มาจากสินค้าอปุโภคไม่รวม
บตัรโทรศพัท์ ทั Eงนี Eอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายโดยเฉลี�ยของสินค้าทั Eงสองกลุ่มใกล้เคียงกัน ทําให้
สดัสว่นสนิค้ายงัคงอยูใ่นระดบัที�ใกล้เคียงกบัปีก่อน 

และด้วยผลสาํเร็จของแผนกลยทุธ์การขยายสาขาและการนําเสนอสนิค้าที�ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลกูค้าได้อย่างเหมาะสม สง่ผลให้ในปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื Eอมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
รวม 278,751 ล้านบาท เพิ�มขึ Eนจากปีก่อน 22,350 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ยอดขายเฉลี�ยของร้านเดิม
ในปี 2560 มีอตัราการเติบโต เท่ากบัร้อยละ 1.6 โดยมียอดขายเฉลี�ยต่อร้านต่อวนั เท่ากบั 79,786 บาท ในปี 
2560 ยอดซื Eอตอ่บิลโดยประมาณเทา่กบั 67 บาท ในขณะที�จํานวนลกูค้าตอ่สาขาตอ่วนัเฉลี�ย 1,184 คน  

สดัสว่นกําไรขั Eนต้นในปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 28.1 ลดลงจากปี 2559 ที�มีสดัสว่นร้อยละ 28.3 โดยมี
สาเหตหุลกัจากราคานํ Eามนัที�ปรับสงูขึ Eนจากปีก่อนสง่ผลกระทบตอ่ค่าขนสง่ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของต้นทนุขายสินค้า 
และผลกระทบบางสว่นจากรายได้คา่บริการที�ลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทยงัสามารถรักษาสดัสว่นของสินค้าที�
มีระดบักําไรขั Eนต้นสงูให้อยูใ่นระดบัที�นา่พอใจได้  

นอกจากนี E ธุรกิจร้านสะดวกซื Eอยงัมีรายได้อื�นอีกจํานวน 17,997 ล้านบาท เพิ�มขึ Eนจากปีก่อน 931 ล้าน
บาท หรือเพิ�มขึ Eนร้อยละ 5.5 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ�มขึ Eนของรายได้คา่สทิธิและรายได้ที�เกี�ยวข้องกบัค่าสิทธิ
จากการที�ร้านSBP มีจํานวนเพิ�มขึ Eน รวมถึงรายได้คา่สง่เสริมการขาย ซึ�งเกิดจากการจดัรายการสง่เสริมการขาย
ร่วมกบัคูค้่าเพื�อกระตุ้นยอดขาย อาทิ รายการสทิธิแลกซื Eอสนิค้า รายการแสตมป์สะสมแลกของที�ระลกึ เป็นต้น  

ในสว่นของต้นทนุในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 76,244 ล้านบาท เพิ�มขึ Eน
จากปีก่อน 5,706 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Eนร้อย 8.1 โดยคา่ใช้จ่ายที�ปรับเพิ�มสงูขึ Eน ได้แก่ คา่ใช้จ่ายด้านบคุลากร ค่า
บริหารงานร้านสาขา เป็นผลจากการขยายสาขา และจํานวนร้าน SBP ที�เพิ�มขึ Eน ในขณะที�การเพิ�มขึ Eนของค่าเช่า 
คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย นอกจากผลกระทบจากจํานวนสาขาที�เพิ�มขึ Eนแล้ว สาขาใหม่สว่นใหญ่มีขนาด
ร้านที�ใหญ่ขึ Eน และยงัรวมถึงผลกระทบจากการปรับปรุงสาขาเดิมด้วย 

กลุม่ธุรกิจร้านสะดวกซื Eอมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากบั 25,825 ล้านบาท เพิ�มขึ Eนร้อยละ 8.2 จากปี
ก่อน และมีกําไรสทุธิเทา่กบั 16,618 ล้านบาท เพิ�มขึ Eน ร้อยละ 17.9 จากปีก่อน   

กลุ่มธุรกิจอื)น 

กลุ่มธุรกิจอื�นประกอบด้วยธุรกิจตวัแทนรับชําระค่าสินค้าและบริการ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหาร
สาํเร็จรูป ธุรกิจจําหนา่ยและบริการอปุกรณ์ค้าปลกี และธุรกิจอื�นๆ ซึ�งสว่นใหญ่ให้บริการสนบัสนนุร้าน 7-Eleven 
เป็นหลกั โดยบริษัทไมห่ยดุนิ�งที�จะคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคมากยิ�งขึ Eน 
อาทิ การเจรจากบัคูค้่าเพื�อขยายช่องทางการรับชําระคา่บริการในสว่นของเคาน์เตอร์เซอร์วิส การจําหน่ายสินค้า
ผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซ ซึ�งช่วยให้ลกูค้ามีความสะดวกสบายมากขึ Eน  
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โดยในปี 2560 กลุม่ธุรกิจอื�นมีกําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหกัรายการระหว่างกนั เท่ากบั 3,312 
ล้านบาท เพิ�มขึ Eนร้อยละ 17.6 จากปีก่อน 

กลุ่มธุรกิจศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชาํระเงนิสดและบริการตนเอง 

ในปี 2560 กลุม่ธุรกิจศนูย์จําหนา่ยสนิค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง มีกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ก่อนหกัรายการระหว่างกนั เท่ากบั เท่ากบั 7,271 ล้านบาท เพิ�มขึ Eนร้อยละ 15.9 จากปีก่อน  (ทั Eงนี E นกั
ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจําปี 2560 ของ 
บมจ. สยามแม็คโคร) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราส่วนหนี Eสินสทุธิต่อสว่นผู้ ถือหุ้นตามนิยาม
ข้อกําหนดสิทธิ 1.44 เท่า ลดลงจาก 2.08  เท่า  ในปีก่อน เนื�องจากสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ Eน จากการที�บริษัท
สามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจเพิ�มขึ Eน รวมถึงการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�มีลกัษณะคล้ายทนุ บริษัทมีหน้าที�
ต้องปฎิบตัิตามข้อกําหนดสิทธิตามภาระหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้  ซึ�งบริษัทต้องดํารงไว้ซึ�งอตัราสว่นหนี Eสินสทุธิต่อ
สว่นผู้ ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามข้อมลูในงบการเงินรวมประจํางวดบญัชีสิ Eนสดุ ณวนัที� 
31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบญัชีที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ไม่เกิน 2.5 : 1 และ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และปีตอ่ไป ไมเ่กิน 2: 1 
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คาดการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ ในปี 2561 

เป้าหมายการขยายสาขา บริษัทวางแผนที�จะลงทนุขยายเครือขา่ยร้านสาขาตอ่เนื�องไปตามการขยายตวั

ของชมุชน โครงสร้างพื Eนฐานตา่งๆ แหลง่ทอ่งเที�ยว รวมถึงทําเลที�มีศกัยภาพ

อื�นๆ เพื�ออํานวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที�สดุ 

โดยบริษัทได้กําหนดเป้าหมายใหมที่�จะขยายสาขาให้ครบ 13,000 สาขา 

ภายในปี 2564  ทั Eงนี E บริษัทวางแผนที�จะลงทนุเปิดร้านสาขาใหมอี่กประมาณ 

700 สาขาในปี 2561 

ประมาณการรายได้จากการ

ขายและบริการ 

คาดวา่จะยงัคงเติบโตได้อยา่งตอ่เนื�อง โดยอตัราการเติบโตของรายได้ สว่น

ใหญ่มาจากอตัราการเติบโตของยอดขายจากร้านสาขาใหม ่ และอตัราการ

เติบโตของยอดขายเฉลี�ยจากร้านเดิมซึ�งคาดวา่จะอยูใ่นระดบัที�ใกล้เคียงกบั

อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ทั Eงนี E ขึ Eนอยูก่บัปัจจยัตา่งๆ อาทิ ระดบั

ของอตัราเงินเฟ้อ การขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศ เป็นต้น 

ประมาณการอตัรากําไรขั Eนต้น บริษัทตั Eงเป้าที�จะขยายอตัรากําไรขั Eนต้นให้ได้อยา่งตอ่เนื�องจากปีก่อน โดย

บริษัทจะเน้นการพฒันาระบบในการคดัสรรสนิค้าให้ตรงกบัความต้องการของ

ผู้บริโภคมากขึ Eน และผลกัดนัให้มสีดัสว่นของสนิค้าที�กําไรขั Eนต้นสงูเพิ�มขึ Eน ทั Eง

จากสนิค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม และสนิค้าอปุโภค 

ประมาณการงบลงทนุ คาดวา่จะใช้งบลงทนุประมาณ 9,500 – 10,000  ล้านบาท ตามรายละเอียด

ดงันี E   (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 บญุโพธิqอภิชาต)ิ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


