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ที� IDR 18/2017 
 
วนัที�  13 พฤศจิกายน 2560 
เรื�อง  คําอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ปี 2560 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ใคร่ขอรายงานผลการดาํเนินงานประจํา ไตรมาสที� 3 ปี 2560 โดย
บริษัทและบริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิจํานวน 4,970 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดหลกั ดงันี D 

รายได้รวม 
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 123,215 ล้านบาท เพิ�มขึ Dน 10,187 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 9.0 เมื�อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัจากการเพิ�มขึ Dนของรายได้จากการขาย
สนิค้าและบริการที�เพิ�มขึ Dนจํานวน 9,600 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 8.8 จากธุรกิจร้านสะดวกซื Dอ และธุรกิจศนูย์
จําหนา่ยสนิค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื�อ “สยามแม็คโคร”  

กาํไรขั �นต้น 
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรขั Dนต้นจากการขายและบริการเทา่กบั 26,500 ล้าน

บาท เพิ�มขึ Dนร้อยละ 10.2 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื�องจากสดัสว่นของสนิค้าที�มีกําไรขั Dนต้นสงูเพิ�มขึ Dน 
ทั Dงนี D สดัสว่นกําไรขั Dนต้นเพิ�มขึ Dนจากร้อยละ 22.1 ในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เป็นร้อยละ 22.4  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 23,624 ล้านบาท 

เพิ�มขึ Dนร้อยละ 11.0 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งคา่ใช้จ่ายที�เพิ�มสงูขึ Dนในไตรมาสนี D ได้แก่ ค่าโฆษณาและ
คา่สง่เสริมการขายจากโปรโมชั�นแสตมป์ของธุรกิจร้านสะดวกซื Dอ รวมถึงคา่บริหารงานร้านสะดวกซื Dอเนื�องจากมี
จํานวนร้าน store business partner (SBP) เพิ�มขึ Dน ในขณะที�ค่าเช่า ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
คา่ตอบแทนพนกังาน ปรับเพิ�มขึ Dนตามจํานวนสาขาที�ขยายมากขึ Dน 

กาํไรก่อนดอกเบี �ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ และกาํไรสุทธิ 
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรก่อนดอกเบี Dยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 

7,848 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Dนร้อยละ 9.8 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และมีกําไรสทุธิเท่ากบั 4,970 ล้านบาท 
เพิ�มขึ Dนร้อยละ 20.8 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และกําไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวมในไตรมาส 3 ปี 2560 มี
จํานวน 0.53 บาท ทั Dงนี D กําไรสทุธิเพิ�มขึ Dน มีสาเหตหุลกัจากผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที�อยู่ใน
ระดบัที�นา่พอใจ อีกทั Dงดอกเบี Dยจ่ายลดลงอนัเป็นผลจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�มีลกัษณะคล้ายทนุทดแทนการ
ออกหุ้นกู้ เดิม รวมถึงการที�บริษัทยงัคงได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการลงทนุตามนโยบายของรัฐบาลเพื�อ
สนบัสนนุการลงทนุของภาคเอกชนสาํหรับการลงทนุในปี 2559 และในปี 2560 
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ผลการดาํเนินงานงวดเก้าเดือนแรกปี 2560 

บริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมจํานวน 361,370 ล้านบาท เพิ�มขึ Dนร้อยละ 7.4 จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที�เพิ�มขึ Dนร้อยละ 7.4 ในขณะที�กําไรสทุธิมี
จํานวน 14,383 ล้านบาท เพิ�มขึ Dนร้อยละ 16.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และกําไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวม มี
จํานวน 1.55 บาท  
 
สัดส่วนรายได้รวมและกาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ก่อนหกัรายการระหว่างกันตามธุรกจิหลกั  

รายได้รวมก่อนหกัรายการระหว่างกนัสําหรับงวดเก้าเดือนแรก ปี 2560 แบ่งสดัสว่นตามธุรกิจหลกั ได้
ดงันี D (1) รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื Dอและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 65 (2) รายได้จากธุรกิจค้าสง่แบบชําระ
เงินสดและบริการตนเองมีสดัสว่นร้อยละ 35 ในขณะที�ปี 2559 สดัสว่นนี Dอยู่ในระดบัร้อยละ 64 และร้อยละ 36 
ตามลาํดบั 

กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหกัรายการระหวา่งกนัสาํหรับงวดเก้าเดือนแรก ปี 2560 แบง่สดัสว่น
ตามธุรกิจหลกั ได้ดงันี D (1) กําไรจากธุรกิจร้านสะดวกซื Dอและธุรกิจอื�นๆ มีสดัสว่นร้อยละ 77  (2) กําไรจากธุรกิจ
ค้าสง่แบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสดัสว่นร้อยละ 23  ในขณะที�ปี 2559 สดัสว่นนี Dอยู่ในระดบัร้อยละ 75 
และร้อยละ 25 ตามลาํดบั 
 
ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ 

เพื�อเดินหน้าสูเ่ป้าหมายในระยะไกลที�จะมีจํานวนสาขาให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ธุรกิจร้าน
สะดวกซื Dอได้มีขยายสาขา 7-Eleven อยา่งตอ่เนื�อง ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื Dอเปิดร้านสาขา
ใหม่รวมทั Dงสิ Dน 145 สาขาในทกุประเภท ทั Dงร้านสาขาบริษัท ร้าน store business partner (SBP) และร้านค้าที�
ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต โดยในเก้าเดือนแรก ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื Dอได้เปิดร้านสาขาใหม่รวมทั Dงสิ Dน 610 
สาขา ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมาย ดงันั Dน ณ สิ Dนไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีจํานวนร้านสาขาทั�วประเทศรวมทั Dงสิ Dน 
10,152 สาขา แบง่เป็น: 

(1) ร้านสาขาบริษัท 4,536 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 45)  
(2) ร้าน SBP และร้านค้าที�ได้รับสทิธิช่วงอาณาเขต 5,616 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 55)  
ร้านสาขาสว่นใหญ่ยงัเป็นร้านที�ตั Dงเป็นเอกเทศ ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 86 ของสาขาทั Dงหมด และสว่นที�เหลือ

เป็นร้านในสถานีบริการนํ Dามนั ปตท. 

และด้วยผลสาํเร็จของแผนกลยทุธ์การขยายสาขาและการนําเสนอสนิค้าที�ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลกูค้าได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ในไตรมาส 3 ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื Dอมีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการรวม 70,845 ล้านบาท เพิ�มขึ Dนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 5,880 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 
ยอดขายเฉลี�ยของร้านเดิมในไตรมาส 3 ปี 2560 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 2.4 โดยมียอดขายเฉลี�ยต่อร้านต่อวนั 
เท่ากับ 79,472 บาท ยอดซื Dอต่อบิลโดยประมาณเท่ากบั 67 บาท ในขณะที�จํานวนลกูค้าต่อสาขาต่อวนัเฉลี�ย 
1,178 คน  
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ในไตรมาส 3 ปี 2560 อตัราการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้ากลุม่อาหารและสินค้าอปุโภคไม่

รวมบตัรโทรศพัท์ โดยเฉลี�ยของสินค้าทั Dงสองกลุม่อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ทําให้สดัสว่นรายได้จากสินค้าแต่ละ
กลุม่ยงัคงอยูใ่นระดบัที�ใกล้เคียงกนัเช่นเดียวกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยสดัสว่นของรายได้จากการขาย 
ร้อยละ 70.5  มาจากสินค้ากลุม่อาหาร และร้อยละ 29.5 มาจากสินค้าอุปโภคไม่รวมบตัรโทรศพัท์ ทั Dงนี Dกําไร
ขั Dนต้นของสนิค้าปรับเพิ�มขึ Dนเป็นร้อยละ 26.4 ในไตรมาส 3 ปี 2560 จากร้อยละ 26.1 ในไตรมาส 3 ปี 2559  

ไตรมาส 3 ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื Dอมีกําไรขั Dนต้นจํานวน 19,787 ล้านบาท เพิ�มขึ Dนจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน 1,611 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 โดยสดัสว่นกําไรขั Dนต้นต่อรายได้จากการขายสินค้า
และบริการเทา่กบัร้อยละ 27.9 ใกล้เคียงกนักบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ที�มีสดัสว่นร้อยละ 28.0 โดยบริษัทยงั
สามารถรักษาสดัสว่นของสนิค้าที�มีระดบักําไรขั Dนต้นสงูให้อยูใ่นระดบัที�นา่พอใจได้ 

นอกจากนี Dในไตรมาส 3 ปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื Dอยงัมีรายได้อื�นอีกจํานวน 6,982 ล้านบาท เพิ�มขึ Dน
จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน 884 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ Dนร้อยละ 14.5 จากการเพิ�มขึ Dนของเงินปันผลรับจากบริษัท
ยอ่ย รวมถึงรายได้คา่สง่เสริมการขายที�เพิ�มขึ Dน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมีจํานวน 19,702 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ�มขึ Dน 1,759 ล้านบาท
จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน หรือเพิ�มขึ Dนร้อยละ 9.8 จากคา่โฆษณาและคา่สง่เสริมการขายจากโปรโมชั�นแสตมป์ 
รวมถึงคา่บริหารงานร้านสาขาที�ปรับเพิ�มสงูขึ Dนตามยอดขายและจํานวนร้าน SBP ที�เพิ�มขึ Dน 

ในไตรมาส 3 ปี 2560 กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื Dอมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 7,067 ล้านบาท 
เพิ�มขึ Dนร้อยละ 11.6 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและมีกําไรสทุธิเทา่กบั 4,789 ล้านบาท เพิ�มขึ Dน ร้อยละ 22.8 
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

สําหรับผลการดําเนินงานงวดเก้าเดือนแรกปี 2560 กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื Dอ มีรายได้รวมจํานวน 
224,569 ล้านบาท เพิ�มขึ Dนร้อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการที�เพิ�มขึ Dนร้อยละ 7.3 ในขณะที�กําไรสทุธิมีจํานวน 13,406 ล้านบาท เพิ�มขึ Dนร้อยละ 15.4 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

ณ วนัที� 30 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราส่วนหนี Dสินสทุธิต่อส่วนผู้ ถือหุ้นตามนิยาม
ข้อกําหนดสทิธิ 1.62 เทา่ ลดลงจาก 2.84 เทา่ เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ Dน
จากการที�บริษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจเพิ�มขึ Dน รวมถึงการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�มีลกัษณะคล้ายทนุ 
บริษัทมีหน้าที�ต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดสิทธิตามภาระหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้  ซึ�งบริษัทต้องดํารงไว้ซึ�งอตัราสว่น
หนี Dสนิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามข้อมลูในงบการเงินรวมประจํางวด
บญัชีสิ Dนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบญัชีที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2560 ไม่
เกิน 2.5:1 ณ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป ไมเ่กิน 2:1 
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คาดการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซื �อ ในปี 2560 

เป้าหมายการขยายสาขา จากแผนที�บริษัทได้กําหนดเป้าหมายที�จะขยายสาขาให้ครบ 13,000 สาขา 
ภายในปี 2564  บริษัทยงัคงเดินหน้าลงทนุขยายเครือขา่ยร้านสาขาตอ่เนื�องไป
ตามการขยายตวัของชมุชน โครงสร้างพื Dนฐานตา่งๆ แหลง่ทอ่งเที�ยว รวมถึง
ทําเลที�มีศกัยภาพอื�นๆ เพื�ออํานวยความสะดวกและเข้าถงึความต้องการของ
ลกูค้าให้ได้มากที�สดุ ทั Dงนี D บริษัทวางแผนที�จะลงทนุเปิดร้านสาขาใหมอี่ก
ประมาณ 700 สาขาในปี 2560 

ประมาณการรายได้จากการ
ขายและบริการ 

คาดวา่จะยงัคงเติบโตได้อยา่งตอ่เนื�อง โดยอตัราการเติบโตของรายได้ สว่น
ใหญ่มาจากอตัราการเติบโตของยอดขายจากร้านสาขาใหม ่  และอตัราการ
เติบโตของยอดขายเฉลี�ยจากร้านเดิมซึ�งคาดวา่จะอยูใ่นระดบัที�ใกล้เคียงกบั
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ทั Dงนี D ขึ Dนอยูก่บัปัจจยัตา่งๆ อาทิ ระดบั
ของอตัราเงินเฟ้อ การขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศ เป็นต้น 

ประมาณการอตัรากําไรขั Dนต้น บริษัทยงัคงตั Dงเป้าที�จะขยายอตัรากําไรขั Dนต้นให้ได้อยา่งตอ่เนื�องจากปีก่อน 
โดยบริษัทจะเน้นการพฒันาระบบในการคดัสรรสนิค้าให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึ Dน และผลกัดนัให้มีสดัสว่นของสนิค้าที�กําไรขั Dนต้นสงูเพิ�มขึ Dน 
ทั Dงจากสนิค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม และสนิค้าอปุโภค 

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

• การเปิดร้านสาขาใหม ่                       3,400 - 3,600 
• การปรับปรุงร้านเดิม                       2,300 - 2,400 
• โครงการใหม,่ บริษัทยอ่ย 

และศนูย์กระจายสนิค้า                        3,000 - 3,100 
• สนิทรัพย์ถาวร และระบบสารสนเทศ           800 - 900 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
นายเกรียงชยั บญุโพธิmอภิชาต ิ
รองกรรมการผู้จดัการ 
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


