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ท่ี  IDR 11/2020 
วันท่ี  12 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง  คําอธิบายและการวิเคราะห(ของฝ+ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ป8 2563 
เรียน  กรรมการและผู:จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย(แห;งประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล( จํากัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ใคร;ขอรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป8 2563 โดย
บริษัทและบริษัทย;อย มีกําไรสุทธิจํานวน 5,645 ล:านบาท โดยสรุปสาระสําคัญได: ดังน้ี 
  
รายได�รวม 

ในไตรมาส 1 ป8 2563 บริษัทและบริษัทย;อยมีรายได:รวม 145,856 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน คิด
เปKนร:อยละ 5.2 โดยปMจจัยหลักมาจากรายได:จากการขายและบริการของธุรกิจร:านสะดวกจากสาขาใหม;ท่ีเปNดในรอบป8ท่ีผ;านมา และ
รายได:จากการขายและบริการของธุรกิจศูนย(จําหน;ายสินค:าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต:ช่ือ “สยามแม็ค
โคร” อย;างไรก็ตาม การแพร;ระบาดของโรคโควิด-19 ส;งผลกระทบทางลบต;อบริษัทและบริษัทย;อยตั้งแต;เดือนกุมภาพันธ( และมีความ
รุนแรงเพ่ิมข้ึนในช;วงเดือนมีนาคมต;อเน่ืองมาจนถึงปMจจุบันจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคจากรัฐบาล  
 
กําไรขั้นต�น 

ในไตรมาส 1 ป8 2563 บริษัทและบริษัทย;อยมีกําไรข้ันต:นจากการขายและบริการเท;ากับ 31,182 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนร:อย
ละ 4.2 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน เน่ืองจากรายได:จากการขายและบริการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากธุรกิจร:านสะดวกซ้ือและธุรกิจ
สยามแม็คโคร อย;างไรก็ตามอัตราส;วนกําไรข้ันต:นในงบการเงินรวมเท;ากับร:อยละ 22.1 ปรับลดลงจากร:อยละ 22.3 จากไตรมาส
เดียวกันของป8ก;อน เน่ืองจากสัดส;วนกําไรข้ันต:นท่ีมาจากธุรกิจร:านสะดวกซ้ือลดลง  
 
ต�นทุนในการจัดจําหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบริหาร 

ในไตรมาส 1 ป8 2563 บริษัทและบริษัทย;อย มีสัดส;วนของค;าใช:จ;ายแต;ละประเภทตามรายละอียด ดังน้ี  
 

ประเภทค;าใช:จ;าย ไตรมาส 1 ป8 2563 

ค;าใช:จ;ายผลประโยชน(ตอบแทนพนักงาน ร:อยละ 28.6 
ค;าบริหารงานร:านสะดวกซ้ือ  ร:อยละ 19.3 
ค;าเช;า และค;าเสื่อมราคาและค;าตัดจําหน;าย ร:อยละ 17.4 
ค;าโฆษณาและส;งเสริมการขาย  ร:อยละ 12.1 
ค;าสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ  ร:อยละ 22.6 

รวม ร:อยละ 100.0 

 
บริษัทและบริษัทย;อยมีต:นทุนในการจัดจําหน;ายและค;าใช:จ;ายในการบริหารเท;ากับ 27,307 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนร:อยละ 

6.3 จากป8ก;อน ค;าใช:จ;ายกลุ;มต:นทุนในการจัดจําหน;ายมีจํานวน 22,879 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนร:อยละ 5.5 ในขณะท่ีกลุ;มค;าใช:จ;ายใน
การบริหารมีจํานวน 4,428 ล:านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร:อยละ 11.1 จากช;วงเดียวกันของป8ก;อน การเพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมาจาก
ค;าใช:จ;ายจากการขยายสาขา การบริหารจัดการร:านจากการแพร;ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงค;าใช:จ;ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจัดตั้ง
และดําเนินธุรกิจในระยะเริ่มต:นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐแห;งสหภาพเมียนมาของสยามแม็คโคร   



 �

อย;างไรก็ตาม ตั้งแต;วันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ;มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปKนครั้งแรกกับสัญญาท่ีเคยระบุว;าเปKน
สัญญาเช;าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาเช;า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 
เรื่อง การประเมินว;าข:อตกลงประกอบด:วยสัญญาเช;าหรือไม; (TFRIC 4) ด:วยวิธีปรับปรุงย:อนหลัง โดยรับรู:ผลกระทบสะสม 
(Modified retrospective approach) โดย ในไตรมาส 1 ป8 2563 กลุ;มบริษัทรับรู:ค;าเสื่อมราคาของสินทรัพย(สิทธิการใช: 2,135 ล:าน
บาทและดอกเบ้ียจ;ายของหน้ีสินตามสัญญาเช;า 308 ล:านบาท ในขณะท่ีค;าใช:จ;ายท่ีเก่ียวกับสัญญาเช;ามีจํานวน 401 ล:านบาท 
 
กําไรก�อนดอกเบ้ียจ�ายและค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� และกําไรสุทธิ 

ในไตรมาส 1 ป8 2563 บริษัทและบริษัทย;อยมีกําไรก;อนดอกเบ้ียจ;ายและค;าใช:จ;ายภาษีเงินได: จํานวน 8,760 ล:านบาท 
หรือลดลงร:อยละ 0.8 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน ในขณะท่ีกําไรสุทธิเท;ากับ 5,645 ล:านบาท ลดลงร:อยละ 2.2 จากไตรมาส
เดียวกันของป8ก;อน และกําไรต;อหุ:นตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1 ป8 2563 มีจํานวน 0.60 บาท ท้ังน้ี กําไรสุทธิลดลง เน่ืองจาก
รายได:จากธุรกิจร:านสะดวกซ้ือเติบโตในระดับต่ํากว;าเปlาหมาย รวมถึงดอกเบ้ียจ;ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากTFRS 16 จํานวน 308 ล:านบาท  
 
สัดส�วนรายได�รวมและกําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ก�อนหักรายการระหว�างกันตามธุรกิจหลัก  

ในไตรมาส 1 ป8 2563 รายได:รวมก;อนหักรายการระหว;างกัน แบ;งสัดส;วนตามธุรกิจหลัก ได:ดังน้ี (กลุ;ม1) รายได:จาก
ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือและธุรกิจอ่ืนๆ มีสัดส;วนร:อยละ 64 (กลุ;ม 2) รายได:จากธุรกิจค:าส;งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมี
สัดส;วนร:อยละ 36 ทั �งนี � สดัสว่นรายได้ (กลุม่ 1) ปรับลดลง เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากรายได้มีอตัรา
การเติบโตที�ตํ�ากวา่ (กลุม่ 2) รายได้จากธุรกิจค้าสง่ 

กําไรก;อนค;าใช:จ;ายภาษีเงินได:ก;อนหักรายการระหว;างกัน แบ;งสัดส;วนตามธุรกิจหลัก  ได:ดังน้ี (กลุ;ม 1) กําไรจากธุรกิจ
ร:านสะดวกซ้ือและธุรกิจอ่ืนๆ มีสัดส;วนร:อยละ 73 ในขณะท่ี (กลุ;ม 2) กําไรจากธุรกิจค:าส;งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมี
สัดส;วนร:อยละ 27 ท้ังน้ี สัดส;วนกําไรก;อนค;าใช:จ;ายภาษีเงินได: (กลุ;ม 1) ปรับลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช;วงเดียวกันของป8ก;อน 
เน่ืองจากมีอัตราการเติบโตของกําไรจากการดําเนินงานท่ีต่ํากว;า (กลุ;ม 2)  
 
ผลการดําเนินงานของกลุ�มธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ 

ในช;วงไตรมาส 1 ป8 2563 ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือเปNดร:านสาขาใหม;รวมท้ังสิ้น 271 สาขาในทุกประเภท ท้ังร:านสาขา
บริษัท ร:าน store business partner (SBP) และร:านค:าท่ีได:รับสิทธิช;วงอาณาเขต ซ่ึงเปKนไปตามเปlาหมาย ดังน้ัน ณ สิ้นไตรมาส 
1 ป8 2563 บริษัทมีจํานวนร:านสาขาท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 11,983 สาขา แบ;งเปKน 

(1) ร:านสาขาบริษัท 5,401 สาขา (คิดเปKนร:อยละ 45) ร:านเปNดใหม;สุทธิ 186 สาขา ในไตรมาสน้ี 
(2) ร:าน SBP และร:านค:าท่ีได:รับสิทธิช;วงอาณาเขต 6,582 สาขา (คิดเปKนร:อยละ 55) ร:านเปNดใหม;สุทธิ 85 สาขา ใน

ไตรมาสน้ี 
ร:านสาขาส;วนใหญ;ยังเปKนร:านท่ีตั้งเปKนเอกเทศ ซ่ึงคิดเปKนร:อยละ 85 ของสาขาท้ังหมด และส;วนท่ีเหลือเปKนร:านใน

สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 
ในไตรมาส 1 ป8 2563 ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือมีรายได:จากการขายสินค:าและบริการรวม 82,885 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตร

มาสเดียวกันของป8ก;อน 2,112 ล:านบาท หรือคิดเปKนร:อยละ 2.6 อย;างไรก็ตามยอดขายเฉลี่ยของร:านเดิมลดลงเท;ากับร:อยละ 4.0 
เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร;ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมียอดขายเฉลี่ยต;อร:านต;อวัน เท;ากับ 78,872 บาท ยอดซ้ือต;อบิล
โดยประมาณเท;ากับ 70 บาท ในขณะท่ีจํานวนลูกค:าต;อสาขาต;อวันเฉลี่ย 1,122 คน โดยจํานวนลูกค:าลดลงจากช;วงเดียวกันของ
ป8ก;อน เน่ืองมาจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคจากรัฐบาล อาทิ จํากัดการเดินทาง การขอความร;วมมือให:อยู;แต;ในท่ีพัก
อาศัย 



 *

ในไตรมาส 1 ป8 2563 รายได:จากการขายสินค:ากลุ;มอาหารและสินค:าอุปโภค (ไม;รวมบัตรโทรศัพท() ยังคงเติบโตอยู;ใน
ระดับท่ีน;าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับช;วงเดียวกันของป8ก;อน ท้ังน้ีสินค:ากลุ;มอาหารมีอัตราการเตบิโตในระดับท่ีสูงกว;าสินค:าอุปโภค 
(ไม;รวมบัตรโทรศัพท() สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของยอดขายอาหารพร:อมทาน อาหารแห:ง อาหารกระปqอง และเครื่องดื่ม 
ส;งผลให:สัดส;วนของรายได:จากการขาย ร:อยละ 70.8 มาจากสินค:ากลุ;มอาหารและเครื่องดื่ม และร:อยละ 29.2 มาจากสินค:า
อุปโภคไม;รวมบัตรโทรศัพท( อย;างไรก็ตาม สินค:าอุปโภค กลุ;มสินค:าดูแลสุขภาพ ยารักษาโรค และผลิตภัณฑ(ทําความสะอาด มี
อัตราการเติบโตของยอดขายในระดับท่ีสูง 

ไตรมาส 1 ป8 2563 ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือมีกําไรข้ันต:นจํานวน 23,234 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน 
709 ล:านบาท หรือคิดเปKนร:อยละ 3.1 อัตราส;วนกําไรข้ันต:นเท;ากับร:อยละ 28.0 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ป8 2561 ท่ีมีสัดส;วนร:อย
ละ 27.9 เน่ืองจากสัดส;วนของรายได:จากการขายสินค:าท่ีมีกําไรข้ันต:นในระดับสูงเพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ี ธุรกิจร:านสะดวกซ้ือยังมีรายได:อ่ืนอีกจํานวน 4,910 ล:านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันป8ก;อน 397 ล:าน
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร:อยละ 8.8 จากการเพ่ิมข้ึนของรายได:การสนับสนุนรายการส;งเสริมการขาย  

ในไตรมาส 1 ป8 2563 ค;าใช:จ;ายในการดําเนินงานมีจํานวน 22,367 ล:านบาท เพ่ิมข้ึน 1,430 ล:านบาทจากไตรมาส
เดียวกันของป8ก;อน หรือเพ่ิมข้ึนร:อยละ 6.8 โดยค;าใช:จ;ายท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึนสาเหตุหลักจากจํานวนร:านสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการ
บริหารจัดการร:านจากการแพร;ระบาดของโรคโควิด-19  

ในไตรมาส 1 ป8 2563 กลุ;มธุรกิจร:านสะดวกซ้ือมีกําไรก;อนต:นทุนทางการเงินและค;าใช:จ;ายภาษีเงินได:เท;ากับ 6,063 
ล:านบาท ลดลงข้ึนร:อยละ 4.7 จากไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน ในขณะท่ีกําไรสุทธิเท;ากับ 3,845 ล:านบาท ลดลงร:อยละ 4.5 จาก
ไตรมาสเดียวกันของป8ก;อน เน่ืองจากรายได:จากธุรกิจร:านสะดวกซ้ือเติบโตในระดับต่ํากว;าเปlาหมาย รวมถึงดอกเบ้ียจ;ายท่ีเพ่ิมข้ึน
จากTFRS 16 จํานวน 214 ล:านบาท 
 
คาดการณ*และแนวโน�มธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ ในป- 2563  

เน่ืองด:วยปMจจุบันสถานการณ(ของการแพร;ระบาดโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู; และส;งผลกระทบในเชิงลบต;อรายได: และ
ค;าใช:จ;าย รวมถึงมีความไม;แน;นอนอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนต;อการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

อย;างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามสถานการณ(ดังกล;าวอย;างใกล:ชิดเพ่ือให:มั่นใจว;า พนักงาน ลูกค:า store business 
partner และคู;ค:าปลอดภัย และพยายามอย;างยิ่งยวดในการควบคุมให:มีผลกระทบต;อธุรกิจให:น:อยท่ีสุดเท;าท่ีจะเปKนไปได: 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
นายเกรียงชัย บุญโพธ์ิอภิชาติ 
Chief Financial Officer 
ผู:มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


