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การฟ้ืนตัวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง YoY QoQ ใน 3Q65 

 ก าไรสุทธิ 3Q65 อยู่ที่ 3,677 ลบ. +146.28%YoY,  +22.40%QoQ สูงกว่าคาด 
 คาดการด าเนินการปกติ 4Q65 ยังจะเห็นการฟ้ืนตัวได้ต่อ YoY QoQ 
 แนะน า “ซื้อ” โดยมีราคาเป้าหมายปี66 ที ่75.50 บาท 

 
 

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED    Stock Rating     BUY 
 

วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 
 

Earning Result I CPALL 

Current Price                   THB 61.25 

Target Price(Yr’66)                  THB 75.50 

Sector:     Services/Commerce 

  Financial Summary 

  Company Profile 

ด าเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้
สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนใน
ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจ าหน่ายอาหาร
ส าเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับช าระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึง
การลงทุนในธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการ
ตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"  (ที่มา  SETSMART) 

  Key Data 

  Price Performance 

 
ท่ีมา  TQ Pro 

 
 

 3Q65 ฟ้ืนตัวได้โดดเด่น YoY QoQ ออกมาสูงกว่าคาดจากการฟ้ืนตัวของ 7-11 

CPALL รายงานผลประกอบการส าหรบังวด3Q65มีก าไรสทุธอิยู่ที่ 3,677 ลบ. (+146.28% YoY, +22.40% 
QoQ) ฟ้ืนตัวได้ดีสูงกว่าคาดทั้ง QoQ YoY แม้รายได้จากการขายและบริการจะอ่อนตัวเลก็น้อย QoQ มาอยู่ที ่
207,617 ลบ. (+65.61% YoY, -0.29% QoQ) โดย ยอดขาย ร้านสะดวกซื้อ(7-11) (ก่อนการตัดรายการ) 
สามารถขยายตัวมาอยู่ที ่90,667 ลบ. (+32.95% YoY, +2.54% QoQ) จากการเปิดประเทศหลังสถานการณ์
การระบาดของ Covid-19 คลี่คลาย ภาพรวมประชากรมี Traffic การเดินทางเพ่ิมข้ึน ด้านยอดขาย 
Cash&Carry(Makro) + Lotus (รวมธุรกิจค้าปลีกและการให้เช่าพ้ืนที่ศูนย์การค้า; รวมงบเข้ามาด้วยต้ังแต่ 25 
ต.ค.64) จะพบว่ามียอดขายMakro+Lotus(ก่อนการตัดรายการ)อยู่ทีร่ะดับ  114,964  ลบ. (+110.02% YoY, -
2.52% QoQ) อ่อนตัวตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางฝั่งรายได้จะไม่เติบโตQoQ แต่ในเชิงของก าไรสุทธิ
แล้วสามารถขยายตัวได้หลักๆจากสัดส่วนยอดขาย7-11 ที่เพ่ิมข้ึน(ประเภทสนิค้าที่ขายของทางฝั่ง 7-11 จะมี
มาร์จิน้ สูงกว่าอาหารสดMakro) จึงส่งผลให้ GPM และ NPM ปรบัตัวสูงข้ึนมาอยู่ที่ระดับ 21.77% และ 
1.77% (จาก 2Q65 ที่ระดับ 21.01% และ 1.44% ตามล าดับ) 

 คาด 4Q65 การด าเนินงานปกติยังจะเห็นการฟ้ืนตัวYoY QoQ ต่อ 
ส าหรับแนวโน้มของ ไตรมาสที่ 4/2565 เบื้องต้น เรามองว่าการด าเนินงานปกติจะฟ้ืนตัวได้ดีตามจ านวน 
Traffic คนเดินทางประจ าวัน/ เดินทางข้ามจังหวัดที่ฟ้ืนตัวในภาพ YoY และ QoQ หลังจากผ่านฤดูฝนไป และ
เข้าสู่ High Season ของการท่องเที่ยว รวมถึงการเปิดประเทศต้อนรับนักเดินทางต่างชาติที่คาดว่าจะเข้ามา
มากกว่าเดือนละ 1 ล้านราย อย่างไรก็ตามแม้การด าเนินงานปกติจะมีโอกาสฟ้ืนตัว แต่ YoY เราคาดว่าก าไร
สุทธิ 4Q65 จะเห็นการหดตัวอยู่บ้างจากก าไรพิเศษการควบรวมงบLotus ในช่วง 4Q64 ด้านการด าเนนิงานฝน
ช่วงถัดไปปี66 เราค่าวจะเห็นการฟ้ืนตัวได้ต่อจากจ านวน Traffic คนเดินทางที่ฟ้ืนตัว และค่าใช้ต่ายการ 
rebrand Lotus ที่คาดว่าจะลดลง  

 แนะน า “ซ้ือ” ปรับไปใชร้าคาเป้าหมายปี66 ท่ี 75.50 บาท  

คาดว่าการด าเนินงานในช่วง ผ่านจุดต่ าสุดในช่วง Q3/64 มาแล้ว  และฟ้ืนตัวข้ึนอย่างต่อเนื่อง เรายังคงมี
มุมมองที่เป็นบวกต่อ CPALL ในระยะยาว จากการได้รับสิทธิแฟรนไชส์เปิดร้าน  7-11 ในกัมพูชาและลาว 
เช่นเดียวกับการลงทุนใน Lotus ปัจจุบัน เราประเมินราคาเป้าหมายปี66 อยู่ที่ 75.50 บาท ด้วยวิธีDCF; 
TG=3.0% แนะน า “ซื้อ” โดยเบื้องต้น เราปรับประมาณการให้สอดคล้องกับผลประกอบการ 9M65 คาดก าไร
สุทธิของปี65 และ 66 อยู่ที่ 14,675 ลบ.(+13.01%YoY) และ 20,964 ลบ.(+36.93%YoY) ตามล าดับ  

 

 
ท่ีมา  Kingsford Research 

หุ้นท่ีออกและช าระแล้ว (ล้านหุ้น)                               8,983  
Par Value (บาท)               1.00 
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)                            552,461 
Free Float (%)             57.82 

Major Shareholder’s (%) 
1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จ ากัด            31.57         
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด             10.00   
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED                6.98 
4. STATE STREET EUROPE LIMITED                                      3.58 
ท่ีมา  SETSMART 
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ESG(Environmental, Social, and Governance) 

งการ E-Environmental  
ทาง CPALL ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย “เซเว่น โก 
กรีน” (7 Go Green) เพ่ือสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง เป็น
โครงการที่มุ่งสร้างความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
ชุมชน สังคมและประเทศ มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดใช้พลังงาน และการลด 
ละ เลิกใช้ ถุงพลาสติก ตลอดจนมุ่ งสร้างความ
ตระหนักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
-Green Store  การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมการปรับปรุงระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ โครงการพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy), โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน (Energy Efficiency) เป็นต้น 
-Green Logistic ด าเนินงานด้านการขนส่งและการ
กระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานผ่านโครงการ
ต่าง  ๆอาทิ โครงการยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) 
ขยายการติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์,  
โครงการปรับเปลี่ยนขนาดรถขนส่งสินค้า เป็นต้น 
-Green Packaging  การด าเนินงานภายใต้นโยบาย
และแนวปฎิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งหวังในการลด
ปริมาณขยะที่ส่งเข้ากระบวนการฝังกลบน้อยที่สุด 
ผ่านแนวคิด “ลด ละ เลิก” รวมทั้งการค านึงถึงการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนบนแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมนุเวยีน 
(Circular Economy) โดยมีเป้าหมายหลักด้านการ
จัดการบรรจุภัณฑ์อย่างย่ังยืน นั่นคือ สามารถน า
กลับมาใช้ ซ้ า  (Reusable) หรือน ามาใช้ ใหม่ 
(Recyclable) หรือสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 
(Compostable) ร้อยละ 100 ภายในปี 2568  
-Green Living การรณรงค์ปลูกจิตส านึกเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ซีพี  ออลล์ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมที่ลดปริมาณขยะพลาสติก ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ 
ได้สานต่อโครงการ “ลดและทดแทน” เพ่ือส่งเสริมลด
การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ได้แก่ ช้อน ส้อม 
หลอด และแก้ว รวมทั้งโครงการทดแทนการใช้
พลาสติกด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

S-Social 
ทาง CPALL มุ่งด าเนินธุรกิจภายใต้ความตะหนักถึง
ความส าคัญของสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร ผ่านการส่งเสริมและสร้างคุณค่าที่
หลากหลาย อาทิ การเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้
ต่างๆ การสร้างอาชีพ การส่งเสริมช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้า เพ่ือสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกร 
วิ ส าห กิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร รวมถึงกลุ่ ม
เปราะบางทางสังคม โดยมีนโยบายช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็ก ผา่นกล
ยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ ให้ช่องทางจ าหน่าย ให้ความรู้ และ
ให้การสนับสนุน เพ่ือมุ่งขยายโอกาส สร้างรายได้ และ
ยกระดับเอสเอ็มอี เกษตรกรให้แข็งแกร่ง ภายใต้การ
ขับเคลื่อนของศูนย์ 7 สนับสนุนเอสเอ็มอี ที่จัดต้ังข้ึน
เพ่ือส่งเสริมSMEอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ช่วย
ผลักดันให้เอสเอ็มอีไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤต 
ยกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับประเทศและสามารถ
เติบโตอย่างย่ังยืน  ส าหรับการศึกษาCPALL ยังให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน  
โดยในปี 2565 นี้ CPALL ได้มอบทุนการศึกษาเรียน
ปัญญาภิวัฒน์ฯ รวมกว่า 10,307  ทุน เป็นเงินกว่า 
864 ล้านบาท 

G-Governance 
ทาง CPALL มีความเชื่อมั่นว่าแนวปฎิบัติด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส สามารถช่วยสร้างพ้ืนฐานความย่ังยืน
ขององค์กรให้สามารถเติบโตและเป็นปัจจัยส าคัญใน
การเพ่ิมความสามารถการแข่งขันขององค์กรได้ ซีพี 
ออลล์ จึงได้ด าเนินงานโดยการจัดต้ังคณะกรรมการ
บริษัทจัดโครงสร้างการบริหารงานด้านการก ากับดูแล
พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแลความ
ย่ังยืนและบรรษัทภิบาล ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายความ
ย่ังยืนและแนวทางปฎิบัติรวมถึงจริยธรรมธุรกิจ 
ต่อต้านการทุจริต เคารพและปฎิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล การพัฒนาผู้น าและพนักงานทกุคนให้
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมด้าน
ความย่ังยืน ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมและการสร้าง
คุณค่าด้านสินค้า บริการ และธุรกิจใหม่ ภายใต้
จริยธรรมธุรกิจและหลักธรรมภิบาล 

 

ESG Awards & Relevant Indicators 

งการ  ติดอันดับดัชนี  DOW JONES SUSTAINABILITY 
INDICES (DJSI) 

 ติดอันดับ รายชื่อหุ้นย่ังยืน THSI 

 ติดอันดับ สมาชิกดัชนี SET THSI Index 

 Low Carbon and Sustainable Business Index (LCSI) 
for Outstanding Level 

 ติดอันดับ ESG100 Service Group universe ปี64 
(ปีที่4 ติดต่อกัน) 

 CG Report  

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์  คิงส์ฟอร์ด จ ากัด(มหาชน)  ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่าน้ีได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารน้ี จัดท าขึ้นโดยอ้างอิง

หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้น า หรือเสนอแนะให้ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซ้ือหรือ ขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารน้ีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้

วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากัด(มหาชน) ไม่ว่ากรณีใด 
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