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ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทหลักในกลุมธุรกิจการตลาดและการจัดจําหนายของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ บริษทัประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกจิคาปลีกประเภทรานคาสะดวกซือ้ ภายใตเครื่องหมายการคา “7-Eleven” 
ในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญ หรือ “ซุปเปอรเซน็เตอร” ภายใตเครื่องหมายการคา 
“Lotus” (“โลตัส”) ในประเทศจีน และธุรกิจอ่ืนท่ีชวยสนับสนุนธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือในประเทศไทย (โปรดพิจารณารายละเอียด
ในเรื่อง การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ) คณะเจาหนาท่ีบริหารของบริษทัในปจจุบันไดแก นายกอศักดิ ์  ไชยรัศมีศักดิ์
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และนายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,250 ลานบาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 450 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท โดยเปนทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลว 2,000 ลานบาท โดยมีกลุมเครือ
เจริญโภคภัณฑเปนผูถือหุนใหญถือหุนอยูท้ังส้ินรอยละ 53.54 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวกอนการเสนอขายหุนสามัญใน
ครั้งนี้

การเสนอขายหุนสามัญในคร้ังน้ีมีจาํนวนหุนสามัญเสนอขายท้ังส้ิน 71,500,000 หุน ประกอบดวยหุนสามัญเพ่ิมทุน
จํานวน 40,000,000 หุน ท่ีเสนอขายโดยบริษัท ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ี
ประมาณ 1,680 ลานบาทไปใชในการขยายธุรกิจคาปลีกในอนาคต และหุนสามัญเดิมจาํนวน 31,500,000 หุน ท่ีเสนอขายโดยผู
ถือหุนเดิม คือ บริษัท กรุงเทพโปรด๊ิวส จํากัด(มหาชน) บริษัท เอ็น. ที. เค. เทคโนโลยี ่จํากัด และ ไทยเวสท พีทีอี ลิมิเตด็

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีราน 7-Eleven ท่ัวประเทศรวม 2,242 สาขา (ถือเปนประเทศท่ีมีราน 7-Eleven มาก
เปนอันดับท่ี 4 ของโลกรองจาก ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และไตหวัน) โดยเปนรานในกรุงเทพฯ 978 สาขา และเปนรานท่ีต้ังอยูในตาง
จังหวัด 1,264 สาขา โดยราน 7-Eleven ท้ัง 2,242 สาขา เมื่อแบงตามประเภทของรานพบวา มีรานสาขาบริษัทเทากับ 1,557 
สาขา สวนท่ีเหลือเปนรานคาแฟรนไชส 573 สาขา และรานคาท่ีไดรับสิทธิชวงในอาณาเขต 112 สาขา และมีจํานวนลูกคาเขามา
ซื้อสินคาในราน 7-Eleven เฉล่ียวันละ 2 ลานคน บริษัทมีแผนท่ีจะเปดราน 7-Eleven ในป 2546-2548 ประมาณปละ 320 สาขา 
โดยแบงเปนรานในทําเลปกติประมาณ 200-240 สาขา และรานในสถานีบริการนํ้ามันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประมาณ 
80-120 สาขา เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีของกลุมลูกคาเปาหมายท้ังในกรุงเทพฯ และตางจงัหวดั

สําหรับธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในประเทศจีน (“หางโลตัส”) บริษัทดําเนินกิจการหางโลตัสผานทาง Shanghai Lotus 
Supermarket Chain Store Co., Ltd. (“SLS”) โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546   SLS ดําเนินกิจการหางโลตัสรวม 11 สาขา โดย
ตั้งอยูในเซี่ยงไฮ (Shanghai) 10 สาขา และอีก 1 สาขา ตั้งอยูในหังโจว (Hangzhou) ในจํานวนหางโลตัสท้ังหมด 11 สาขา SLS 
เปนเจาของอยู 10 สาขา สวนอีก 1 สาขา SLS เปนผูรับจางบริหาร โดยเฉล่ียแลวมีลูกคาเขามาซื้อสินคาในหางโลตัสประมาณวัน
ละ 10,000 ถึง 16,000 คนตอสาขา SLS มีแผนท่ีจะเปดหางโลตัสเพ่ิมเตมิใหครบท้ังส้ิน 16 สาขาภายในไตรมาสท่ี 1 ของป 2547
ทั้งในเซี่ยงไฮและเมืองอื่น ๆ ในพื้นที่ลุมแมนํ้าแยงซี

ผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมในรอบปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทและบริษัทยอยมีรายได
รวม 45,918 ลานบาท ยอดขายสุทธิและรายไดคาบริการ 43,765 ลานบาทและกําไรสุทธิ 964 ลานบาทหรือเทากับ 2.41 บาทตอ
หุน โดยมีสัดสวนของยอดขายสุทธิและรายไดคาบริการ ตามลักษณะธุรกิจ รอยละ 69 มาจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ รอยละ 29
มาจากธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร และรอยละ 2 มาจากธุรกิจอ่ืน ในขณะท่ีสัดสวนของกาํไรจากการดําเนินงานตามลักษณะธุรกิจ รอย
ละ 81 มาจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ รอยละ 10 มาจากธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร และรอยละ 9 มาจากธุรกิจอื่น  ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2545 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 17,305 ลานบาท หน้ีสินรวม 10,900 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 6,404 
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ลานบาท ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2546 บริษทัจายเงนิปนผลสําหรับรอบป 2545 ใหกับผูถือหุนท่ีมีรายช่ือตามทะเบียนรายชือ่ผูถือ
หุน ณ วันท่ี 9 เมษายน 2546 (ซ่ึงจายไปกอนหนาการเสนอขายหุนสามัญในคร้ังน้ี) เปนจํานวนเงิน 400 ลานบาทหรือคิดเปน 1.00
บาทตอหุน

พรอมกับการเสนอขายหุนในคร้ังน้ี บริษัทไดยื่นขออนุญาตกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญจํานวน ไมเกิน 10 ลานหนวยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษทัและ
บริษัทยอย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ป และใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุนและมี
ราคาการใชสิทธิท่ีจะซือ้หุนตอหนวยเทากับราคาท่ีเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)


