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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

ก. ธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ

3.1 ก ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทเปนผูดําเนินธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือ 7-Eleven โดยไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียว (exclusive) จาก 7-Eleven, Inc. เมื่อวัน
ท่ี 7 พฤศจิกายน 2531 ใหประกอบธุรกิจและมอบสิทธิชวง ภายใตเคร่ืองหมายการคา “7-Eleven” ในประเทศไทย โดยบริษัทตองจาย
ผลตอบแทนให 7-Eleven, Inc. เปนอัตรารอยละของยอดขายที่ไดรับจากราน 7-Eleven โดยลักษณะของราน 7-Eleven สวนใหญจะ
เปดใหบริการจําหนายสินคาตลอด 24 ช่ัวโมง เนนความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา บริษัทมียอดขายสุทธิ
จากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อเทากับ 30,165 ลานบาทและ 19,585 ลานบาท สําหรับป 2545และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
2546 ตามลําดับ ในชวงป 2543-2545 ธุรกิจรานคาสะดวกซื้อของบริษัทมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จํานวนราน 7-Eleven เพิ่มขึ้น
เฉล่ียสุทธิ 239 สาขาตอป โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีราน 7-Eleven อยูท่ัวประเทศท้ังส้ิน 2,242 สาขา ซ่ึงครอบคลุมท้ัง 76 
จังหวัดของประเทศไทย หรือประมาณรอยละ 40 ของอําเภอทั้งหมด

สวนผสมของสินคาในราน 7-Eleven

สินคาท่ีวางจําหนายในราน 7-Eleven ทุกสาขา เปนสินคาท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือใหไดสินคาท่ีดีมีคุณภาพ ไดมาตร
ฐานตามที่กําหนดและปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาในแตละชุมชน ซ่ึงสามารถแบงประเภทสินคาท่ีมีประมาณ 
3,000 รายการ ออกเปน 2 ประเภท คือ

(1) สินคาอุปโภค (Non-Food) และสินคาบริการ (Services) สินคาอุปโภคไดแก ของใชสวนตัว ของใชในครัวเรือน บัตร
โทรศพัท ฟลม เปนตน ในขณะท่ีสินคาบริการดําเนินการโดยบริษัทยอยของบริษัทท่ีเรียกวา “เคานเตอร เซอรวิส” ไดแก การ
เปนตัวแทนรับชําระคาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาสินคาและบริการตาง ๆ ตลอดจนการจําหนายตั๋วประเภทตาง ๆ 
โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีราน 7-Eleven จํานวน 2,134 สาขา เปดใหบริการดังกลาว ซ่ึงชวยใหการประกอบธุรกิจ
ของราน 7-Eleven ครบวงจรมากข้ึน และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ในรอบป 2545 สินคาอุปโภคและสินคา
บริการคิดเปนยอดขายประมาณรอยละ 40 ของยอดขายรวม

(2) สินคาบริโภค (Food and Beverage) สามารถแบงยอยออกเปน 3 ประเภท ไดแก ก) อาหารจานดวนและอาหารพิเศษ 
(Fast Food & Special Items) ซ่ึงสินคาบางสวนจะมตีราสินคาหรือย่ีหอ (Brand Name) สําหรับวางจําหนายเฉพาะภายใน
ราน 7-Eleven เทานั้น เชน น้ําปนเกล็ดน้ําแขง็ “Slurpee” น้ําอัดลม “Big Gulp” ไสกรอก “Big Bite” เปนตน ข) อาหาร
สําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป (Processed Food) เชน ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เปนตน และ ค) เครื่องดื่ม (Beverage) ในรอบป 
2545 สินคาบริโภคคิดเปนยอดขายประมาณรอยละ 60 ของยอดขายรวม

สวนผสมของสินคาในราน 7-Eleven
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ท้ังน้ี บริษัทตั้งเปาหมายในการวางตําแหนงราน 7-Eleven ใหเปนรานคาสะดวกซื้อที่เนนใหบริการอาหารปรุงสําเร็จและ
เครื่องดื่มครบวงจร (Convenience food store) ซ่ึงเนนการขายสินคาบริโภคมากกวาสินคาอุปโภค  เน่ืองจากสินคาบริโภคโดยท่ัวไป
จะมีอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาสินคาอุปโภคและเปนการวางตําแหนงของราน 7-Eleven ใหแตกตางจากรานคาปลีกประเภทอ่ืน ๆ 
โดยบริษัทคาดวาจํานวนรายการสินคา(Stock Keeping Unit (“SKU”)) ประเภทบริโภคจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากประมาณรอยละ 70 
ในปจจุบัน

ในไตรมาสท่ี 1 ป 2545 บริษัทไดปรับปรุงวิธีการส่ังซ้ือสินคาทาง Catalog โดยไดเปดตัวโครงการอยางเปนทางการภายใต
ชื่อ “7- Catalog” ขึ้น โดย 7-Catalog คือ บริการใหมของบริษัท เปนแคตตาล็อกท่ีรวมสินคากวา 5,000 รายการ ซ่ึงเปนสินคาท่ีผาน
การคัดเลือกเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีตอบสนองตอความตองการของลูกคา ลูกคาสามารถส่ังซ้ือและรับสินคาในแคตตาล็อกไดตลอด 24 
ช่ัวโมงท่ีราน 7-Eleven ใกลบานกวา 2,000 สาขาท่ัวประเทศ ชวยลูกคาประหยัดเวลาในการเดินทางและเพิ่มความสะดวกสบาย 
สามารถรับสินคาไดภายใน 3 วันสําหรับการสั่งซื้อของลูกคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภายใน 5 วันสําหรับลูกคาในตาง
จังหวัด ซ่ึงสินคาภายใตโครงการ 7 Catalog สวนใหญเปนสินคาอุปโภคซึ่งมีความหลากหลายมากกวาสินคาที่วางจําหนายในราน 7-
Eleven ท่ัวไป

นอกจากน้ี ตั้งแตปลายป 2544 บริษัทไดขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิคาปลีก โดยการเปดรานจําหนายหนังสือ ส่ือส่ิง
พิมพ พรอมดวยอุปกรณอิเล็คโทรนิคส เครื่องเขียน ส่ือสาระความบันเทิงตาง ๆ เชน เทปเพลง ซีด ีวีดีโอ วีดีทัศนตางๆ รวมท้ังการทํา
ธุรกรรม E-Business ในอนาคต ภายใตชื่อราน Book Smile (เดมิช่ือราน 7-Today) โดยราน Book Smile มีการออกแบบตกแตง
อยางทันสมัย ต้ังอยูในเขตชุมชนหรือหางสรรพสินคา มีขนาดพ้ืนท่ีเฉล่ียเทากับ 50-100 ตารางเมตร มีสินคาประมาณ 3,000  ถึง
5,000 รายการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีราน Book Smile ท้ังส้ิน 21 ราน

ประเภทของราน 7-Eleven

ราน 7-Eleven แบงออกเปน 3 ประเภทตามลักษณะความเปนเจาของดังน้ี

ตารางแสดงจํานวนราน 7-Eleven ประเภทตาง ๆ
(หนวย: ราน) 2543 2544 2545 31 มีนาคม

2546
30 มิถุนายน

2546
1. รานสาขาบริษัท 1,137 1,278 1,503 1,550 1,557

กรุงเทพฯ 619 690 747 767 755
ตางจังหวัด 518 588 756 783 802

2. รานแฟรนไชส 303 355 437 501 573
กรุงเทพฯ 107 128 166 189 223
ตางจังหวัด 196 227 271 312 350

3. รานคาท่ีไดรับสิทธิชวงในอาณาเขต 81 89 102 107 112
ตางจังหวัด 81 89 102 107 112

รวม 1,521 1,722 2,042 2,158 2,242

(1) รานสาขาบริษัท (Corporate Stores) เปนรานท่ีบริษัทเปนเจาของและบริหารงานเองท้ังหมด บริษัทจะเปนผูลงทุนใน
อุปกรณตาง ๆ และคาตนทุนสินคา รวมทั้งเปนผูบริหารราน โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีรานสาขาบริษัท
ประมาณรอยละ 69 ของราน 7-Eleven ท้ังหมด
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(2) รานคาแฟรนไชส (Franchise Stores) เปนรานท่ีบริษัททําสัญญาอนุญาตใหบุคคลภายนอกเปดราน 7-Eleven ซึ่งสัญญา
ของแตละรานคาแฟรนไชสอาจมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกตางกันในบางเรื่อง อาทิเชน หนาที่การดําเนินงานและการ
บริหารราน คาใชจายและเงินลงทุนของผูซ้ือแฟรนไชส คาตนทุนสินคา และรวมไปถึงสวนแบงผลกําไรจากการจําหนายสิน
คา อยางไรก็ตาม การจําหนายสินคาและการใหบริการแกลูกคาจะเปนมาตรฐานเดียวกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546  
บริษัทมีรานคาแฟรนไชสประมาณรอยละ 26 ของราน 7-Eleven ท้ังหมด สามารถแบงเปน 5 ประเภทหลักดังน้ี (โปรดดูราย
ละเอียดในหัวขอท่ี 13.2)

(ก) รานคาแฟรนไชส ประเภท A เปนรานคาของบุคคลภายนอกที่มาขอรับสิทธิชวงในการดําเนินงานและบริหารราน 7-
Eleven โดยเงินลงทุนตาง ๆ ไดแก คาตกแตงปรับปรุงราน คาธรรมเนียม และคาตนทุนสินคา เปนความรับผิดชอบ
ของผูรับสิทธิชวง ในขณะเดียวกัน บริษัทจะใหการสนับสนุนตางๆ เชน การใหยืมอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช การออก
แบบราน การจัดสินคาบนชั้นวางสินคา การจัดฝกอบรมพนักงาน และจัดใหมีการสงเสริมการขายและการโฆษณา
ทั่วประเทศอยางสมํ่าเสมอ

(ข) รานคาแฟรนไชส ประเภท A-modified เปนรานคาแฟรนไชส ประเภท A เดิม ที่มีการแกไขขอตกลงใหบริษัทเปนผูรับ
ผิดชอบคาตนทุนสินคา สวนขอตกลงและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในสาระสําคัญจะคลายกับรานคาแฟรนไชส ประเภท B และ
C ยกเวนสวนแบงผลกําไร

(ค) รานคาแฟรนไชส ประเภท B  เปนรานคาท่ีผูรับสิทธิชวงทําหนาท่ีบริหารราน 7-Eleven โดยบริษัทยังเปนเจาของราน
อยู ผูรับสิทธิชวงจะเสียคาธรรมเนียมแรกเขา เพ่ือทําสัญญาเปนผูบริหารราน ในขณะท่ีบริษัทเปนผูจัดหาและรับผิด
ชอบคาตนทุนสินคา และคาอุปกรณตาง ๆ

(ง) รานคาแฟรนไชส ประเภท C มีลักษณะคลายกับรานคาแฟรนไชส ประเภท A-modified และ B แตกตางกันในสาระ
สําคัญที่จํานวนเงินลงทุน ความรับผิดชอบ คาใชจายบางประเภทและสวนแบงผลกําไรเทาน้ัน

(จ) รานคาแฟรนไชสท่ีต้ังอยูในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ซ่ึงมีลักษณะคลายกับรานคาแฟรนไชสประเภท A Modified ซึ่ง
บริษัทเปนผูรับผิดชอบคาตนทุนสินคา แตจะแตกตางในเรื่องของการเสียคาธรรมเนียมแรกเขาและสวนแบงผลกําไร
โดยแฟรนไชสประเภทน้ีจะต้ังอยูในสถานีบริการน้ํามันของ ปตท. โดยบริษัทมีขอตกลงและเงื่อนไขกับ ปตท. หรือตัว
แทนจําหนาย ปตท. แลวแตกรณี

สรุปไดวารานคาแฟรนไชสท้ัง 5 ประเภท มีความแตกตางกันในสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของตนทุนคาสินคา หนาท่ี
ความรับผิดชอบในการบริหารราน คาใชจายและเงินลงทุนของผูรับสิทธิชวง ทําใหสวนแบงกําไรจากการจาํหนายสินคามี
รายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกตางกัน แตการจําหนายสินคาและการใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน

(3) รานคาท่ีไดรับสิทธิชวงในอาณาเขต (Sub Area License Stores) เปนรานที่บริษัททําสัญญาอนุญาตใหสิทธิชวงแกบุคคล
ภายนอกในการเปดราน 7-Eleven เฉพาะในอาณาเขตใดอาณาเขตหนึ่ง ซ่ึงผูรับสิทธิชวงจะรับผิดชอบบริหารราน 7-Eleven 
เอง ในขณะท่ีบริษัทจะใหความชวยเหลือและสนับสนุนดานตางๆ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 
บริษัทมีรานคาประเภทน้ีคิดเปนประมาณรอยละ 5 ของราน 7-Eleven ทั้งหมด ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก ภูเกต็ ยะลา 
เชียงใหม และ อุบลราชธานี
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หลักเกณฑในการเปดรานใหมและปดรานเดมิ

เนื่องจากทําเลที่ตั้งเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ บริษัทจึงมีทีมงานเฉพาะเพื่อคัดเลือกทําเลใหม ๆ สําหรับ
การขยายสาขาใหมากขึ้น (ราน 7-Eleven ในทําเลปกติสวนใหญจะมีพื้นที่ขายเฉลี่ยประมาณ 80-100 ตารางเมตร) สําหรับรานสาขา
บริษัท ทีมงานจะมุงไปยังทําเลที่เปนที่พักอาศัย ชุมชนในเมือง และพ้ืนท่ีซ่ึงมีประชากรหนาแนน สวนรานคาแฟรนไชส นอกจากจะ
พิจารณาปจจัยขางตนแลวยังคาํนึงถงึประวติัและคุณสมบัติสวนตวั ประสบการณและเงินทุนเบ้ืองตนของผูซ้ือแฟรนไชสดวย บริษัท
จะประเมินและวัดผลการดําเนินงานของแตละสาขาอยางสมํ่าเสมอเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ราน 7-Eleven รานใดท่ีมียอด
ขายและผลกําไรตํ่ากวาเปาหมายที่ตั้งไวอาจจะตองถูกปดลง ทั้งนี ้ ตั้งแตบริษัทเริ่มดําเนินกิจการมีราน 7-Eleven ปดรานไปท้ังส้ิน
105 สาขา คิดเปนรอยละ 4.7 ของจาํนวนราน 7-Eleven ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 ซึ่งการปดรานในอดีตนั้นเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ
นอกเหนือจากการมียอดขายและผลกําไรต่ํากวาเปาหมายดวย เชน การปรับเปล่ียนผังเมอืง การตัดถนน และการเวนคืนอาคาร

นอกจากน้ี ในไตรมาสท่ี 1 ป 2545 บริษัทไดรวมมือกับ ปตท. ภายใตสัญญาหลักความรวมมือการดําเนินธุรกิจรานคา
สะดวกซื้อในสถานีบริการนํ้ามัน โดย ปตท. ไดใหสิทธิแกบริษัทแตเพียงผูเดียวในการจัดตั้งรานคา 7-Eleven และดําเนินธุรกิจอื่น ๆ
ในรานคาภายใตชื่อทางการคา "7-Eleven" ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. และ/หรือ พ้ืนท่ีในสถานีบริการผูแทนจําหนาย และพ้ืนท่ีท่ี
ปตท. เขาไปดําเนินการ หรือรวมโครงการสถานีบริการ ปตท. ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นใหมตามที่ ปตท.  และบริษัทจะเห็น
สมควร โดยจะพิจารณาจากความเปนไปไดในเชิงพาณิชยรวมกัน  บริษัทเชือ่วาการเปดรานคาสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในสถานีบริการ
นํ้ามัน ปตท. จะเปนอีกชองทางหนึ่งในการขยายราน 7-Eleven ในประเทศไทยไดอยางรวดเร็ว และเปนการสรางภาพพจนของราน 7-
Eleven ใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในหมูลูกคามากข้ึน ทั้งยังเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการในสถานีบริการนํ้ามัน
ปตท. โดยรานที่อยูในสถานีบริการนํ้ามันมีขนาดพื้นที่ขาย ประมาณ 80-120 ตารางเมตร โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีราน 7-
Eleven ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. จํานวน 171 ราน

3.2 ก การตลาดและภาวะการแขงขัน

ลักษณะลูกคา

กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท คือ ประชาชนท่ัวไปตามแหลงชุมชน หรือสถานท่ีทํางาน  ท่ีตองการซ้ือสินคาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว และเน่ืองจากบริษัทไดเร่ิมดําเนินการเปดรานคาสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. กลุมลูกคาเปา
หมายของบริษัทจึงไดขยายตัวกวางขึ้น โดยรวมไปถึงคนใชรถ และคนเดินทาง ที่แวะเขาไปใชบริการในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. โดย
เฉล่ียแลวจะมีลูกคาเขามาซ้ือสินคาในราน 7-Eleven ท่ัวประเทศประมาณวันละ 2 ลานคน และยอดซื้อเฉลี่ยตอคนประมาณ 50 บาท
ตอครั้ง

จํานวนลูกคาที่เขาราน 7-Eleven ยอดซื้อตอครั้ง

2.021.761.511.32
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นโยบายราคา

บริษัทเปนผูกําหนดราคาขายปลีกของสินคาในราน 7-Eleven โดยใชราคาขายปลีกที่กําหนดโดยผูผลิตสินคาระดับความ
ตองการของลูกคาและภาวะการแขงขนัเปนเกณฑ โดยมีสินคาบางประเภทถูกควบคุมจากหนวยงานของราชการ เชน นํ้าตาล นํ้ามัน
พืช ขาวสาร เปนตน ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการกอนข้ึนราคา อยางไรก็ตาม บริษัทเชื่อวานโยบายการควบคุมราคาสินคา
ดังกลาวไมมีผลกระทบที่เปนนัยสําคัญตอยอดขายของบริษัท

นอกจากน้ี บริษัทไดซื้อสินคาเกือบท้ังหมดจากผูผลิตและตัวแทนจําหนายในประเทศ ทําใหบริษทัไมไดรับผลกระทบจาก
ความผันผวนของคาเงินบาทอยางมีนัยสําคัญ และเทาที่ผานมาการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินคาในราน 7-Eleven อยูในระดับใกล
เคียงกับตัวเลขอัตราเงินเฟอภายในประเทศ

คาใชจายทางการตลาด

คาใชจายทางดานการสงเสริมการตลาด เชน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย โดยเฉล่ียคิดเปนประมาณ
รอยละ 0.75 ของยอดขายตอป ซึ่งในจํานวนนี้สวนใหญเปนการโฆษณาทางโทรทัศน เพราะเปนส่ือท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมายไดมาก
ท่ีสุด ท้ังน้ีการสงเสริมการตลาดประกอบไปดวยการโฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพพจนใหราน 7-Eleven เปนรานคาสะดวกซื้อ
ท่ีทันสมัย ปลอดภัย และเอื้ออํานวยความสะดวกในการบริการสินคาตางๆ ใหกับชุมชนตลอด 24 ช่ัวโมง และการสงเสริมการขายเพ่ือ
กระตุนยอดขายและส่ือสารใหลูกคาทราบถึงสนิคาท่ีมีจําหนายอยูในราน โดยการใชแผนใบปลิวโฆษณารวมท้ังการใหคูปองสวนลด
และการแจกของแถม เปนตน ทั้งนี ้ บริษัทใชกลยุทธสงเสริมการขายมากเปนพิเศษในชวงการเปดตัวรานใหม โดยการใชแผนใบปลิว
โฆษณาแจกจายตามแหลงชุมชนนั้นๆ เพื่อแจงขาวสารไปยังลูกคากลุมเปาหมาย

กลยุทธการแขงขัน

บริษัทมีจุดเดนในธุรกิจรานคาสะดวกซื้อดังตอไปนี้

(1) ทําเลของราน 7-Eleven ราน 7-Eleven สวนใหญตั้งอยูในทําเลที่ดีที่มีผูคนสัญจรไปมาเปนจํานวนมาก การเลือกทําเลท่ี
เหมาะสมในการเปดรานชวยใหบริษัทสามารถนําเสนอความสะดวกสบายในการซื้อสินคาใหแกลูกคา และทําใหเคร่ือง
หมายการคา 7-Eleven เปนท่ีรูจักในหมูผูบริโภค

(2) ระบบการกระจายสินคา บริษัทมีศูนยกระจายสินคาหลักท่ีทันสมัยเปนของตนเอง ทําใหสามารถจัดการและควบคุมการ
กระจายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงชวยใหราน 7-Eleven มีสินคาที่มีคุณภาพสดใหมอยูเสมอ พอเพียงตอความ
ตองการของลูกคา และไมตองเก็บสินคาคงคลังไวมากเกินความจําเปน

(3) ความพรอมของทีมผูบริหาร ผูบริหารระดับสูงของบริษัทสวนใหญเปนผูท่ีมีประสบการณและมีความเชีย่วชาญในธุรกิจคา
ปลีกโดยผูบริหารไดนําเอาระบบการบริหารจาก 7-Eleven, Inc. ซึ่งเปนระบบที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาประยุกต
รวมกับระบบท่ีพัฒนาข้ึนเองใหเขากับสภาพตลาดในประเทศไทย นอกจากน้ี ผูบริหารของบริษทัยังมีบทบาทสําคัญในการ
เขารวมกิจกรรมกับ 7-Eleven, Inc. และตัวแทน 7-Eleven จากประเทศตางๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความรู กลยุทธทางการตลาด 
การจัดราน และอ่ืน ๆ

(4) ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย บริษัทมีระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย โดยแตละรานจะสรุปยอดขายเปนรายวนัและระดับสินคา
คงคลังเปนรายเดือนและรายงานผานระบบคอมพิวเตอรไปยังสํานักงานใหญ ทําใหสํานักงานใหญมีขอมูลประกอบการตัด
สินใจในการคัดสรรสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) สวนท่ี 2: บริษัทท่ีออกหลักทรัพย

สวนที ่2 หนาที่ 23

(5) เครือขายราน 7-Eleven ท่ีครอบคลุม จากการที่บริษัทมีสาขาของราน 7-Eleven ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางขวางและมีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงขอมูลระหวางราน 7-Eleven กับสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคา ทําใหบริษทัสามารถ
ใชประโยชนจากเครือขายดงักลาวในการเพ่ิมรูปแบบของการขายสินคาและการใหบริการใหม ๆ เชน บริการการเปนตัว
แทนรับชําระคาสินคาและบริการของ เคานเตอรเซอรวิส การส่ังซ้ือสินคาทาง 7-Catalog เปนตน ซึ่งการขายสินคาและการ
ใหบริการตาง ๆ เหลานี้เปนสวนชวยเพิ่มรายไดใหกับราน 7-Eleven และชวยใหมีจํานวนลูกคาเขาราน 7-Eleven มากขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันของธุรกจิรานคาสะดวกซ้ือ

ภาวะธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยในชวง 5-6 ปท่ีผานมามีการเปล่ียนแปลงอยางมากโดยเฉพาะในสวนของโครงสรางของผู
ประกอบการและรูปแบบการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้สวนหน่ึงเปนผลมาจากการแขงขันที่รุนแรงและความตองการที่จะตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีทางเลือกมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากสัดสวนโครงสรางของผูประกอบการใน
ลักษณะดั้งเดิม (Traditional Trade) ปรับตัวลดลงจากประมาณรอยละ 84 ของผูประกอบการคาปลีกท่ีอยูในระบบภาษีในป 2542 
มาอยูที่รอยละ 81 ในป 2545 ในขณะที่ผูประกอบการในลักษณะ Modern Trade มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 16 เปนรอยละ 191

ธุรกจิรานสะดวกซื้อเปนธุรกิจคาปลีกประเภทหน่ึงท่ีในอดีตมีการแขงขันท่ีคอนขางสูง เปนผลใหผูประกอบการตองมีการ
ปรับตัวเพื่อความอยูรอดและเพิ่มศักยภาพดานการแขงขันทั้งในรูปแบบของการขยายสาขา  กลยุทธสงเสริมการขาย การปรับสัดสวน
สินคาและบริการภายในรานใหมีความเหมาะสมและตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น  โดยในระยะ 4-5 ปท่ีผานมา ผูประกอบ
การหลายรายไดปรับปรุงรานคาเปนรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ท้ังในรูปแบบของรานคาอิสระ และการเขาสูระบบแฟรน
ไชส รวมไปถึงมีการปรับเปล่ียนและผสมผสานสินคาท่ีมีอยูภายในรานเพ่ือใหตรงตามความตองการของผูอุปโภคและบริโภคมากข้ึน

จากภาวะการแขงขนัท่ีรุนแรงข้ึนและสงผลกระทบตอผูคาปลีกรายยอย เปนผลใหภาครัฐไดเริ่มเขามาจัดระบบดานคาปลีก
อยางจริงจังและใหการสนับสนุนผูคาปลีกรายยอยใหสามารถปรับตัวและเพิ่มศักยภาพการแขงขันใหสามารถอยูรอดได ในลักษณะ
ของการใหคําแนะนํา การใหความรู เชน การจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดตั้งบริษัท รวมคาปลีกเขมแข็ง จํากัด (บริษัทเออารที) เพื่อ
หาทางชวยเหลือผูประกอบการรายยอยใหมีความสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการรายใหญ ทั้งในดานการชวยเหลือทางการ
จัดการบริหาร การจัดซื้อสินคา เปนตน  โดยบริษัทเออารที จะคัดเลือกสมาชิกรายที่มีคุณสมบัติ ความพรอมมาพัฒนาเปนเครือขาย
รานคาปลีกภายใตช่ือเออารที ซึง่หากมาตรการใหความชวยเหลือดังกลาวประสบผลสําเร็จ ความสามารถในการแขงขนัของผูคาปลี
กรายยอยจะเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากน้ีภาครัฐยังไดมีมาตรการเขามาควบคุมและจัดระเบียบธุรกิจคาปลีกเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมท้ังในสวนของผู
ประกอบการและผูบริโภค ท้ังในสวนของมาตรการออกเกณฑผูมีอํานาจเหนือตลาด การพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการและหลัก
เกณฑดานผังเมืองในเรื่องคาปลีกคาสง โดยเฉพาะเรื่องการกําหนดโซนในการอนุญาตกอสรางอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง ให
มีความเหมาะสมและเปนระบบมากขึ้น เปนตน

จากการแขงขันของธุรกิจคาปลีกโดยรวมท่ีรุนแรงขึ้น ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลมาจากการเรงขยายสาขาอยางรวดเร็วของกิจ
การคาปลีกขนาดใหญโดยเฉพาะประเภทซุปเปอรเซ็นเตอรท่ีมีเงินทุนสูงอีกท้ังมีระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ในปจจุบันพ้ืนท่ีในทําเลท่ีดีเร่ิมหายากข้ึน  รวมไปถึงภาครัฐเริ่มเขามาควบคุมผูคาปลีกรายใหญมากขึ้นจึงทําใหผูประกอบการเริ่มมี
การปรับรูปแบบและขนาดของรานใหมีความเหมาะสมและสามารถเขาถึงชุมชนไดมากขึ้น  ดังจะเห็นไดจากมีการทดลองเปดรานใน
รูปแบบใหม ๆ ท้ังท่ีมีขนาดเล็กลง  โดยเปนรูปแบบผสมผสานระหวาง รานคาสะดวกซื้อและซุปเปอรมารเก็ต เนนขายเฉพาะสินคาท่ี

                                                          
1 ท่ีมา : สมาคมผูคาปลีกไทยและธนาคารแหงประเทศไทย
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ขายด ีและของสด คลายซุปเปอรมารเก็ต นอกจากน้ียังมีรูปแบบของ Discount Store ยอขนาด โดยมีขนาดที่เล็กลงและมีสัดสวนสิน
คา House Brand มากขึ้น ท้ังน้ีรานคาในรูปแบบใหมเหลาน้ีกําลังอยูในชวงทดลองและดกูารตอบรับของผูบริโภค

ถึงแมวาจะมีการขยายตัวของรานคาปลีกขนาดใหญเปนจํานวนมาก อีกทั้งมีรูปแบบใหมของรานคาใหมที่มีขนาดเล็กลง แต
ทางบริษัทเชื่อวารานคาเหลาน้ีไมใช คูแขงโดยตรงของทางบริษัท เนื่องจากรานเหลานี้เจาะกลุมเปาหมายที่ใหความสําคัญดานราคา
เปนหลัก ในขณะท่ีบริษัทเนนเร่ืองความสะดวกและคณุภาพของสินคาและบริการ  ทั้งนี้คูแขงโดยตรงของบริษัท คือ รานคาสะดวกซื้อ
รายอื่น ๆ  โดยทางบริษัทไดมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาในการสรางความแตกตางทั้งในดานสินคาและบริการเพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะสินคาประเภทเคร่ืองด่ืมและอาหารพรอมรับประทาน

จํานวนรานคาปลีกประเภทตางๆ ในประเทศไทย
ประเภทของราน 2542 2543 2544 2545 2546
Specialty Store* N.A. N.A. 300 400 500
รานสะดวกซื้อ/มินิมารท 4,525 5,537 5,750 6,127 6,700
หางสรรพสินคา 112 103 108 109 109
ซุปเปอรเซ็นเตอร/ไฮเปอรมาเก็ต 63 77 97 113 127
ซุปเปอรมารเก็ต 138 150 170 208 227
รานโชหวย 350,000 330,000 300,000 <300,000 <300,000
ท่ีมา: สมาคมผูคาปลีกไทย, มกราคม 2546
* Specialty Store หมายถึงรานขายของแบบเฉพาะเจาะจง เชน Boots, Watson รานหนังสือ ของตกแตงบาน  เคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณกีฬา Car Care
เปนตน

ผูประกอบการรานคาปลีกสมัยใหมรายหลักๆ สําหรับสินคาอุปโภค-บริโภคในประเทศไทย
(ขอมูล ณ สิ้นไตรมาสที ่2 ป 2546)

รานสะดวกซื้อ จํานวนสาขา Supermarket จํานวนสาขา

7-Eleven (ไมรวม G-Store) 2,035 Tops, Market Place 45

V-shop 262 FoodLion 36

Family Mart 260 Foodland 9

Fresh Mart 117 Home Fresh Mart 6

G-Store ทั่วประเทศ 1,295* Tesco Lotus Supermarket 1
* ขอมูล ณ สิ้น มี.ค. 46 โปรดดูรายละเอียดในตารางหนาถัดไป

Supercenters/Cash&Carry จํานวนสาขา รานคาปลีกรูปแบบใหม จํานวนสาขา

Tesco Lotus 43 Tesco Lotus Express 9

Big C 35 Leader Price (BigC) 4

Carrefour 17 โลตัส คุมคา 2

Makro 21
ท่ีมา: จากการรวบรวมของ บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากดั (มหาชน)
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การเปดรานในสถานีบริการน้ํามันกเ็ปนอีกชองทางหน่ึงสําหรับรานคาสะดวกซือ้ท่ีจะสามารถเขาถึงผูบริโภคไดมากข้ึน  ดวย
เหตุนี ้ในไตรมาสท่ี 1 ป 2545 บริษัทจึงไดเริ่มดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อในสถานีบริการนํ้ามัน (G-Store) รวมกับพันธมติรทางธุรกิจ
คือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยดําเนินการเปดรานคาสะดวกซื้อในสถานีบริการนํา้มัน ปตท. เพ่ือใหเครือขายของราน 7-
Eleven ครอบคลุมพ้ืนท่ีและกลุมลูกคาท่ัวถึงมากข้ึนท้ังลูกคาท่ีเดินเทาและลูกคาท่ีขับรถ

ตารางแสดงจํานวนรานคาสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํา้มัน
( ขอมูล ณ ส้ินไตรมาสแรกป 2546 )

สถานีบริการน้ํามัน จํานวนสถานีบริการน้ํามัน ชื่อรานคาในสถานีบริการน้ํามัน จํานวนราน G-Store สดัสวนราน (%)
PTT 1,406 7-Eleven 154*/191** 10.95*
SHELL 676 Select 145 21.45
BANGCHAK 1,114 Lemon Green, ใบจาก 124 11.13
CALTEX 509 Star Mart 202 39.68
ESSO 672 Tiger Mart / Lotus Express 350 52.08
JET 139 Jiffy 139 100.00
Q8 128 Everyday 97 75.78
TPI 71 TPI Mart 47 66.20

รวม 4,715 1,295 27.47

*เฉพาะรานคาในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท.  **มี G-Store จํานวน 37 รานในสถานีบริการนํ้ามันอื่น ๆ ซึ่งตั้งกอนที่บริษัทจะเขารวมโครงการกับ ปตท.
ท่ีมา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และจากการรวบรวมของบริษัท ซี.พี. เซเวน อีเลฟเวน จํากดั (มหาชน)

3.3 ก การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

การจัดซื้อสินคา

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2546 บริษัทส่ังซ้ือสินคาประมาณรอยละ 88 ของมลูคาสินคาท่ีวางจําหนายในราน 
7-Eleven จากตัวแทนจําหนายท่ีไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท โดยบริษัทสงคําส่ังซื้อใหตัวแทนจําหนายเปนผูสงสินคาไปยังศูนย
กระจายสินคาหรือสงตรงไปท่ีราน 7-Eleven ซ่ึงข้ึนอยูกับประเภทของสินคา แมวาบริษัทจะตองซ้ือสินคาจากตัวแทนจําหนาย แต
บริษัทไมไดพ่ึงพาตัวแทนจําหนายรายใดรายหน่ึงเกนิกวารอยละ 20 ของมูลคาสั่งซื้อ สวนสินคาอีกประมาณรอยละ 3 เปนสินคา
ประเภทอาหารแชแข็งและเบเกอรี่ที่บริษัทสั่งซื้อจากบริษัทยอยของบริษัท คือ CPRAM และสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 9 เปนสินคาอื่น ๆ 
เชน นม ไสกรอก ซึ่งบริษัทสั่งซื้อจากบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน

การกระจายสินคา

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไดดําเนินการศูนยกระจายสินคาหลักจํานวน 4 แหง สําหรับจดัเก็บและกระจายสินคาท่ัว
ไป (Dry Goods) และสินคาอาหารสดเพื่อใหบริการราน 7-Eleven ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี

(1) ศูนยกระจายสินคาบางบัวทอง (DC บางบัวทอง) เปนศูนยกระจายสินคาหลักของบริษัทซึ่งใชเก็บและกระจายสินคา
ประเภทอุปโภคบริโภคท่ัวประเทศ ซึ่งในป 2545 ท่ีผานมาบริษัทไดลงทุนขยายศูนยกระจายสินคาบางบัวทองเพ่ือเพ่ิมกําลัง
การเก็บและกระจายสินคาจากเดิมที่รองรับไดประมาณ 2,000 สาขา เพิ่มขึ้นเปนประมาณ 2,800 สาขา เพื่อรองรับการ
ขยายกิจการในอนาคต
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(2) ศูนยกระจายสินคาโชคชัยรวมมิตร (DC โชคชัยรวมมิตร) เปนศูนยกระจายสินคาท่ีบริษัทเชาจากบุคคลภายนอก ใชเก็บและ
กระจายสินคาประเภทส่ิงพิมพสําหรับพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

(3) ศูนยกระจายสินคาควบคุมอุณหภูมิขอนแกน (CDC ขอนแกน) ใชเก็บและกระจายสินคาประเภทอาหารสด เชน นมพาสเจอ
ไรส สําหรับพ้ืนท่ีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

(4) ศูนยกระจายสินคาควบคุมอุณหภูมิบางบัวทอง (CDC บางบัวทอง) ใชเก็บและกระจายสินคาประเภทอาหารสด เชน นม
พาสเจอไรส สําหรับพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และตางจังหวัดในรัศมปีระมาณ 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ

ในปจจุบัน ศูนยกระจายสินคาหลักทั้ง 4 แหงรับผิดชอบในการรับสินคาจากตัวแทนจําหนายและสงสินคาใหกับราน 7-
Eleven ประมาณรอยละ 90 ของมูลคาซื้อทั้งหมด สวนท่ีเหลือเปนสินคาท่ีถูกสงตรงโดยตัวแทนจําหนาย ซ่ึงการเพ่ิมสัดสวนการรับสง
สินคาผานศูนยกระจายสินคาชวยใหบริษัทสามารถบริหารสินคาคงเหลือไดอยางม ีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นไดจากระยะเวลา
ขายสินคาเฉลี่ยที่ลดลงตามลําดับ

2543 2544 2545 6 เดือนสิ้นสุด
30 มิ.ย. 2546

สัดสวนสินคาท่ีรับสงผานศูนยกระจายสินคา (รอยละตอตนทุนขาย) 64% 78% 87% 90%

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย* (วัน) 25.7 24.6 25.3 23.0
*จากงบการเงินเฉพาะบริษัท
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ข. ธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญ (“ซุปเปอรเซ็นเตอร”)

บทนํา

บริษัทไดลงทุนในธุรกิจคาปลีกประเภทรานคาปลีกขนาดใหญ หรือท่ีเรียกวา “ซุปเปอรเซน็เตอร” ในประเทศจีนผานการถือ
หุนทางออมรอยละ 26.95 ในบริษัทยอย คือ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd (“SLS”) ซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจซุป
เปอรเซ็นเตอรภายใตเครื่องหมายการคา “Lotus” โดยบริษัทไดถือหุนทางออมผาน Lotus Distribution Investment Limited (“LDI”) 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ท่ีประกอบธุรกิจประเภทลงทุน และ Yangtze Supermarket Investment Co.,Ltd. (“YSI”) ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทลงทุนเชนกัน (รายละเอียดตามแผนภาพโครงสรางการถือหุน) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 
SLS ดําเนินกิจการหางโลตัสในประเทศจีนท้ังส้ิน 11 สาขา หางโลตัสแตละสาขาจะมีสินคาประมาณ 25,000 ถึง 30,000 รายการ 
วางจําหนายอยูในรานเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางครบวงจร (One-Stop Shopping)

โครงสรางการถือหุน

โครงสรางการถือหุนของธุรกิจคาปลีกในประเทศจีนของบริษัทในปจจุบัน เปนดังนี้

C.P. 7-Eleven
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SLS กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 มีทุนจดทะเบียน 84 ลานเหรียญสหรัฐ (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีทุนจด
ทะเบียนที่เรียกชําระแลวประมาณ 38 ลานเหรียญสหรัฐ และสวนของผูถือหุนประมาณ 43 ลานเหรียญสหรัฐ) เพื่อดําเนินธุรกิจหางโล
ตัสในประเทศจีน โดยม ีYSI เปนผูถือหุนใหญรอยละ 49 สวนท่ีเหลือถือโดยบริษัททองถ่ิน 2 บริษัทในสัดสวนรอยละ 41 และ รอยละ 
10 ธุรกิจหางโลตัส เดิมดําเนินการโดย Ek Chor Distribution Co., Ltd. Shanghai (“ECD”) และ Ek Chor Trading (Shanghai) 
Co., Ltd. (“ECT”) ตอมา ในป 2543 YSI ไดเขาไปซื้อหุนของบริษัททั้งสองจาก Ek Chor Distribution System Co., Ltd. (“ECDS”) 
และตอมาในป 2544-2545 ECT และ ECD ไดขายสินทรัพยและโอนหน้ีสินท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจหางโลตัสให SLS (สวนการ
โอนสิทธิการใชอาคารของหางโลตัสสาขา 1 ยังอยูในระหวางการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวของ) เพื่อให SLS เขา
ดําเนินกจิการธุรกิจหางโลตัสแทน สําหรับ YSI ซึ่งเปนบริษัทแมของ SLS จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2541 ใน British Virgin 
Islands เพ่ือประกอบธุรกิจประเภทลงทุน มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ  (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีสวนของผูถือหุน
ประมาณ 56 ลานเหรียญสหรัฐ) โดยบริษัทถือหุนทางตรงและทางออมใน YSI รวมกันรอยละ 55 สวนท่ีเหลือรอยละ 45 ถือโดย The
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China Retail Fund (“CRF”) ซึ่งเปนกองทุนภายใตการบริหารของ American International Group (“AIG”) ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการลง
ทุนในธุรกิจคาปลีกในประเทศจีน สวน LDI ซึ่งเปนบริษัทแมของ YSI จัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2541 มีทุนจดทะเบียน 35 ลานเหรียญ
สหรัฐ (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวประมาณ 31 ลานเหรียญสหรัฐ และสวนของผูถือหุนประมาณ 
52 ลานเหรียญสหรัฐ)  ตั้งขึ้นใน British Virgin Islands เพ่ือประกอบธุรกิจประเภทลงทุน โดยบริษัทถือหุนท้ังหมดใน LDI

การขออนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกในประเทศจีน

การประกอบธุรกิจคาปลีกในประเทศจีนในปจจุบัน ผูประกอบการรวมทุนตางชาติตองไดรับการอนุญาตประกอบธุรกิจคา
ปลีกจากรัฐบาลกลางโดย Ministry of Commerce of People Republic of China และใบอนุญาตจาก The State Administration 
of Industry and Commerce (SAIC) ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐบาลสวนทองถ่ินหลังจากไดรับการอนุญาตจากหนวยงานของรัฐบาลกลาง
ขางตน โดย SLS ไดรับการอนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกจากรัฐบาลกลางของประเทศจีนตัง้แตเดือนมิถุนายน 2543 ปจจบัุน SLS
ไดรับการอนุญาตใหเปดหางโลตัสไดจํานวนท้ังส้ิน 12 สาขา กลาวคือ ในเซี่ยงไฮ 8 สาขา หังโจว 2 สาขา และนานกิง 2 สาขา และได
รับใบอนุญาตจากรัฐบาลทองถ่ินอีก 5 สาขา ซ่ึงอยูระหวางการรออนุมัติจากรัฐบาลกลาง โดยการอนุญาตจากรัฐบาลกลางมอีายุ
เหลือประมาณ 28 ป สําหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกจากหนวยงานรัฐบาลทองถ่ินของสาขาท้ังหมดจะตองมีการตออายุใบ
อนุญาตทองถิ่นตามที่รัฐบาลทองถิ่นกําหนด

หางโลตัสสาขาแรกไดเริ่มเปดดําเนินการมาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2540 ในปจจบัุน SLS บริหารงานหางโลตัสจํานวน 11 
สาขา ภายใตใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกของ SLS 10 สาขา สวนหางโลตัสอีก 1 สาขาเปนการดําเนินการภายใตขอตกลงใน
การบริหารรานคาระหวาง SLS และ Shanghai Changfa Supercenter Co., Ltd. (“Chang Fa”) บริษัทมีแผนท่ีจะขยายสาขาหางโล
ตัสเพิ่มเติมในเขต 2 เมือง 7 มณฑล คือ เมอืง Shanghai และ Chonqing และมณฑล Anhui, Hubei, Hunan, Sichuan, Jiangxi, 
Jiangsu และ Zhejiang  ใหครบท้ังส้ิน 16 สาขา ภายในไตรมาสแรกของป 2547  และกําลังดาํเนินการขออนุญาตประกอบธุรกิจคา
ปลีกเพิ่มเติมจากรัฐบาลกลางของประเทศจีนอีกสําหรับการขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคต

เคร่ืองหมายการคาและสิทธิการใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร

เครื่องหมายการคาซึ่ง SLS ใชในธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญในประเทศจีน สามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบคือ เครื่องหมาย
การคา "Lotus" จํานวน 7 รายการ และเครื่องหมายการคาอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 90 รายการ สําหรับเครื่องหมายการคา "Lotus" น้ัน 
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด (“เอกชัย”)ซ่ึงเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาไดทําสัญญาใหสิทธิการใชเคร่ืองหมายการคา 
(Service Mark License Agreement) กับ LDI โดยให LDI เปนผูมีสิทธิในการใชเครื่องหมายการคา "Lotus" ในประเทศจีนแบบไมผูก
ขาด (non-exclusive) รวมถึงให LDI สามารถใหสิทธิชวงในการใชเครื่องหมายการคาดังกลาวแกบริษัทที่เกี่ยวของ (Lotus Affiliates) 
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาดังกลาว โดยมีเงื่อนไขวาตองไมมีการคิดคาตอบแทนจากบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว โดย LDI 
ไดตกลงจายคาธรรมเนียมจากการไดสิทธิดังกลาวใหกับเอกชัยเปนจํานวนเงิน 70,000 เหรียญสหรัฐ ขอตกลงเหลาน้ีมีผลบังคับจน
กระทั่งมีการยกเลิกสัญญาใหสิทธิการใชเครื่องหมายการคาโดย LDI หรอเอกชัยตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่งตอมา LDI ไดทําสัญญาให
สิทธิชวงการใชเครื่องหมายการคา "Lotus" แก SLS สวนเครื่องหมายการคาอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่ง LDI เปนเจาของเครื่องหมายการคานั้น 
LDIไดทําสัญญา Trademark Main License Agreement เพ่ือใหสิทธิการใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาวในประเทศจีนใหแก SLS 
แบบไมผูกขาด (non-exclusive) ใน 2 เมือง 7 มณฑล คือ เมอืง Shanghai และ Chonqing และมณฑล Anhui, Hubei, Hunan, 
Sichuan, Jiangxi, Jiangsu และ Zhejiang นอกจากน้ี LDI ไดตกลงจะไมใหสิทธิการใชเครื่องหมายการคาดังกลาวแกผูอื่นใน  เมือง 
Shanghai มณฑล Jiangsu และมณฑล Zhejiang ซึ่งเครื่องหมายการคาซึ่ง SLS ใชอยูท้ังสองรูปแบบน้ัน LDI ไดจดทะเบียนเครื่อง
หมายการคากับหนวยงานของรัฐบาลจีนเปนท่ีเรียบรอยแลว
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นอกจากท่ีกลาวขางตน LDI ยังไดทําสัญญาใหสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาจํานวน 3 เครื่องหมายแบบไมผูกขาด
(non-exclusive) แก Wuhan Chia Tai Trading Company Limited (“Wuhan”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Hong Kong Fortune
(“HKF”) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของฮองกง โดยท่ีมีผูถือหุนเปนบุคคลท่ีเก่ียวของกบัผูถือหุนรายใหญของเครือ
เจริญโภคภัณฑ ทั้งนี ้เพื่อให Wuhan ใชเครื่องหมายการคาดังกลาวจํากัดเฉพาะในมณฑล Hubei ซึ่ง Wuhan ไดใชเครื่องหมายการ
คาดังกลาวสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญสองแหง ซึ่งแตเดิมหางทั้งสองแหงดังกลาวไดเปดในรูปแบบ Membership Store ที่มี
Wuhan เปนผูดําเนินการมาตั้งแตป 2544 ตอมา Wuhan เห็นวาธุรกิจ Membership Store ไมเหมาะกับสภาวะตลาดในมณฑล
Hubei จึงดําเนินการปรับเปล่ียนรูปแบบมาเปนหางคาปลีกขนาดใหญภายใตช่ือโลตัสแทน โดยไดรับความชวยเหลือทางการบริหาร
และการจัดหาสินคาจาก SLS ขณะน้ี LDI และ YSI ยังอยูในระหวางการเจรจากับ Wuhan เพื่อกําหนดอัตราคาตอบแทนในการที่
Wuhan ใชสิทธิในเคร่ืองหมายการคาดังกลาว

สวนสิทธิการใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรในหางโลตัสในประเทศจีนน้ัน SLS ไดรับสิทธิการใชตาม (1) ขอตกลงรวมสาม
ฝายระหวาง (ก) บริษัท (ข) CPG (ค) LDI และ (2) สัญญา License Agreement for Operating Technology System ระหวาง
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด กับ LDI รวมทั้ง (3) สัญญาซื้อขายหุน ระหวางเครือเจริญโภคภัณฑ กับกลุม Tesco จาก
ประเทศอังกฤษ

การปรับปรุงโครงสราง

เพื่อใหการขยายกิจการของธุรกิจโลตัสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมการให YSI เขาจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยตามเง่ือนไขของสัญญา YSI Deed of Shareholders Agreement บริษัท, YSI, LDI และ CRF ไดเขาทําสัญญาปรับปรุงโครง
สรางองคกร ทรัพยสิน และหน้ีสินของบริษัทในกลุม (Restructuring Agreement) เมือ่วันท่ี 11 กรกฎาคม 2546 เพื่อกําหนดหลักการ
เบื้องตนเกี่ยวกับ (ก) การจัดการสินทรัพยและหน้ีสินของ ECT และ ECD (ข) การชําระราคาซ้ือขายสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจหางโลตัส ซึ่ง ECT และ ECD ไดโอนให SLS (ตามท่ีไดอางถึงขางตน) (ค) การใหเงินกูยืมจาก YSI แก SLS (ง) การ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเพ่ือเปนการตอบแทนการใหความชวยเหลือทางดานตาง ๆ ระหวาง YSI และ SLS อันไดแก ความชวย
เหลือทางดานการบริหาร การใหความรูทางดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร รวมถึงการอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา โดย YSI จะ
คิดคาธรรมเนียมรายปในอัตราที่ตกลงกัน ทั้งนี ้ คูสัญญาท่ีเก่ียวของจะจดัทําสัญญาตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการดังกลาวขางตน
ตอไป นอกจากนี้ คูสัญญายังไดตกลงกันวาหนี้สินตาง ๆ ของ ECT และ ECD ที่มีตอบริษัทและบริษัทยอยของบริษัทจํานวนประมาณ 
26.7 ลานเหรียญสหรัฐ จะไดรับการชําระคืน โดยอาศัยแหลงรายไดจากคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนที ่YSI จะไดรับชําระจาก SLS

3.1 ข  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของหางโลตัส

หางโลตัสเปดใหบริการทุกวนัต้ังแตเวลา 8.30 น. ถึง 22.00 น. ยกเวนในชวงเทศกาล เชน ในชวงเทศกาลตรุษจีน ที่มีการ
ขยายเวลาบริการเพิ่มขึ้น ในชวง 3 ปท่ีผานมา ยอดขายรวมของหางโลตัสตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 7,213 ลาน
บาท (จากหางโลตัส 4 สาขา) ในป 2543 มาเปน 8,995 ลานบาท (จากหางโลตัส 6 สาขา) และ 12,712 ลานบาท (จากหางโลตัส 10 
สาขา) ในป 2544 และป 2545 ตามลําดับ

สวนผสมของสินคา

หางโลตัสทุกสาขาจะแบงสินคา 25,000 ถึง 30,000 รายการ ออกเปน 4 กลุมสินคาหลัก ๆ กลาวคือ

(1) อาหารสด (Fresh Food) มีสัดสวนยอดขายประมาณรอยละ 17

(2) ของใชในครัวเรือน อาหารสําเร็จรูป และเครื่องดื่ม (Dry Groceries) มีสัดสวนยอดขายประมาณรอยละ 49



บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) สวนท่ี 2: บริษัทท่ีออกหลักทรัพย

สวนที ่2 หนาที่ 30

(3) อุปกรณเคร่ืองมอื เครื่องใช (Hard Lines) มีสัดสวนยอดขายประมาณรอยละ 22

(4) เครื่องแตงกายและเครื่องประดับ (Apparel) มีสัดสวนยอดขายประมาณรอยละ 12

การแบงประเภทของหางโลตัส

(1) หางโลตัสท่ีลงทุนและบริหารงานโดย SLS  ประกอบไปดวยหางโลตัส รวม 10 สาขา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(ก) สาขาท่ี 1 (Yanggao Store) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2540 โดย ECD ตั้งอยูที่เขต Pudong New Area
เซี่ยงไฮ มีลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น และมีพ้ืนท่ีขายประมาณ 11,000 ตารางเมตร โดย Shanghai Vegetable
Group บริษัททองถิ่นซึ่งเปนเจาของสิทธิการใชที่ดินไดนําสิทธิการใชที่ดินดังกลาวมาลงทุนใน ECD และมี ECD เปน
ผูลงทุนสรางอาคารบนท่ีดินดังกลาว ตอมา SLS ไดเขาทําสัญญาเชาสิทธิการใชท่ีดินจาก ECD  และ ECD จะ
ดําเนินการโอนสิทธิการใชอาคารใหแก SLS ซ่ึงการโอนสิทธิการใชอาคารยังอยูในระหวางการดําเนินการตามข้ันตอน
ของกฎหมายท่ีเก่ียวของ

(ข) สาขาท่ี 2 (Zhoujiazui Store) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2541 โดย ECD ตั้งอยูที่เขต Yangpu เซี่ยงไฮ มี
ลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว และมีพ้ืนท่ีขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดย SLS เชาที่ดินและอาคารจากบริษัท
ทองถิ่น

(ค) สาขาท่ี 3 (Chuanchang Store) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2541 โดย ECD ตั้งอยูที่เขต Xuhui เซี่ยงไฮ มี
ลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว และมีพ้ืนท่ีขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดย SLS เชาที่ดินและอาคารจากบริษัท
ทองถิ่น

(ง) สาขาท่ี 5 (Shangnan Store) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2544 ตั้งอยูที่เขต Pudong New Area เซี่ยงไฮ
มีลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น และมีพื้นที่ขายประมาณ 12,000 ตารางเมตร โดย SLS เชาที่ดินและอาคารจากบริษัท
ทองถิ่น

(จ) สาขาท่ี 6 (Hangzhou Heping Store) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2544 ตั้งอยูที่หังโจว มีลักษณะเปน
อาคารชั้นเดียว และมีพื้นที่ขายประมาณ 7,500 ตารางเมตร โดย SLS ไดรับโอนสิทธิการเชาที่ดินและอาคารมาจาก
ECT

(ฉ) สาขาท่ี 7 (Caoan Store) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2545 ตั้งอยูที่เขต Jia Ding เซี่ยงไฮ มีลักษณะเปน
อาคารชั้นเดียว และมีพื้นที่ขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดย SLS เชาชวงที่ดินและอาคารจาก ECT ซึ่งเชากับ
บริษัททองถิ่น

(ช) สาขาท่ี 8 (Tianshan Store) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 ตั้งอยูที่เขต Chang Ning เซี่ยงไฮ  มี
ลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น และมีพ้ืนท่ีขายประมาณ 11,000 ตารางเมตร โดย SLS เชาชวงท่ีดินมาจาก ECD สวน
อาคาร SLS เชาจากบริษัททองถ่ิน

(ซ) สาขาท่ี 9 (Kinghill Store) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 ต้ังอยูใน Super Brand Mall ในเขต
Lujiazui เซี่ยงไฮ มีพื้นที่ขายประมาณ 13,000 ตารางเมตร  โดย SLS เชาชวงท่ีดินและอาคารจาก ECD

(ฌ) สาขาท่ี 10 (Wenshui Store) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2545 ตั้งอยูที่เขต Zha Bei เซี่ยงไฮ มีลักษณะ
เปนอาคารชั้นเดียว และมีพ้ืนท่ีขายประมาณ 7,500 ตารางเมตร  โดย SLS เชาที่ดินและอาคารจากบริษัททองถิ่น
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(ญ) สาขาท่ี 11 (Jin Qiao Store) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2546 ตั้งอยูที่เขต Pudong New Area เซี่ยงไฮ มี
ลักษณะเปน อาคาร 2 ชั้น  และมีพื้นที่ขายประมาณ 15,000 ตารางเมตร โดย SLS เชาที่ดินและอาคารจาก บริษัท
ทองถิ่น

(2) หางโลตัสท่ี SLS รับจางบริหาร มี 1 สาขา คือ หางโลตัสสาขาท่ี 4 (Wuzhong Store) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 
2542 ตั้งอยูที่เขต Minhang เซี่ยงไฮ มีลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว และมีพื้นที่ขายประมาณ 11,000 ตารางเมตร โดยบริษัท
ทองถิ่น Shanghai Changfa Supercenter Co., Ltd. เปนเจาของใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

นอกจากน้ียังมีหางโลตัสท่ี LDI ทําสัญญาใหสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาในมณฑล Hubei อีก 2 สาขา ซ่ึงดําเนินงาน
โดย Wuhan Chia Tai Trading Company Limited (“Wuhan”) โดยไดรับความชวยเหลือทางการบริหาร และการจัดหาสินคาจาก
SLS ขณะน้ี LDI และ YSI ยังอยูในระหวางการเจรจากับ Wuhan เพ่ือกําหนดอัตราคาตอบแทนในการท่ี Wuhan ใชสิทธิในเครื่อง
หมายการคาดังกลาว

หลักเกณฑในการเปดหางโลตัส

SLS จะพิจารณาทําเลที่ตั้งของสาขาที่จะเปดใหม โดยการสํารวจจํานวนลูกคาในพื้นที่รอบๆ และความพรอมของระบบขน
สงมวลชนเปนสําคญั และอาจชักชวนบริษัทอสังหาริมทรัพยในทองถ่ินเขามารวมลงทุนโดยบริษัทอสังหาริมทรัพยเปนผูรับผิดชอบคา
กอสรางทั้งหมดหรือบางสวนในการกอสรางหางโลตัสเพื่อเปนการลดภาระเงินลงทุนในสวนของ SLS ที่ตองใชในการเปดสาขา และ 
สามารถนําเงินลงทุนไปขยายสาขาใหม

3.2 ข การตลาดและภาวะการแขงขันของหางโลตัส

ลักษณะของลูกคา

ลูกคาของหางโลตัสสวนใหญเปนประชาชนท่ัวไปท่ีตองการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค ตองการความสะดวกสบายและมีสินคา
ใหเลือกซื้ออยางครบวงจรในลักษณะ One Stop Shopping โดยเฉล่ียแลวจะมีลูกคาเขามาซื้อสินคาในหางโลตัสแตละสาขา
ประมาณวันละ 10,000 ถึง 16,000 คน

นโยบายราคา

หางโลตัสใชนโยบายราคาแบบ Every Day Low Prices (“EDLP”) เปนจุดขายสินคาและดึงดูดความสนใจจากลูกคา โดย
เนนการจัดใหมีสินคาราคาถูกพิเศษทุกวัน มากกวาการสงเสริมการขายเปนชวงๆ

การตลาด

การโฆษณาและการสงเสริมการขายของหางโลตัสมุงเนนไปท่ีการขายสินคาคุณภาพอยางครบวงจ รในราคาที่ถูกพิเศษทุก
วันภายใตสโลแกนชื่อ “EDLP” โดยเชื่อวาการรักษาระดับราคาใหตํ่าอยูเสมอดีกวาการลดราคาเปนครั้งคราวชวงสั้นๆ และมีประสิทธิ
ภาพมากกวาในการดึงดูดลูกคา และรักษาลูกคาในทุกระดับรายได ประกอบกับ SLS มีศูนยกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพ ทําให 
SLS สามารถบริหารสินคาคงคลังและเลือกสินคาที่ตองการมาทําการตลาดในชวงเทศกาลไดอยางเหมาะสม

การสงเสริมการตลาดจะทําผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลักโดยการแจกแผนพับที่ใหรายละเอียดของสินคาแกลูกคาในพื้นที่รัศม ี 3-
5 ตารางกโิลเมตรรอบ ๆ สาขา เพื่อกระตุนความสนใจของลูกคา คาใชจายของสื่อนี้เกือบทั้งหมดมาจากการสนับสนุนของเจาของสิน
คาท่ีลงโฆษณา นอกจากส่ือส่ิงพิมพแลว หางโลตัสมีการโฆษณาตามปายรถประจําทางและขางตัวรถประจําทาง ปายโฆษณา 
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หนังสือพิมพ วิทย ุ  รวมทั้งการโฆษณาและการจัดกิจกรรมพิเศษภายในหางโลตัสโดยพนักงานสงเสริมการขาย และบริษัทโฆษณา 
นอกจากนี้ยังมีการจัดรถประจําทางวิ่งบริการรับสงลูกคาของหางโลตัสในเขตชุมชนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง

กลยุทธการแขงขัน

(1) การมีโครงสรางราคาท่ีเหมาะสม  เนื่องจากลูกคาของธุรกิจคาปลีกจะม ีBrand Loyalty ตอรานคาใดรานคาหนึ่งตํ่าจึงทําให
ลูกคาไมเจาะจงท่ีจะเลือกซ้ือสินคาท่ีรานคาใดรานคาหน่ึงเปนพิเศษ เพราะฉะนั้นการมีโครงสรางราคาที่เหมาะสมชวยให
หางโลตัสสามารถเพิ่มสวนแบงตลาดในตลาดคาปลีกได

(2) การจัดใหมีสินคาที่หลากหลาย หางโลตัสไดทําการพัฒนาขอมูลและรายละเอียดทางการตลาดของลูกคาในแตละพื้นที่เพื่อ
จัดหาสินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาทุกระดับ หางโลตัสเช่ือวาการปรับปรุงความหลากหลายของสินคาในแตละ
สาขาใหมีความยืดหยุนเหมาะสมกับลักษณะและพฤตกิรรมของลูกคาในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ จะชวยใหสามารถรักษาลูกคาไวไดเปน
อยางด ี นอกจากน้ีหางโลตัสมีนโยบายปรับปรุงสวนผสมของสินคาใหดีข้ึนดวยการเพ่ิมสัดสวนของสินคาท่ีมีอัตรากําไรข้ัน
ตนท่ีสูง (รวมถึงสินคาประเภท House Brand ซ่ึงปจจบัุนมีสัดสวนอยูเพียงประมาณรอยละ 1 ของยอดขาย) เพื่อเพิ่มยอด
ขายจากสัดสวนของสินคาท่ีมีอัตรากําไรข้ันตนท่ีสูงกวา

(3) การสรางความพึงพอใจในการจับจาย หางโลตัสพยายามจัดวางสินคาภายในหางใหสะดวกตอลูกคาในการเลือกซื้อ และ
เนนการใหบริการลูกคาที่ด ีการมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ การออกแบบรานใหดึงดดูลูกคา นอกจากน้ี หางโลตัสยัง
มีนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีใหเชาสําหรับรานคาภายนอก (Consignment Area) โดยมุงเนนรานคาท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ท้ังน้ีเปน
การเสริมสรางภาพพจนและดงึดูดความสนใจของลูกคาใหเขามาจับจายท่ีหางโลตัส

(4) การสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูผลิตและตัวแทนจําหนาย หางโลตัสไดทํามาโดยตลอด เพื่อเพิ่มอัตรากําไรขั้นตน
ใหดีขึ้นจากการส่ังซื้อสินคาในปริมาณท่ีเหมาะสมและมากพอท่ีสามารถเจรจาตอรองตนทุนสินคากับผูผลิตและตัวแทน
จําหนายได รวมท้ังทําใหการประสานงานและการจัดสงสินคาเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 (5) การควบคุมตนทุนและคาใชจาย เชน การลดคาใชจายสวนกลางโดยการรวมหนวยงานที่ทําหนาท่ีคลายคลึงกันเขาดวยกัน 
การเพ่ิมสินคาประเภท House Brand ซึ่งมีตนทุนที่ตํ่ากวา การปรับปรุงบรรจภัุณฑของสินคาบางประเภทใหมีขนาดใหญข้ึน
เพื่อลดความเสียหายของสินคา การพยายามลดระดับสินคาคงคลังโดยใหมีการเก็บสินคาคงคลังไวที่ศูนยกระจายสินคาเทา
น้ัน เปนตน

(6) การใชระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย หางโลตัสมีระบบการบริหารสินคาและระบบการกระจายสินคาท่ีทัน
สมยั เชน เทคโนโลยี RAMS (“Richtor Automatic Merchandising System”) POS (“Point of Sales”) และ SAP เพ่ือชวย
ใหการบริหารสินคามีประสิทธิภาพ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันของธุรกจิซุปเปอรเซ็นเตอรในประเทศจีน

ธุรกิจคาปลีกในประเทศจีนมีการเจริญเติบโตอยางมากในชวง 10 ปท่ีผานมา เหตุผลสวนใหญมาจากการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ และความตองการท่ีเพ่ิมมากขึน้ของผูบริโภค เน่ืองจากประเทศจีนมีประชากรถึงประมาณ 1.3 พันลานคนทําใหประเทศจีน
เปนตลาดคาปลีกท่ีใหญสําหรับสินคาอุปโภคบริโภคตาง ๆ อัตราการเติบโตของรายไดรวมของธุรกิจคาปลีกในประเทศจีนอยูในระดับ
ท่ีสูง ซ่ึงเทากับรอยละ 8.8 ในป 2545 ซึง่อัตราการเตบิโตของธรุกิจคาปลีกน้ีอยูในอัตราท่ีสูงกวาอัตราการเตบิโตของผลผลิตมวลรวม
ของประเทศจีน (GDP) ซ่ึงเทากับรอยละ 8.0 ในป 2545 (ท่ีมา: CEIC) อยางไรก็ตาม ถึงแมวาอัตราการเติบโตของธุรกิจคาปลีกจะอยู
ในระดับท่ีสูงแตระดบัราคาของสินคากลับมีแนวโนมลดลงโดยพิจารณาจากดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index) และ ดัชนี
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ราคาคาปลีก (Retail Price Index) ในชวง 5 ปท่ีผานมา โดยเฉพาะดัชนีราคาคาปลีกที่ลดลงทุกป ท้ังน้ีเปนผลมาจากตนทุนในการ
ผลิตท่ีต่ําลง โดยเฉพาะอยางยิง่สินคาประเภทเทคโนโลยีและเคร่ืองไฟฟา

ดัชนีทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศจีน
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ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ การใชจายของผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีราคาคาปลีก

อัตราการเติบโต
(%)

ท่ีมา: ธนาคารโลก / ธนาคารพัฒนาเอเซีย

จากการศึกษาของบริษัท ณ ปลายป 2544 คาดวามีผูประกอบการธุรกิจคาปลีกทองถิ่น (domestic retail chain operator) 
ทั้งสิ้นประมาณ 2,100 ราย ซึ่งประกอบดวยรานคาปลีกทั้งหมดประมาณ 32,000 ราน อยางไรก็ตามมีผูประกอบการธุรกิจคาปลีก
เพียงประมาณ 90 ราย หรือรอยละ 5 ของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกท้ังหมด ที่มีรายไดเกิน 100 ลานเรนมนิบี

สําหรับผูประกอบการธุรกิจคาปลีกตางชาตใินประเทศจีนมีจํานวนประมาณ 360 ราย แตในจํานวนนี้มีเพียงประมาณ 40 
รายท่ีไดรับการอนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกจากรัฐบาลกลางของประเทศจีน นอกน้ันไดรับเพียงใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีก
จากรัฐบาลทองถิ่น ในปจจบัุน ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกที่มีชื่อเสียงในตางประเทศจํานวนมากไดเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศจีน 
ไดแก หาง Wal-Mart หาง Carrefour และ หาง Metro เปนตน แตสัดสวนของรายไดรวมของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกตางชาติใน
ประเทศจีนมีเพียงรอยละ 3 ของรายไดรวมทั้งหมดของธุรกิจคาปลีกในประเทศจีน ดังนั้น โอกาสการขยายตัวของผูประกอบการธุรกิจ
คาปลีกตางชาติในประเทศจีนยังมีอีกมาก โดยผูประกอบการธุรกิจคาปลีกตางชาติไดนําประสบการณและความชํานาญในการ
ดําเนินธุรกิจและการบริหารธุรกิจคาปลีกอยางมืออาชีพระดับโลกมาใชในประเทศจีนซึ่งสามารถชวยใหการประกอบธุรกิจมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น สงผลใหตนทุนสินคาต่ําลง และทําใหราคาขายปลีกถูกลง ทําใหผูประกอบการเหลาน้ีมีบทบาทและเปนท่ีสนใจของผู
บริโภคมากขึ้น

ธุรกิจคาปลีกและธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในประเทศจีนจึงนับวามีการแขงขันสูง โดยตองเผชิญกับการแขงขันทั้งจากคูแขง
รายใหญระดบัประเทศ คูแขงในทองถิ่น และคูแขงที่มาจากตางประเทศ บริษัทเชื่อวาคูแขงทางการคาโดยตรงของหางโลตัส คือ หาง 
Carrefour ซึ่งเปนบริษัทชั้นนําจากประเทศฝรั่งเศส มีสาขาทั้งหมด 28 สาขาตามเมืองใหญ ๆ ในประเทศจีน ในจํานวนนี้ม ี6 สาขาอยู
ที่เซี่ยงไฮ ในขณะที่หางโลตัสมีจํานวน 10 สาขาที่เซี่ยงไฮ และอีก 1 สาขาในหังโจว (Hangzhou) นอกจากนี้หางโลตัสยังมีคูแขงทาง
การคารายอ่ืนท่ีไมไดอยูในรูปแบบของซุปเปอรเซ็นเตอร แตมีกลุมเปาหมายของผูบริโภคใกลเคียงกัน เชน ผูประกอบการธุรกิจซูป
เปอรมารเก็ตทองถิ่น ไดแก ราน Lian Hua ซ่ึงเปนผูประกอบการรายใหญท่ีสุดในประเทศจีน มีสาขาประมาณ 1,225 สาขาท่ัว
ประเทศ และ ราน Hua Lian ซ่ึงเปนผูประกอบการรายใหญลําดับสอง มีสาขาประมาณ 818 สาขาท่ัวประเทศ  และหางโลตัสยังแขง
ขันกับผูประกอบการธุรกิจคาปลีกรูปแบบอ่ืน ๆ ไดแก หาง Metro หาง RT Mart หาง Happy Mart หาง Auchan หาง Trustmart และ 
หาง Hymart เปนตน นอกจากนี้รัฐบาลจีนเริ่มมีนโยบายควบคุมการขยายตัวของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร อาทิเชน ในเมืองเซี่ยงไฮ มี
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การกําหนดใหซุปเปอรเซ็นเตอรจะตองตั้งอยูหางกันในรัศมีไมนอยกวา 3 กิโลเมตรและจะตองผานขั้นตอนการทําประชาพิจารณ 
เปนตน

ปจจุบัน การเขามาประกอบการธุรกิจคาปลีกของผูประกอบการตางชาติตองไดรับการอนุญาตจากรัฐบาลกลางของประเทศ
จีนเสียกอนที่จะดําเนินการได จึงทําใหเปนขอจํากัดอยางหนึ่งในการประกอบธุรกิจ นอกจากน้ัน ผูประกอบการตางชาติตองมีผูรวม
ทุนเปนบริษทัทองถ่ิน ซ่ึงสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนตางชาติในบริษัทรวมทุนท่ีประกอบกจิการเกินกวา 3 หางจะตองไมเกินรอยละ 
50 และท่ีต้ังของธุรกิจคาปลีกท่ีลงทุนโดยชาวตางชาติยังจาํกัดอยูเพียงหัวเมืองในจังหวัดตาง ๆ เทศบาลซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแล
โดยตรงของรัฐบาลกลาง เทศบาลที่มีแผนพัฒนาตนเอง และ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จากเหตุผลดังกลาว บริษัทเชือ่วาผูประกอบการตาง
ชาติรายใหมท่ีตองการเขามาลงทุนในประเทศจีนนอกจากจะตองมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจแลวยังตองมีความสัมพันธอันดีและ
ไดรับการสนับสนุนจากทางหนวยงานราชการและคนในทองถ่ินดวย นอกจากน้ัน บริษัทเชื่อวารานคาที่เปดใหมจําเปนตองใชเงินลง
ทุนท่ีสูง เชน การลงทุนในท่ีดินและคากอสราง การลงทุนในอุปกรณท่ีทันสมัยเพ่ือท่ีจะลดคาใชจายและตนทุน การมีความรูในการ
บริหารและความรูในเร่ืองอุปกรณจากทีมงานท่ีมีประสบการณ เพ่ือท่ีจะทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ

อยางไรก็ตาม ภายใตขอตกลงกับองคการการคาโลก หรือ World Trade Organization (“WTO”) ประเทศจีนตองยกเลิกขอ
จํากัดในการดําเนินธุรกิจของบริษัทตางชาติสวนใหญท่ีมีในปจจบัุน ภายใน 5 ปหลังจากการเขาเปนสมาชิก โดยขอหามไมใหคนตาง
ชาติมีอํานาจควบคุมขางมากจะตองยกเลิกภายใน 5 ปหลังจากการเขาเปนสมาชิก บริษัทเชื่อวา การยกเลิกหรือลดลงของขอจํากัด
ตางๆน้ันจะทําใหสภาวะการแขงขันทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไปจากปจจุบันอยางมาก โดยจะเปนโอกาสท่ีดีของหางโลตัสในการขยาย
ธุรกิจในตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากเมืองเซ่ียงไฮ แตในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหคูแขงรายใหม ๆ เขามาในตลาดประเทศจีน
ไดงายขึ้น

3.3 ข การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

การจัดซื้อสินคา

SLS ซ้ือสินคาเกอืบท้ังหมดจากผูผลิตหรือตัวแทนจาํหนายภายในประเทศจีน ปจจบัุนสํานักงานใหญของ SLS ที่เซี่ยงไฮ
เปนผูวางแผนและควบคมุนโยบายการส่ังซ้ือสินคาของแตละสาขาอยางเปนระบบ ในรอบป 2545 ท่ีผานมา SLS ไมไดพ่ึงพาการซือ้
สินคาจากตัวแทนจําหนายรายหนึ่งรายใดเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาการสั่งซื้อ และ SLS มีการปรับปรุงสวนผสมของสินคาในแต
ละสาขาอยูเสมอ เพื่อเพิ่มยอดขายรวมและอัตรากําไรขั้นตนใหดีขึ้น โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากลูกคาและคูแขงขัน เพื่อ
ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูบริโภค

หางโลตัสแตละสาขาจะสงขอมูลยอดขายและสินคาคงคลังผานระบบคอมพิวเตอรไปยังสํานักงานใหญ และสํานักงานใหญ
จะสงคําส่ังซ้ือสินคาไปถึงตวัแทนจําหนาย ยกเวนสินคาบางชนิด เชน อาหารสดและสินคาบางชนิดท่ีแตละสาขาส่ังตรงกบัผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม แตละสาขายงัตองสงขอมูลไปใหสํานักงานใหญในภายหลัง เพื่อให SLS สามารถบริหารสินคาคงคลัง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การกระจายสินคา

SLS เชาที่ดินพรอมอาคารเพื่อใชเปนศูนยกระจายสินคา 1 แหง อยูท่ีเขต Jin Qiao มีพ้ืนท่ีประมาณ 21,000 ตารางเมตร 
สามารถรองรับหางโลตัสไดประมาณ 18 สาขา ระบบการเก็บและกระจายสินคาผานศูนยกระจายสินคาชวยใหสามารถสงสินคาได
ตรงเวลา และชวยบริหารสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเทศกาลสําคัญ หางโลตัสสามารถเกบ็สิน
คาไวไดมากพอกับความตองการ และสามารถทําการสงเสริมการขายสินคาไดอยางเหมาะสม
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ปจจุบัน สินคาประมาณรอยละ 62 ของมูลคาซื้อของ SLS ถูกรับและสงผานศูนยกระจายสินคา โดย SLS มีนโยบายที่จะ
เพ่ิมสัดสวนดังกลาวใหสูงข้ึนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือ

2543 2544 2545 หกเดือนสิ้นสุด
30 มิ.ย. 2546

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย* (วัน) 29.6 33.1 29.9 24.8
*ขอมูลจากบริษัท


