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6. โครงการดําเนินงานในอนาคต

โครงการขยายราน 7-Eleven

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจราน 7-Eleven ในทําเลปกติเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่แหลงชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
ซ่ึงจะเปนรานสาขาบริษัทและรานคาแฟรนไชสตามความเหมาะสมและภาวะการแขงขัน ปจจุบันการเปดรานใหมในทําเลปกติใชเงิน
ลงทุนประมาณ 2.2 ลานบาทตอราน และใชพนักงานรานรวมประมาณ 10 คนตอราน สําหรับการตกแตงรานและอุปกรณหลักตางๆ 
โดยบริษัทไมมีนโยบายที่จะลงทุนในที่ดินและอาคาร แตจะใชวิธีการเชาอาคารจากบุคคลภายนอก อายุสัญญาเชาเฉล่ียประมาณ 3 
ป และสามารถตออายุสัญญาไดตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันไว บริษัทคาดวาจะไดรับอัตรากําไรขั้นตนจากยอดขายของรานประมาณ
รอยละ 22-23 ของยอดขายระดับรานคา (ข้ึนอยูกับประเภทสินคา การควบคุมตนทุนรานคา การแขงขัน) และการขยายสาขานี้จะ
ชวยเพ่ิมปริมาณการซ้ือและชวยใหบริษัทสามารถขอเงือ่นไขกับซัพพลายเออรไดดีข้ึน

นอกจากน้ี บริษัทมีแผนการขยายราน 7-Eleven ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการดําเนินธุรกิจ
รานคาสะดวกซื้อในชองทางที่มีศักยภาพการเติบโตตามพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และทําใหบริษัทสามารถขยายกลุมลูก
คาไปยังลูกคาที่เดินทางโดยรถยนตสวนตัว รานในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จะแบงเปน 2 รูปแบบ คือ รานสาขาบริษัทและรานคา
แฟรนไชส เชนเดียวกับรานในทําเลปกต ิ โดยการเปดรานใหมใชเงินลงทุนประมาณ 2.5 ลานบาทตอราน สูงกวารานในทําเลปกติ
ประมาณ 0.3 ลานบาท สําหรับการตกแตงรานและอุปกรณตางๆ โดยบริษัทไมมีนโยบายท่ีจะลงทุนในท่ีดินและอาคาร แตจะใชวิธี
การเชาอาคารจากบุคคลภายนอกเชนเดียวกับสาขาในทําเลปกต ิ และคาดวาจะไดรับอัตรากําไรขั้นตนในระดับเดียวกันกับรานใน
ทําเลปกติ

ในรอบ 6 เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไดทําการเปดราน 7-Eleven ในทําเลปกติเพิ่มเติมจํานวน 169 ราน และ
ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. เพิ่มเติมจํานวน 31 สาขา ในระหวางป 2546-2548 บริษัทคาดวาจะเปดราน 7-Eleven เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณปละ 320 ราน โดยคาดวาจะเปนราน 7-Eleven ในทําเลปกติประมาณปละ 200-240 รานและรานในสถานีบริการน้ํามัน 
ปตท. ประมาณปละ 80-120 ราน   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ การแขงขัน และความตองการของลูกคา บริษัทคาดวาจะใชเงิน
ลงทุนในสวนน้ีประมาณปละ 740 ลานบาท

โครงการปรับปรุงระบบและสภาพรานเดมิ

บริษัทตองลงทุนเพิ่มเติมในรานสาขาเดิมที่ไดเปดดําเนินการมานานครบ 6 ป เพ่ือปรับปรุงสภาพรานและซอมแซมอุปกรณ
ใหมีสภาพใหมพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษายอดขายและฐานลูกคาโดยตองใชเงินปรับปรุงระบบและตกแตงราน
ประมาณ 0.6 ลานบาทตอราน ในรอบ 6 เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไดทําการปรับปรุงสภาพราน 7-Eleven จํานวน 115
ราน ในป 2547 บริษัทมีแผนท่ีจะลงทุนปรับปรุงรานสาขาจํานวน 250 แหงที่มีอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไปโดยต้ังงบประมาณไวประมาณ 
150 ลานบาท

โครงการติดต้ังระบบบริหารรานคา (Store System)

ระบบบริหารรานคา (Store System) เปนระบบที่สามารถบันทึกขอมูลการขายรายสินคาและรายละเอียดการขายอื่น ๆ ท่ี
ราน 7-Eleven โดยติดตั้งระบบและอุปกรณ Bar Code รวมท้ังระบบประมวลผลท่ีราน (Store Controller) ซึ่งถูกเชื่อมกับระบบ
ประมวลผลท่ีสํานักงานใหญ ระบบดังกลาวชวยใหบริษัทสามารถวิเคราะหการขายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน สงผลให
การบริหารสินคาคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึน้ การคัดเลือกสินคาเหมาะกับความตองการของลูกคา ซึง่จะสงผลใหผลประกอบการ
ของบริษัทดีขึ้น
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บริษทัเช่ือวาหลังการติดต้ังระบบบริหารรานคาเสร็จสมบูรณท้ังในสวนของสํานักงานใหญและราน 7-Eleven แลวจะชวย
ใหยอดขายเฉล่ียตอวันตอสาขาและอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงคลังเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ซึ่งราน 7-Eleven ที่เปดดําเนินการอยูใน
ปจจุบันกวารอยละ 98 ไดรับการติดต้ังระบบบริหารรานคาเรียบรอยแลว และรานสาขาท่ีเปดใหมในป 2546 และปตอไปจะทําการ
ติดต้ังระบบบริหารรานคาทันทีท่ีเปดรานใหม รวมเงินลงทุนในโครงการระบบบริหารรานคาในป 2547 ประมาณ  160 ลานบาท

โครงการศูนยกระจายสินคาแหงใหม

เนื่องจากศูนยกระจายสินคาบางบัวทอง (DC บางบัวทอง) ตั้งอยูในบริเวณฝงตะวันตกของกรุงเทพฯ สามารถใหบริการ
ราน 7-Eleven ไดประมาณ 2,800 สาขา การขยายตัวของราน 7-Eleven ประมาณปละ 320 สาขา จะสงผลทําใหกาํลังการให
บริการของศูนยกระจายสินคาบางบัวทองเต็มที่ในชวงประมาณป 2548 บริษัทจึงไดมีการวางแผนสรางศูนยกระจายสินคาแหงใหม
โดยสามารถใหบริการราน 7-Eleven ไดประมาณ 2,000 สาขา ในบริเวณฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ  เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
จํานวนราน 7-Eleven คาดวาจะเริ่มดําเนินการจัดหาที่ดินในชวงปลายป 2546 และกอสรางอาคารรวมทั้งจัดหาอุปกรณในป 2547
โดยใชเงินลงทุนรวมประมาณ 835 ลานบาท

โครงการปรับปรุงระบบการคัดเลือกสินคาท่ีราน

โครงการน้ีประกอบดวยสองโครงการยอยคือ โครงการติดตั้ง Graphic Ordering Terminal (GOT) และ Store
Assortment โดยในระบบ GOT จะติดตั้งอุปกรณเพื่อใหพนักงานรานสามารถใชขอมูลในการวิเคราะหกอนการสั่งสินคาทําใหสั่งสิน
คาไดแมนยําขึ้น ขณะท่ีระบบ Store Assortment จะชวยใหรานสามารถบริหารการขายสินคาใหเหมาะกับรานโดยคัดเลือกสินคาท่ี
ตรงกับความตองการของลูกคาและจัดเรียงสินคาไดมีประสิทธิภาพ โครงการท้ังสองน้ีจะใชเงนิลงทุนในอุปกรณ เครื่องมือ และระบบ
ซอฟแวร รวม 165 ลานบาท ขณะน้ีกําลังศกึษาและออกแบบระบบในรายละเอียด และคาดวาจะติดต้ังระบบไดในป 2547

โครงการขยายสาขาหางโลตสั

SLS มีแผนจะเปดสาขาของหางโลตัสเพ่ิมใหครบ 16 สาขาภายในไตรมาสแรกของป 2547 ในเขต 2 เมือง 7 มณฑลที ่SLS
ไดรับสิทธิการใชเครื่องหมายการคา โดย SLS มีนโยบายที่จะใชการเชาอาคารแทนการสราง หรืออาจชักชวนบริษัทอสังหาริมทรัพย
ในทองถิ่นเขามารวมลงทุนเพื่อเปนการลดภาระเงินลงทุนที่ตองใชในการเปดสาขา SLS คาดวาจะตองใชเงินลงทุนประมาณ 50-60
ลานเรนมินบี ตอสาขา ทั้งนี ้บริษัทคาดวาจะไดรับอัตรากําไรข้ันตนจากยอดขายของรานประมาณรอยละ 10-12 ของยอดขายระดับ
รานคา (ข้ึนอยูกับประเภทสินคา การควบคุมตนทุนรานคา การแขงขนั)


