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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท สําหรับตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงนิของ
บริษัทในระยะ 3 ป ท่ีผานมา ไดแกบริษัท สํานักงาน เอสจีวี - ณ ถลาง จํากัด โดยนางสุดจิตร  บุญประกอบ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที ่2991

รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ปท่ีผานมา ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมี
เงื่อนไข สําหรับงบการเงินป 2545  ป 2544 และ ป 2543 ดังน้ี

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําป 2545

ผูสอบบัญชีมีความเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยและงบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2545  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยไมมีเงื่อนไข

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําป 2544

ผูสอบบัญชีมีความเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยและงบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2544  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยไมมีเงื่อนไข

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําป 2543

ผูสอบบัญชีมีความเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยและงบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2543  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยไมมีเงื่อนไข
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ตารางสรุปงบการเงินรวม
(หนวย: ลานบาท) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม       30 มิ.ย.

2543 2544 2545  2546
ขอมูลจากงบกําไรขาดทุน
รายได:
ขายและบริการสุทธิ 26,206 31,550 43,765 28,357

    รายไดอื่น 2,126 1,713 2,153 1,224
รายไดรวม 28,332 33,263 45,918 29,581
ตนทุนและคาใชจาย:

 ตนทุนขายและบริการ 21,601 25,664 35,512 23,092
คาใชจายในการขายและการบริหาร
 (รวมคาตอบแทนกรรมการ)

5,839 6,260 8,996 5,343

กําไรจากการดําเนินงาน 892 1,339 1,410 1,146
ดอกเบี้ยจาย 193 42 44 10

   ภาษีเงินไดนิติบุคคล 349 282 400 339
ขาดทุน (กําไร) ของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย 166 (90) (2) (40)
กําไรสุทธิ 516 925 964 757
กําไรตอหุน  - กอนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว (บาท)* 2.58 4.62 4.82 3.78
                  - หลังเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไว (บาท)* 1.29 2.31 2.41 1.89
                  - หลังเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไว และใชจํานวนหุน

สามัญ 450 ลานหุน (Fully Diluted) (บาท)*
1.15 2.06 2.14 1.68

ขอมูลจากงบดุล
สินทรัพยรวม 11,717 14,228 17,305 17,385
   สินทรัพยหมุนเวียน 6,161 6,946 8,877 8,609
   สินทรัพยอ่ืน 5,556 7,282 8,428 8,776
หน้ีสินรวม 7,676 8,404 10,900 10,673
   หน้ีสินหมุนเวียน 7,339 7,980 10,332 10,034
   หน้ีสินอ่ืน 337 424 568 639
สวนของผูถือหุน 4,040 5,824 6,404 6,712
ขอมูลจากงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,696 1,772 3,841 1,147
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 458 (1,695) (2,116) (1,124)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (710) 224 (957) (437)

    เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1,444 301 768 (413)
    เงินสดคงเหลือสิ้นงวด 2,885 3,185 3,953 3,540

*บริษัทไดเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2545
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อัตราสวนทางการเงิน
  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม         30 มิ.ย.

2543 2544 2545 2546
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.84 0.87 0.86 0.86
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.52 0.43 0.41 0.38
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.25 0.23 0.42 -
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 194.06 158.26 168.11 -
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1.86 2.27 2.14 -
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 12.69 12.49 12.71 -
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 28.36 28.82 28.32 -
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 4.95 4.75 4.97 -
ระยะเวลาชําระหนี ้(วัน) 72.66 75.79 72.37 -
Cash Cycle (วัน) -42.44 -44.70 -41.92 -
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)
อัตรากําไรขั้นตน (%) 17.57% 18.65% 18.86% 18.57%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 0.15% 3.56% 2.93% 3.82%
อัตรากําไรอื่น (%) 3.02% 0.51% 0.23% 0.07%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากาํไร (%) 4152.35% 150.59% 286.14% 101.69%
อัตรากําไรสุทธิ (%) 1.82% 2.78% 2.10% 2.56%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 14.74% 18.76% 15.77% -
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 4.59% 7.13% 6.12% -
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 27.14% 34.84% 29.62% -
อัตราการหมุนเวยีนของสินทรัพย (เทา) 2.52 2.56 2.91 -
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.90 1.44 1.70 1.59
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 11.10 49.92 96.36 155.10
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.57 0.57 1.00 -
อัตราเงินปนผล (%) 58.17% 32.43% 41.49% -
ขอมูลตอหุน (Per Share Analysis)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)* 10.10 14.56 16.01 16.78
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)* 1.29 2.31 2.41 1.89
กําไรสุทธิตอหุน (Fully Diluted) (บาท)** 1.15 2.06 2.14 1.68
เงินปนผลตอหุน (บาท)* 0.75 0.75 1.00 0.00

*ขอมูลตอหุนคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ 400 ลานหุน
**คํานวณจากจํานวนหุนสามัญ 450 ลานหุน
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยมาจากธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจราน
คาสะดวกซื้อในประเทศไทย นอกจากน้ี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยยังประกอบดวย ธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในประเทศ
จีน และสวนธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญไดแก ธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูป ธุรกิจเปนตัวแทนรับชําระคาสินคาและบริการตางๆ
และธุรกิจจําหนายและซอมแซมอุปกรณเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทเชื่อวาธุรกิจรานคาสะดวกซื้อในประเทศไทยซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทจะยังคงความสําคัญในการเปนแหลงรายได
หลักของบริษัท  ในขณะที่ธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในประเทศจีนเปนการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท โดยเปนการเขาไป
ดําเนินธุรกิจในประเทศจีนซึ่งมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญที่มีศักยภาพและกําลังเติบโต สําหรับธุรกิจท่ีชวยสนับสนุนธุรกิจรานคา
สะดวกซื้อในประเทศไทยที่ดําเนินการโดยบริษัทยอยอื่นๆ เปนการใชประโยชนจากเครือขายรานคา 7-Eleven ท่ีบริษัทมีอยูเพ่ือสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการของบริษัท

บริษัทเชื่อวาจุดแข็งของบริษัทนอกจากจะอยูที่การมีสาขา 7-Eleven ซ่ึงกระจายอยูท่ัวประเทศในทําเลท่ีดี ทําใหสามารถ
สรางความสะดวกสบายใหแกลูกคามากขึ้น  การเลือกใชระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมก็มีสวนชวยเพ่ิม
ความสะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยเชนเดียวกัน  ทั้งนี้ทางบริษัทไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในดานตาง ๆ อาทิ
เชน การปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกราน รวมไปถึงอุปกรณใหทันสมัยซึง่สามารถชวยใหราน 7-Eleven ดูสะดุด
ตาและทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัย และชวยดึงดดูลูกคาไดมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็มีการนําระบบบริหารรานอัตโนมัติมาใช ซึ่ง
จะชวยใหผูบริหารรานสามารถส่ังสินคา  ดูแลสินคาคงคลัง และการบริหารงานอื่นๆ ในรานไดงายขึ้น อีกทั้งชวยใหการติดตอสื่อสาร
ระหวางรานสาขากับสํานักงานใหญมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษัทยังมีศูนยกระจายสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีชวยใหบริษัท
สามารถกระจายสินคาไปยังรานสาขาไดอยางรวดเร็ว ดวยสินคาท่ีมีคุณภาพและมีตนทุนท่ีลดลง   ยิ่งไปกวานั้นทางบริษัทยังไดมี
การพัฒนาสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา โดยมีจุดยืนในการสรางความแตกตางใหเปนราน
สะดวกซือ้ท่ีใหความสะดวกแกลูกคาผานบริการและสินคา เชน การใหบริการชําระคาสินคาและบริการ คาสาธารณูปโภค  รวมไป
ถึงการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มพรอมรับประทานครบวงจร

การขยายตัวของการใชจายในการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนภายในประเทศนอกจากจะเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอ
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจแลว ยังมีผลใหการแขงขันในธุรกิจคาปลีกรุนแรงขึ้นตามไปดวย โดยผูประกอบการรายเกาได
พยายามปรับปรุงตนเองและขยายสาขาใหเขาถึงผูบริโภคมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีผูประกอบการรายใหมเขามาสูธุรกิจเปน
จํานวนมากขึ้น ดังน้ันการเปดสาขาใหมของผูประกอบการทุกรายจึงตองเผชิญหนากับคูแขงอยางหลีกเล่ียงไมไดเพราะท่ีดินและ
ทําเลตาง ๆ ถูกจับจองจากคูแขงที่เปดดําเนินการอยูกอนแลว หรือเปนทําเลท่ีตองใชเงนิลงทุนสูง ซึ่งถือวาเปนอุปสรรคสําคัญในการ
ดําเนินงาน บริษัทไดตระหนักและเขาใจถึงปญหาเหลาน้ีเปนอยางดี จึงไดมุงพัฒนาการบริหารจัดการทั้งที่รานและสํานักงานใหญ  
มุงเนนการบริหารตนทุนการดําเนินงานใหตํ่าท่ีสุดดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของทุกหนวยงาน ตลอดจนมุงเนนการให
บริการแกลูกคาหลักมากยิ่งขึ้นพรอมทั้งรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มกลุมลูกคาใหม  ท้ังน้ีโอกาสท่ีรานคาสะดวกซ้ือท่ีมีรูปแบบทัน
สมัยจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนยังมอีีกมาก เพราะพฤติกรรมผูบริโภคที่ตองการความสะดวกสบายมากขึ้น บริษัทเชื่อวาผูประกอบการที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการอยางเปนระบบท้ังดานการเงิน บุคลากร เลือกใชเทคโนโลยีและเคร่ืองมือตางๆ ไดอยางเหมาะสม มี
ความสามารถในการบริหารรานคาโดยใชหลักของการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) มีการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
อยางตอเน่ืองท้ังดานการคัดสรรสินคาและคุณภาพการบริการเพ่ือสนองตอบความตองการของลูกคา จะสามารถสรางยอดขายและ
กําไรใหเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเน่ือง
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สําหรับธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในประเทศจีน บริษัทเชื่อวาจะสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจของจีน
ท่ียังคงเติบโตในระดับสูง ประกอบกับเครือขายของหางโลตัสท่ีเพ่ิมขึ้น ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและประสบการณของผู
บริหาร จะชวยทําให SLS สามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขันกับคูแขงไดเปนอยางด ี ทั้งนี้บริษัทเชื่อวาธุรกิจซุปเปอรเซ็น
เตอรในประเทศจีนจะสามารถเติบโตไดตามแผนที่วางไวโดยกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ SLS รวมทั้งเงินทุนเพิ่มเติมจากผู
รวมทุนในประเทศจีน โดยไมตองอาศัยเงินทุนเพิ่มเติมจากบริษัท

การวิเคราะหผลการดําเนนิงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 เปรียบเทียบกบัผลการดําเนนิงานสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2544

รายได

สําหรับป 2545 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมเทากับ 45,918 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 12,655 ลานบาท จากรายไดรวม
จํานวน 33,263 ลานบาท ของป 2544 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 38.0 จากงวดเดียวกันของปกอน (ในป 2543 บริษัทและบริษัทยอยมีราย
ไดรวมจํานวน 28,332 ลานบาท) โดยรายไดรวมท่ีเพ่ิมข้ึนสวนใหญประมาณรอยละ 95.7 มาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย
สุทธิ ซึ่งรายไดจากการขายสุทธิ (ซึ่งประกอบดวยรายไดจากการขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ รายไดจากการขายสุทธิของ
ธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญ และรายไดจากการขายสุทธิของธุรกิจอื่นๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย) ไดเพิ่มขึ้นจาก 
31,310 ลานบาทจากป 2544 เปนจํานวน 43,423 ลานบาทในป 2545 โดยการเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 68.1 ของรายไดจากการ
ขายสุทธ ิเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ

สําหรับป 2545 รายไดจากการขายสุทธิจํานวน 43,423 ลานบาท ประกอบไปดวย รายไดจากการขายสุทธิของธุรกิจราน
คาสะดวกซื้อ ประมาณรอยละ 69.5 รายไดจากการขายสุทธิของธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญ  ประมาณรอยละ 29.3 และรายไดจาก
การขายสุทธิของธุรกจิอ่ืนๆ ประมาณรอยละ 1.3 ของรายไดจากการขายสุทธิ สาเหตุสําคัญที่ทําใหอัตราการเติบโตของรายไดจาก
การขายสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 38.7 เนื่องมาจากในป 2545 มีราน 7-Eleven ท่ัวประเทศเพ่ิมข้ึนสุทธิถึง
320 สาขา ทําใหมีราน 7-Eleven รวมทั้งสิ้น 2,042 ราน ณ ส้ินป 2545 และธุรกิจซุปเปอรเซน็เตอรขยายสาขาหางโลตัสเพ่ิมอีก 4
สาขาทําใหมีหางโลตัสรวมเปน 10 สาขา ณ ส้ินป 2545 โดยรายละเอียดรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยมีดังน้ี

รายไดจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ

รายไดรวมจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อประกอบไปดวย (1) รายไดจากการขายสุทธิของรานคาคอนวีเนียนสโตร ซึ่งเปนราย
ไดจากยอดขายของราน 7-Eleven ท่ัวประเทศยกเวนรานคาแฟรนไชสประเภท A และรานคาท่ีไดรับสิทธิชวงในอาณาเขต (“รายได
จากยอดขายของราน”)  (2) รายไดจากการขายสุทธิของคลังสินคา ซึ่งเปนรายไดจากยอดขายของศูนยกระจายสินคา ใหรานคาแฟ
รนไชสประเภท A และรานคาที่ไดรับสิทธิชวงในอาณาเขต (“รายไดจากยอดขายของศูนยกระจายสินคา“) (3) รายไดจากการขาย
สุทธิอ่ืนๆ ซึ่งเปนรายไดจากยอดขายของสํานักงานใหญ ใหรานคาแฟรนไชสประเภท A และรานคาท่ีไดรับสิทธิชวงในอาณาเขต 
(“รายไดจากยอดขายของสํานักงานใหญ”) และ (4) รายไดอื่นจากการดําเนินงาน ซึ่งไดแก รายไดคาสิทธ ิ ซ่ึงบริษัทไดรับจากรานแฟ
รนไชสและรานคาท่ีไดรับสิทธิชวงในอาณาเขต (“รายไดคาสิทธ”ิ) รายไดคาเชา และรายไดอ่ืน ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการสง
เสริมการตลาด (“รายไดจากการสงเสริมการตลาด”)

สําหรับป 2545 รายไดรวมจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อเทากับ 31,537 ลานบาท (ซึ่งประกอบดวยรายไดตางๆ ดังท่ีกลาวไว
ขางตน ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เพิ่มขึ้นจากป 2544 ซึ่งเทากับ 23,129 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 36.4 (ในป 2543 รายได
รวมจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อเทากับ 19,678 ลานบาท)  รายไดรวมจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อคิดเปนรอยละ 68.7 ของรายไดรวม
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ของบริษัทและบริษทัยอย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

� รายไดจากยอดขายของราน ซึ่งมีสัดสวนสูงสุดประมาณรอยละ 87.9 ของรายไดรวมจากธรุกิจรานคาสะดวกซ้ือ มี
จํานวนเทากับ 27,708 ลานบาทในป 2545 เพ่ิมข้ึนรอยละ 53.0 จากงวดเดียวกันของป 2544 ที่มีรายไดจากยอดขาย
ของรานเทากับ 18,107 ลานบาท (ในป 2543 รายไดจากยอดขายของรานเทากับ 14,715 ลานบาท) เนื่องจากการ
ขยายจํานวนราน 7-Eleven ในรอบ 1 ป เพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 320 สาขา โดยยอดขายเฉล่ียตอรานตอวันในป 2545 
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2544 เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 15 จากประมาณ 39,000 บาทในป 2544 เปน
ประมาณ 45,000 บาทในป 2545 (โดยยอดขายเฉล่ียตอรานตอวันในป 2544 เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 2 จาก
ประมาณ  38,000 บาทในป 2543 เปนประมาณ 39,000 บาท) โดยยอดขายเฉลี่ยตอรานตอวันที่ดีขึ้น เนื่องจากการ
ปรับปรุงสวนผสมสินคาในรานใหตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้น เชน การเพิ่มของสัดสวนการขายบัตร
โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเติมเงินท่ีมียอดขายตอวันสูง ตามกระแสความนิยมของผูบริโภคเก่ียวกับการใชโทรศัพทเคล่ือน
ท่ี รวมถึงระบบ Store System ที่ชวยใหบริษัทสามารถวิเคราะหขอมูลความตองการของลูกคา เพื่อชวยใหสามารถนํา
เสนอสินคาไดตรงตามความตองการ

� รายไดจากยอดขายของศูนยกระจายสินคา เปนรายไดที่เกิดจากการขายสินคาผานศูนยกระจายสินคาใหกับรานคา
แฟรนไชสประเภท A และรานคาท่ีไดรับสิทธิชวงในอาณาเขต สวนรายไดจากยอดขายของสํานักงานใหญ เปนรายได
ท่ีเกิดจากการชวยส่ังซ้ือสินคาจากผูผลิตหรือตัวแทนจาํหนายสินคาใหกับรานแฟรนไชสประเภท A และรานคาท่ีไดรับ
สิทธิชวงในอาณาเขต โดยสินคาเหลานี้จะถูกสงตรงโดยไมผานศูนยกระจายสินคา ซ่ึงบริษัทไดบันทึกรายไดดังกลาว
ตามราคาตนทุนของสินคาน้ันๆ  รายไดรวมของทั้งสองประเภทนี้ลดลงจาก 3,808 ลานบาทในป 2544 เปน 2,458
ลานบาท ในป 2545 หรือลดลงประมาณรอยละ 35.5 จากป 2544 เนื่องจากสัดสวนของราน 7-Eleven ที่เปดใหม
สวนใหญรอยละ 73.6 ในป 2545 เปนรานสาขาบริษัท ซึ่งสวนใหญเปนรานสาขาบริษัทที่สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 
(ไดเปดดําเนินการถึง 133 รานในป 2545) และรานคาแฟรนไชสท่ีไมใชประเภท A จึงทําใหรายไดจากยอดขายของ
ศูนยกระจายสินคาและรายไดจากยอดขายของสํานักงานใหญลดลง แตจะสงผลใหรายไดจากยอดขายของรานเพิ่ม
ข้ึนดังท่ีไดกลาวไวขางตน

ทั้งนี ้ ผูบริหารของบริษัทมีความประสงคท่ีจะเปล่ียนรานคาแฟรนไชสประเภท A ในปจจุบัน ใหเปนรานคาแฟรนไชส
ประเภท A-modified แทน (รานคาแฟรนไชสประเภท A-modified เปนรานคาแฟรนไชสประเภท A เดิม แตถูกแกไข
ขอตกลงใหบริษัทเปนผูจัดหาและรับผิดชอบคาตนทุนสินคา และคาอุปกรณตางๆ สวนขอตกลงและเงือ่นไขอ่ืนๆ ใน
สาระสําคัญจะคลายกบัรานคาแฟรนไชส ประเภท B และ C ยกเวนสวนแบงผลกาํไร) เนื่องจากผูบริหารของบริษัท
เล็งเห็นวาการที่บริษัทเปนผูรับภาระคาสินคา จะทําใหรานคาแฟรนไชสส่ังซ้ือสินคามากขึน้ ซึ่งจะชวยลดปญหาสินคา
ขาดจากชั้นวางสินคา โดยผูบริหารมุงหวังท่ีจะปรับปรุงคุณภาพรานคาใหดีข้ึน ทําใหในป 2545 รานคาแฟรนไชส
ประเภท A ไดลดจํานวนลง 185 ราน โดยม ี166 รานไดเปล่ียนเปนรานคาแฟรนไชสประเภท A-modified แทน โดย
รานคาแฟรนไชสประเภท A ณ ส้ินป 2545 เหลือเพียง 23 ราน จาก 208 ราน ณ ส้ินป 2544 จึงเปนปจจยัหลักท่ีทําให
รายไดจากยอดขายของศูนยกระจายสินคาและยอดขายของสํานักงานใหญในป 2545 ลดลง

นอกจากน้ัน รายไดจากยอดขายของสํานักงานใหญในป 2545 ไดลดลงจากป 2544 ประมาณรอยละ 51.0 เนื่องจาก
บริษัทมีความประสงคท่ีจะลดสัดสวนสินคาท่ีถูกสงตรงไปยังรานแฟรนไชสโดยใหสงผานศูนยกระจายสินคาแทน จึง
สงผลใหรายไดจากยอดขายของสํานักงานใหญลดลง
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� รายไดคาสิทธ ิประกอบดวย รายไดคาสิทธิแรกเขา (ปจจุบันเทากับประมาณ 400,000 ถึง 500,000 บาทตอรานแฟรน
ไชสที่เปดใหม) รายไดจากสวนแบงกาํไรเบ้ืองตนจากรานแฟรนไชสประเภท A (ปจจุบันเทากับรอยละ 35 ของกําไรขั้น
ตน) และรานคาท่ีไดรับสิทธิชวงในอาณาเขต (ปจจุบันเทากับรอยละ 3-4 ของยอดขาย) และรายไดคาสิทธิการนําสิน
คาเขามาจําหนายในราน รายไดคาสิทธิลดลงจากจํานวน 611 ลานบาท ในป 2544 เปนจํานวน 451 ลานบาทในป 
2545  หรือลดลงประมาณรอยละ 26.2 เน่ืองจากในป 2545 มีรานคาแฟรนไชสประเภท A ลดลง197 ราน ทําใหราย
ไดจากสวนแบงกําไรเบ้ืองตนจากรานคาแฟรนไชสประเภท A ลดลง

� รายไดคาเชา ประกอบดวย (1) คาเชาราน ท่ีรานแฟรนไชสบางประเภทและรานคาท่ีไดรับสิทธิชวงในอาณาเขต จาย
เพื่อดําเนินธุรกิจราน 7-Eleven แตบริษัทไดบันทึกไวเปนรายไดคาเชาของบริษัท อยางไรก็ดี บริษัทไดบันทึกคาเชา
จํานวนเดียวกันเปนคาใชจายในการขายและการบริหารในงบกําไรขาดทุนของบริษัท  และ (2) รายไดที่ไดรับจาก
บุคคลภายนอกท่ีมาเชาพ้ืนท่ีในราน 7-Eleven แตรายไดในสวนน้ีมีจํานวนไมมากนัก สําหรับรายไดคาเชาในป 2545 
ลดลงเล็กนอยจาก 230 ลานบาทในงวดเดียวกนัของป 2544 เปนจํานวน 203 ลานบาทในป 2545 หรือลดลง
ประมาณรอยละ 11.6 เนื่องจากการลดลงของจํานวนรานคาแฟรนไชสประเภท A ท่ีเคยจายคาเชาใหกับบริษัท

� รายไดอื่น ๆ ซึง่สวนใหญเปนรายไดจากการสงเสริมการตลาด สําหรับป 2545 รายไดในสวนนี้มีจํานวน 717 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากจํานวน 373 ลานบาท จากงวดเดียวกันของป 2544 เนื่องจากยอดขายของรานและการสั่งซื้อสินคาของ
บริษัทมีมากขึ้นตามจํานวนราน 7-Eleven ที่เพิ่มขึ้น

รายไดจากธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร

รายไดรวมของธุรกิจซุปเปอรเซน็เตอรประกอบไปดวย (1) รายไดจากการขายสุทธิของรานคาปลีกขนาดใหญ ซึ่งเปนรายได
จากยอดขายของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร (“รายไดจากยอดขายของรานโลตัส”)  และ (2) รายไดอื่นจากการดําเนินงาน ซึ่งไดแก ราย
ไดจากการสงเสริมการตลาด (“รายไดจากการสงเสริมการตลาด”) และรายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ีภายในราน

ในป 2545 รายไดรวมของธุรกิจซุปเปอรเซน็เตอรเทากับ 13,491 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.4 ของรายไดรวมตามงบการ
เงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนรอยละ 44.0 จากป 2544 ซึ่งมีรายไดรวมเทากับ 9,373 ลานบาท (ในป 2543 รายได
รวมของธุรกิจซุปเปอรเซน็เตอรเทากับ 7,422 ลานบาท) จากการขยายสาขาหางโลตัสเพิ่มเติมอีก 4 สาขาในป 2545 ทําใหมีหางโล
ตัสที่ดําเนินการทั้งหมด 10 สาขา ณ ส้ินป 2545 ทําให ในป 2545 รายไดจากยอดขายสุทธิของรานโลตัสเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 
41.3 จากจํานวน 8,995 ลานบาทในป 2544 เปนจํานวน 12,712 ลานบาทในป 2545 (ในป 2543 รายไดจากยอดขายสุทธิของราน
โลตัสเทากบั 7,213 ลานบาท) ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย

 อยางไรก็ตาม ยอดขายเฉล่ียตอสาขาตอวันของหางโลตัสลดลงประมาณรอยละ 7 จากป 2544 จากยอดขายเฉล่ียตอ
สาขาตอวันจํานวนประมาณ 940,000 เรนมินบีในป 2544 เปนจํานวนประมาณ 870,000 เรนมินบีในป 2545 (ยอดขายเฉล่ียตอ
สาขาตอวนัของหางโลตัสในป 2544 ลดลงประมาณรอยละ 12 จากประมาณ  1,070,000 เรนมินบีในป 2543 เปนประมาณ
940,000 เรนมินบี)  เนื่องจากหางโลตัสใหมจํานวน 4 สาขาท่ีเพ่ิงเปดน้ันอยูในชวงเร่ิมเปดดําเนินกิจการทําใหมียอดขายเฉล่ียตอ
สาขาตอวันนอยกวาหางโลตัสที่มีอยูเดิม รวมถงึสภาวะการแขงขันในพ้ืนท่ีท่ีหางโลตัสเปดดําเนินการ การเปล่ียนแปลงผังเมืองของ
เมืองเซี่ยงไฮทําใหจํานวนผูอยูอาศัยในพื้นที่มีจํานวนลดลงเปนการชั่วคราว และแนวโนมการลดลงของดัชนีราคาคาปลีก เปนผลทํา
ใหยอดขายเฉลี่ยตอสาขาตอวันของหางโลตัสทั้งหมดลดลง
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รายไดจากธุรกิจอ่ืน

รายไดจากธุรกิจของ CPRAM (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) ซึ่งสวนใหญมาจากการจําหนายอาหารสําเร็จรูป เพิ่มขึ้นจาก 
863 ลานบาทในป 2544 เปน 1,121 ลานบาทในป 2545 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 29.9 (ในป 2543 รายไดจากธุรกิจของ CPRAM เทากับ 
719 ลานบาท) เนื่องมาจากการยอมรับในตัวสินคาเพิ่มขึ้น รวมทั้งจํานวนชองทางการจําหนายในราน 7-Eleven มีมากขึ้นจากการที่
ราน 7-Eleven มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มชองทางการจําหนายตามซุปเปอรมารเก็ต และมีรายไดจากการสงออกสินคา
ไปตางประเทศมากขึ้น

ขอมูลเพิ่มเติมของ CPRAM

(ลานบาท) 2543 2544 2545

รายไดจากการขาย 708 835 1,095

-ในราน 7-Eleven 541 584 715

-นอกราน 7-Eleven 167 251 380

รายไดจากการรับชําระคาสินคาและบริการตางๆ ของ CS (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) โดย CS มีเคานเตอรบริการตั้งอยู
ทั้งในราน 7-Eleven และตามศูนยการคาท่ัวไป ซึ่ง ณ ส้ินป 2545 มีจํานวนทั้งสิ้น 2,316 เคานเตอร โดยตัง้อยูในราน 7-Eleven 
ประมาณรอยละ 82.9 หรือจํานวน 1,919 เคานเตอร รายไดคาบริการในป 2545 น้ีเทากับ 329 ลานบาท ในขณะท่ีป 2544 มีรายได
คาบริการ 185 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 78.0 (ในป 2543 รายไดคาบริการเทากับ 94 ลานบาท) เน่ืองจากในป 2545 มี
เคานเตอรใหบริการเพิ่มขึ้นถึง 1,166 เคานเตอร ประกอบกับจาํนวนลูกคาท่ีมาใชบริการเพ่ิมข้ึนท้ังท่ีเคานเตอรบริการท่ีมีอยูเดิมและ
เคานเตอรบริการที่เพิ่งเปดขึ้นใหม ทําใหมีรายการรับชําระคาบริการเพ่ิมข้ึนประมาณ 2 เทาจากป 2544

ขอมูลเพิ่มเติมของ CS
2543 2544 2545 หกเดือนสิ้นสุด

30 มิ.ย. 2546
จํานวนเคานเตอรบริการรวม (เคานเตอร) 819 1,150 2,316 2,769

- ในราน 7-Eleven 655 893 1,919 2,134

- นอกราน 7-Eleven 154 257 397 695

จํานวนรายการเฉล่ียตอเดือน (ลานรายการ) 0.7 1.4 2.3 3.5

นอกจากน้ัน บริษัทไดรับรายไดจากธรุกิจของ RTL ซึ่งมาจากการจําหนายและซอมแซมอุปกรณสําหรับธุรกิจคาปลีก ราย
ไดของ RTL ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 402 ลานบาทในป 2544 เปน 573 ลานบาทในป 2545 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ
42.6 (ในป 2543 รายไดของ RTL มีจํานวน 370 ลานบาท)

ตนทุนขายและตนทุนคาบริการ

ตนทุนขายและตนทุนคาบริการรวมตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษัทยอยสําหรับป 2545 เทากับ 35,512 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจาก 25,664 ลานบาทในป 2544 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 38.3 จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนราน 7-Eleven และหางโลตัสในป 
2545 การเพิ่มขึ้นของตนทุนขายและตนทุนคาบริการรวมของบริษัทนั้นสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมของบริษัทและบริษัท
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ยอยในป 2545 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 38.0 จากป 2544

ตนทุนขายและตนทุนคาบริการรวมของบริษทัและบริษัทยอยสําหรับป 2545 และ 2544 คิดเปนรอยละ 81.1 และ 81.3
ของรายไดจากยอดขายสุทธิและรายไดคาบริการรวมในป 2545 และ 2544 ตามลําดับ

ตนทุนขายของธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือ

ตนทุนขายของธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือตามงบการเงนิเฉพาะบริษัทเทากับ 23,764 ลานบาทในป 2545 (ซ่ึงประกอบไปดวย
ตนทุนขายของรานคาสะดวกซื้อ ตนทุนขายของคลังสินคา หรือศูนยกระจายสินคา และตนทุนขายอ่ืนๆ) เพิ่มขึ้น 6,459 ลานบาท
หรือเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 37.3 จากงวดเดียวกันของป 2544 จากจํานวน 17,305 ลานบาท เน่ืองจากมีราน 7-Eleven เพิ่มขึ้น
อยางมากในป 2545 ดังที่ไดกลาวไวขางตน โดยตนทุนขายของป 2545 และป 2544 เทากับประมาณรอยละ 78.8 และ 79.0 ของ
รายไดจากยอดขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ ตามลําดับ

 อยางไรก็ด ี รายไดจากยอดขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อในป 2545 ไดเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 37.6 จากป 2544 
(จากจํานวน 21,914 ลานบาทในป 2544 เปนจํานวน 30,165 ลานบาทในป 2545 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) ซึ่งมากกวาการเพิ่ม
ข้ึนของตนทุนขายของธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือในปท่ีผานมา การที่ตนทุนขายไดเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจาก
ยอดขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อในป 2545 น้ัน แสดงใหเห็นวาบริษทัสามารถรักษาสัดสวนการเติบโตของตนทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ทั้งนี ้ สัดสวนตนทุนขายของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อตอรายไดจากยอดขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อของป 2545และ
ป 2544 ไดลดลงมาจากสัดสวนรอยละ 80.2 ในป 2543  โดยบริษัทเชื่อวาการลดลงของตนทุนขายเกิดจากระบบ Store System
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนยกระจายสินคาของบริษัทท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหบริษัทบริหารสินคาท้ัง
ภายในราน 7-Eleven และสินคาคงคลังภายในศูนยกระจายสินคาไดเปนอยางดี ทําใหความเสียหายของสินคาภายในราน 7-
Eleven และสินคาคงเหลือลดลง

ตนทุนขายของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร

ในป 2545 ตนทุนขายของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรเทากับ 11,349 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 89.3 ของรายไดจาก
ยอดขายของรานโลตัสในป 2545 ซ่ึงไดลดลงจากสัดสวนรอยละ 89.9 ของรายไดจากยอดขายของรานโลตัสในป 2544 และลดลง
จากรอยละ 90.7 ของรายไดจากยอดขายของรานโลตัสในป 2543

ตนทุนขายของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในป 2545 ไดเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 40.4 จากป 2544 หรือจากจํานวน 8,084 ลาน
บาทในป 2544 เปนจํานวน 11,349 ลานบาทในป 2545 ในขณะท่ีรายไดจากยอดขายของรานโลตัสในป 2545 ไดเพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 41.3 จากปกอน การที่ตนทุนขายของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรไดเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจากยอด
ขายของรานโลตัส แสดงใหเห็นวาบริษัทสามารถรักษาสัดสวนการเติบโตของตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ

สัดสวนของตนทุนขายของธุรกิจซุปเปอรเซน็เตอรตอรายไดจากยอดขายของรานโลตัสอยูในระดบัท่ีสูงกวาสัดสวนเดียวกัน
ของธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือ เนื่องจากความแตกตางของลักษณะการดําเนินธุรกิจ โดยธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรเนนการจําหนายสินคา
ในราคาถูกและจําหนายในปริมาณคราวละมากๆ จึงทําใหอัตรากําไรขั้นตนตํ่ากวาธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ สําหรับธุรกิจรานคา
สะดวกซื้อนั้น บริษัทเนนความสะดวกสบายของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ จึงทําใหราคาสินคาในราน 7-Eleven สูงกวาสินคาชนิดเดียวกัน
ในรานซุปเปอรเซน็เตอร เนื่องจากลูกคาไดรับความสะดวกสบายจากการซื้อสินคาในราน 7-Eleven ท่ีกระจายอยูตามแหลงชมุชน
ท่ัวประเทศ และสามารถซือ้สินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง
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กําไรขั้นตน

กําไรข้ันตนในท่ีน้ี คือ สวนตางระหวางรายไดจากยอดขายสุทธิและรายไดคาบริการกับตนทุนขายและตนทุนคาบริการตาม
งบการเงินรวม ซึ่งเทากับ 8,253 ลานบาทในป 2545 เพิ่มขึ้นจาก 5,886 ลานบาทในงวดเดียวกนัของป 2544 อัตรากําไรขั้นตนโดย
รวมในป 2545 เทากับรอยละ 18.9 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากงวดเดียวกันของป 2544 ซ่ึงเทากับรอยละ 18.7 และเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 
17.6 ในป 2543

สําหรับกําไรข้ันตนของป 2545 เพ่ิมข้ึนรอยละ 40.2 จากงวดเดียวกันของป 2544 ในขณะท่ีรายไดจากยอดขายสุทธิและ
รายไดคาบริการของป 2545 เพ่ิมข้ึนรอยละ 38.7 จากงวดเดียวกันของป 2544 ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทและบริษัทยอยสามารถทํา
กําไรขั้นตนไดดีขึ้น

กําไรขั้นตนจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ

กําไรขั้นตนรวมของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ (ซึ่งเกิดจากสวนตางระหวางรายไดจากยอดขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ
กับตนทุนขายของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) ของป 2545 เทากับ 6,401 ลานบาท (กําไรขั้นตนรวมของ
ธุรกิจรานคาสะดวกซื้อสําหรับป 2544 และ 2543 เทากับ 4,610 ลานบาท และ 3,680 ลานบาท ตามลําดับ) หรือคิดเปนอัตรากําไร
ขั้นตนรวมรอยละ 21.2 ของรายไดจากยอดขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 
2544 ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนรวมรอยละ 21.0 (อัตรากําไรข้ันตนรวมของป 2543 เทากับรอยละ 19.8) โดยการเติบโตของกําไรขั้นตน
รวมของธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือ ของป 2545 เพ่ิมข้ึนรอยละ 38.9 จากงวดเดียวกันของป 2544

อัตรากําไรขั้นตนที่เกิดจากรายไดจากยอดขายของราน (ซึ่งเกิดจากสวนตางระหวางรายไดจากยอดขายของรานกับตนทุน
ขายของรานคาสะดวกซื้อหารดวยรายไดจากยอดขายของราน ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เทากับรอยละ 22.8 ในป 2545 ลดลง
จากอัตรากําไรขั้นตนที่เกิดจากรายไดจากยอดขายของรานในงวดเดียวกันของป 2544 และ 2543 ซ่ึงเทากับรอยละ 24.9 และ 24.1 
ตามลําดับ เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายของสินคาประเภทเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีมีอัตรากําไรข้ันตนท่ีต่ํากวาอัตรากําไรข้ัน
ตนเฉล่ียของสินคาสวนใหญ

อยางไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการท่ีจะเพ่ิมอัตรากําไรข้ันตนใหดีข้ึนโดยการปรับเปล่ียนสวนผสมในราน 7-Eleven โดยการ
เพ่ิมสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมีอัตรากําไรขั้นตนท่ีสูงกวาใหมากขึ้น และเลือกสินคาท่ีลูกคามีความตองการเขามาวาง
จําหนายในรานใหมากขึ้น นอกจากน้ัน ระบบ Store System ของบริษัท ชวยใหบริษัทบริหารสินคาคงคลังไดดีข้ึนและมีประสิทธิ
ภาพ ทําใหสินคาในราน 7-Eleven ไมขาดแคลนและมีไมมากจนเกินไป ทําใหตนทุนของสินคาลดลง โดยหากพิจารณาอัตรากําไรขั้น
ตนที่คํานวณจากยอดขายของรานทั้งหมด (รวมแฟรนไชสทุกประเภท) ซึ่งจะเห็นแนวโนมการลดลงคลายคลึงกับ อัตรากําไรขั้นตนที่
เกิดจากรายไดจากยอดขายของรานตามงบการเงินเฉพาะบริษัท แตหากแยกพิจารณาเฉพาะอัตรากําไรขั้นตนโดยไมรวมสินคา
ประเภทเทคโนโลยีและการส่ือสารจะเห็นวาเพ่ิมข้ึนตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา หรือ หากพิจารณาเฉพาะอัตรากําไรขนตนของสิน
คาประเภทอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเปนสินคาประเภทที่ราน 7-Eleven ใหความสําคัญก็จะเปนวามีการเพิ่มขึ้นเชนกัน

2543 2544 2545
อัตรากําไรขั้นตนจากยอดขายของรานทั้งหมด* 23.6% 24.4% 22.8%

อัตรากําไรขั้นตนไมรวมสินคาประเภทเทคโนโลยีและการส่ือสาร* 24.2% 25.0% 25.6%

อัตรากําไรข้ันตนเฉพาะสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม* 25.5% 25.9% 26.1%
*รวมแฟรนไชสทุกประเภท
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สวนสาเหตุที่อัตรากําไรขั้นตนรวมของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อตํ่ากวาอัตรากําไรขั้นตนที่เกิดจากรายไดจากยอดขายของราน 
เน่ืองจากกําไรขั้นตนรวมจะรวมกําไรขั้นตนของรายไดจากยอดขายของศูนยกระจายสินคา และรายไดจากยอดขายของสํานักงาน
ใหญ ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนที่ตํ่ากวา

กําไรขั้นตนจากธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร

กําไรขั้นตนรวมของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร (ซ่ึงเกิดจากสวนตางระหวางรายไดจากยอดขายและบริการสุทธิของรานโลตัส
กับตนทุนขายและตนทุนบริการของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร ตามงบการเงินรวม) ในป 2545 เทากับ 1,364 ลานบาท (กําไรขั้นตนรวม
ของธุรกิจซปุเปอรเซ็นเตอรสําหรับป 2544 และ 2543 เทากับ 954 ลานบาท และ 686 ลานบาท ตามลําดับ) หรือคิดเปนอัตรากําไร
ข้ันตนรวมรอยละ 10.7 ของรายไดจากยอดขายและบริการสุทธิของรานโลตัส ซึ่งใกลเคียงกับงวดเดียวกันของป 2544 ซ่ึงเทากับรอย
ละ 10.6 และ เปนอัตราที่ดีขึ้นกวาป 2543 ซ่ึงเทากับรอยละ 9.5 โดยการเตบิโตของกําไรข้ันตนรวมของธรุกิจซปุเปอรเซ็นเตอรในป 
2545 เพ่ิมข้ึนรอยละ 43.0 จากงวดเดียวกันของป 2544 อัตรากําไรขั้นตนที่ดีขึ้น เปนผลมาจากการท่ี SLS ไดปรับเปล่ียนสินคาให
เหมาะสมกับความตองการของลูกคาและสามารถบริหารตนทุนของสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ

อยางไรก็ด ี อัตรากําไรขั้นตนรวมของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรตํ่ากวาอัตรากําไรขั้นตนรวมของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ เนื่อง
จากลักษณะของธุรกิจมีความแตกตางกัน ทําใหนโยบายการกําหนดราคาของสินคาประเภทเดียวกันมีความแตกตางกันตาม
ลักษณะลูกคา สภาพตลาด และสถานการณการแขงขัน อยางไรก็ตาม SLS พยายามท่ีจะปรับปรุงสวนผสมของสินคาใหมีความ
หลากหลายมากข้ึน ดวยการเลือกสินคาท่ีมีอัตรากําไรข้ันตนท่ีสูงเขามาจําหนาย เพื่อใหมีอัตรากําไรขั้นตนรวมที่สูงขึ้น

คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหารรวมตามงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึนจาก 6,253 ลานบาทในป 2544 เปน 8,989 ลานบาทในป 
2545 ตามจํานวนรานท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยคาใชจายในการขายและบริหารรวมที่เพิ่มขึ้นในป 2545 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 
43.8 จากงวดเดียวกันของป 2544 ในป 2545 คาใชจายในการขายและบริหารรวมคิดเปนสัดสวนรอยละ 19.6 ของรายไดรวมของ
บริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 18.8 ในงวดเดียวกันของป 2544 เน่ืองจาก การเพ่ิมข้ึนของรานแฟรนไชส
ประเภท A-Modify ท่ีบริษัทบันทึกสวนแบงรายไดท่ีบริษัทจายใหแฟรนไชสในรูปของคาตอบแทนการบริหาร (Outlet Management 
Fee) เปนคาใชจายในการขายและบริหาร ในขณะท่ีเดิมถารานประเภทน้ีเปนแฟรนไชสประเภท A บริษัทไมมีการบันทึกเปนคาใช
จาย (รานแฟรนไชสประเภท B และ C และ แฟรนไชส ปตท. ก็บันทึกบัญชีเชนเดียวกบัประเภท A-Modify โดยสวนแบงรายไดเฉลี่ย
อยูท่ีประมาณรอยละ 50 ของกาํไรข้ันตน) อยางไรก็ตาม สัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารรวมตอรายไดรวมของป 2544 
ไดลดลงจากสัดสวนดังกลาวของป 2543 ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.3 ของรายไดรวมในป 2543 จากผลของนโยบายการควบคุม
คาใชจายของบริษัท

คาใชจายในการขายและบริหารหลักๆ ไดแก (1) คาใชจายพนักงาน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 34.5 ของคาใชจายในการขายและ
บริหารรวมของบริษทัและบริษัทยอยในป 2545 ไดเพ่ิมข้ึนจาก 2,316 ลานบาทในป 2544 เปน 3,098 ลานบาทในป 2545 หรือคิด
เปนอัตราการเติบโตรอยละ 33.8 จากปกอน (2) คาเชา ซ่ึงคิดเปนรอยละ 13.7 ของคาใชจายในการขายและบริหารรวมของป 2545 
ไดมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 901 ลานบาทในป 2544 เปน 1,231 ลานบาทในป 2545 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 36.6 จากป
กอน ซึ่งสอดคลองกับการที่บริษัทเปดราน 7-Eleven และ หางโลตัสเพ่ิมข้ึน ทําใหบริษัทตองเชาพ้ืนท่ีและอาคารเพ่ิมเติม เน่ืองจาก
บริษัทไมมีนโยบายท่ีจะเปนเจาของพ้ืนท่ีและอาคารสําหรับราน 7-Eleven และหางโลตัสของ SLS (3) คาเส่ือมราคา เพิ่มขึ้นเล็กนอย
จาก 936 ลานบาทในป 2544 เปน 979 ลานบาทในป 2545 และ (4) คาใชจายในการดําเนินงานอื่น ซึ่งมีรายการที่สําคัญไดแก คา
ตอบแทนการบริหาร (Outlet Management Fee) คาเดินทาง และคาสิทธิท่ีบริษัทจายใหแก 7-Eleven, Inc.  (ไมรวมคา
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สาธารณูปโภค และคาโฆษณาและสงเสริมการขาย) เพ่ิมข้ึนรอยละ 96.1 จากจํานวน 1,112 ลานบาทในป 2544 เปนจํานวน 2,181 
ลานบาทในป 2545 เน่ืองจากเหตุผลเดียวกันกับการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายในการขายและบริหารโดยรวม

ดอกเบี้ยจาย

ดอกเบี้ยจายตามงบการเงินรวมเทากับ 44 ลานบาทในป 2545 เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยจายในรอบเดียวกันของป 2544 ซึ่ง
เทากับ 42 ลานบาทแลว เพิ่มขึ้นเล็กนอย

กําไรสุทธิ

จากผลประกอบการท่ีดีขึ้นในสวนของรายไดรวมและอัตราการทํากําไรขั้นตนท่ีดีขึ้น ท้ังกําไรขั้นตนรวมของธุรกิจรานคา
สะดวกซื้อ และกําไรข้ันตนรวมของธรุกิจซปุเปอรเซ็นเตอร รวมทั้งนโยบายการควมคุมคาใชจายของบริษัท ทําใหกําไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมในป 2545 เทากับ 964 ลานบาท เพิ่มขึ้น 39 ลานบาท จากจํานวน 925 ลานบาทในงวดเดียวกันของป 2544 หรือเพ่ิม
ข้ึนรอยละ 4.2 อยางไรก็ตาม อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมสําหรับป 2545 เทากับรอยละ 2.1 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับอัตรากําไร
สุทธิป 2544 ซึ่งเทากับรอยละ 2.8 โดยสาเหตุประการหนึ่งเกิดจากกําไรจากการจําหนายบริษัทยอยในป 2544 มีจํานวนเทากับ 100 
ลานบาท ในขณะท่ีในป 2545 มีจํานวนเทากับ 24 ลานบาท

รายการปรับปรุงงวดกอน

ในป 2543 บริษทัยอยในตางประเทศสองแหงไดถือปฎิบัติยอนหลังสําหรับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับท่ี 38 
เรื่อง “สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน” (IAS No. 38, “Intangible Assets”) ซึ่งใหถือปฎิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังจากวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2542 โดยมาตรฐานการบัญชีนี้ไดกําหนดใหบริษัทยอยดังกลาวตองบันทึกคาใชจายกอนเริ่มดําเนิน
งานเปนรายจายสําหรับปทันทีท่ีเกิดรายการ ผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวทําใหกําไรสุทธิของบริษัทสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 ลดลงเปนจํานวนประมาณ 306.9 ลานบาท กําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรรของบริษัท ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2543 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 306.9 ลานบาท

การวิเคราะหผลการดําเนนิงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 เปรียบเทียบกับผลการดําเนนิงาน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2545

รายได

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมเทากับ 29,581 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
8,584 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 40.9 จากงวดเดียวกันของป 2545 ซึ่งบริษัทมีรายไดรวมจํานวน 20,997 ลานบาท โดยรายได
รวมท่ีเพ่ิมข้ึนสวนใหญประมาณรอยละ 95.5 มาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายสุทธ ิซึ่งรายไดจากการขายสุทธ ิ(ซึ่งประกอบ
ดวยรายไดจากการขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ รายไดจากการขายสุทธิของธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญ  และรายไดจากการ
ขายสุทธิของธุรกิจอื่นๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย) ไดเพิ่มขึ้นจาก 19,871 ลานบาทในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2545 เปนจํานวน 28,073 ลานบาทในงวดเดียวกันของป 2546 โดยการเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 71.4 ของรายไดจากการ
ขายสุทธ ิเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 รายไดจากการขายสุทธิจํานวน 28,073 ลานบาท ประกอบไปดวย ราย
ไดจากการขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ ประมาณรอยละ 69.8 รายไดจากการขายสุทธิของธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญ 
ประมาณรอยละ 29.2 และรายไดจากการขายสุทธิของธุรกิจอ่ืนๆ ประมาณรอยละ 1.0 ของรายไดจากการขายสุทธ ิสาเหตุสําคญัท่ี
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ทําใหอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 41.3 มาจากการขยายตัวของราน 7-
Eleven และหางโลตัส  ในชวงเวลา 12 เดอืนท่ีผานมา บริษัทมีการเปดราน 7-Eleven ทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 338 สาขา และหางโลตัส
เพิ่มขึ้น 3 สาขา ทําให ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีราน 7-Eleven รวมทั้งสิ้น 2,242 สาขา และหางโลตัสรวมท้ังส้ิน 11 สาขา โดย
รายละเอียดรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยมีดังน้ี

รายไดจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 รายไดรวมจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อเทากับ 20,402 ลานบาท (ซึ่ง
ประกอบดวยรายไดตางๆ ดังท่ีกลาวไวขางตน ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2545 ซึ่งเทากับ 14,387
ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 41.8 ทั้งนี ้ รายไดรวมจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อคิดเปนรอยละ 69.0 ของรายไดรวมของบริษัทและ
บริษัทยอย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

� รายไดจากยอดขายของราน ซึ่งมีสัดสวนสูงสุดประมาณรอยละ 92.8 ของรายไดรวมจากธรุกิจรานคาสะดวกซ้ือ มี
จํานวนเทากับ 18,939 ลานบาทสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 เพ่ิมข้ึนรอยละ 55.6 จากงวด
เดียวกันของป 2545 ที่มีรายไดจากยอดขายของรานเทากับ 12,174 ลานบาท เนื่องจากการขยายจํานวนราน 7-
Eleven ในชวงเวลา 12 เดอืนท่ีผานมา เพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 338 สาขา โดยยอดขายเฉลี่ยตอรานตอวันสําหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2545 เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 16 จาก
ประมาณ 44,000 บาทเปนประมาณ 51,000 บาท

� รายไดจากยอดขายของศูนยกระจายสินคา และรายไดจากยอดขายของสํานักงานใหญ ลดลงจาก 1,555 ลานบาท
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 เปน 647 ลานบาท สําหรับงวดเดียวกันของป 2546 หรือลดลง
ประมาณรอยละ 58.4 เนื่องจากสัดสวนของราน 7-Eleven ที่เปดใหมสวนใหญเปนรานสาขาบริษัท และรานคาแฟรน
ไชสท่ีไมใชประเภท A และบริษัทมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมสัดสวนสินคาท่ีถูกสงไปยังรานแฟรนไชสโดยผานศูนยกระจายสิน
คา  จึงทําใหรายไดจากยอดขายของศูนยกระจายสินคาลดลงและรายไดจากยอดขายของสํานักงานใหญลดลง

� รายไดคาสิทธ ิ ประกอบดวย รายไดคาสิทธิแรกเขา รายไดจากสวนแบงกาํไรเบ้ืองตนจากรานแฟรนไชสประเภท A 
และรานคาท่ีไดรับสิทธิชวงในอาณาเขต และรายไดคาสิทธิการนําสินคาเขามาจําหนายในราน รายไดคาสิทธิลดลง
จากจํานวน 253 ลานบาท สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 เปนจํานวน 229 ลานบาทสําหรับงวด
เดียวกันของป 2546 หรือลดลงประมาณรอยละ 9.2 เน่ืองจากบริษัทมีรานคาแฟรนไชสประเภท A ลดลง ทําใหรายได
จากสวนแบงกําไรเบ้ืองตนจากรานคาแฟรนไชสประเภท A ลดลง

� รายไดคาเชา สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 ลดลงเล็กนอยจาก 103 ลานบาทในงวดเดยีวกนั
ของป 2545 เปนจํานวน 88 ลานบาท หรือลดลงประมาณรอยละ 14.5 เนื่องจากการลดลงของจํานวนรานคาแฟรน
ไชสประเภท A ท่ีเคยจายคาเชาใหกับบริษัท

� รายไดอื่น ๆ ซึง่สวนใหญเปนรายไดจากการสงเสริมการตลาด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 ราย
ไดในสวนนี้มีจํานวน 499 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 302 ลานบาท จากงวดเดียวกันของป 2545 เนื่องจากยอด
ขายของรานและการส่ังซ้ือสินคาของบริษัทมีมากข้ึนตามจํานวนราน 7-Eleven ที่เพิ่มขึ้น

รายไดจากธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร

รายไดรวมของธุรกิจซุปเปอรเซน็เตอรประกอบไปดวย (1) รายไดจากการขายสุทธิของรานคาปลีกขนาดใหญ ซึ่งเปนรายได
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จากยอดขายของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร (“รายไดจากยอดขายของรานโลตัส”)  และ (2) รายไดอื่นจากการดําเนินงาน ซึ่งไดแก ราย
ไดจากการสงเสริมการตลาด (“รายไดจากการสงเสริมการตลาด”) และรายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ีภายในราน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 รายไดรวมของธุรกิจซุปเปอรเซน็เตอรเทากับ 8,662 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 29.3 ของรายไดรวมตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนรอยละ 38.7 จากงวดเดียวกันของป 2545 ซึ่งมี
รายไดรวมเทากับ 6,246 ลานบาท จากการขยายสาขาหางโลตัสเพิ่มเติมอีก 3 สาขาในชวง 12 เดือน ทําใหมีหางโลตัสท่ีดําเนินการ
ทั้งหมด 11 สาขา ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2546 ทําใหรายไดจากยอดขายของรานโลตัสไดเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 38.1 จากจํานวน 
5,944 ลานบาทสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 เปนจํานวน 8,208 ลานบาทสําหรับงวดเดียวกันของป 2546 
ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย

 อยางไรก็ตาม ยอดขายเฉล่ียตอสาขาตอวันของหางโลตัสลดลงประมาณรอยละ 8 จากงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2545 จากยอดขายเฉล่ียตอสาขาตอวันจํานวนประมาณ 900,000 เรนมินบีเปนจํานวนประมาณ 830,000 เรนมินบี
สําหรับงวดเดียวกันของป 2546 เน่ืองจากสภาวะการแขงขนัในพ้ืนท่ีท่ีหางโลตัสเปดดําเนินการ การเปลี่ยนแปลงผังเมืองของเมืองเซี่
ยงไฮทําใหจํานวนผูอยูอาศัยในพื้นที่มีจํานวนลดลงเปนการชั่วคราว และแนวโนมการลดลงของดัชนีราคาคาปลีก

รายไดจากธุรกิจอ่ืน

รายไดจากธุรกิจของ CPRAM (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) ซ่ึงสวนใหญมาจากการจาํหนายอาหารสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึนจาก 
481 ลานบาทในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 เปน 600 ลานบาทสําหรับงวดเดียวกันของป 2546 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ
24.7 เนื่องมาจากการยอมรับในตัวสินคาเพิ่มขึ้น รวมทั้งจํานวนชองทางการจําหนายในราน 7-Eleven มีมากขึ้นจากการที่ราน 7-
Eleven มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มชองทางการจําหนายตามซุปเปอรมารเก็ต และมีรายไดจากการสงออกสินคาไปตาง
ประเทศมากขึ้น

ขอมูลเพิ่มเติมของ CPRAM
(ลานบาท) งวดหกเดือนสิน้สุด

30 มิ.ย. 2545
งวดหกเดือนสิน้สุด

30 มิ.ย. 2546
รายไดจากการขาย 469 580

-ในราน 7-Eleven 333 389

-นอกราน 7-Eleven 136 191

รายไดจากการรับชําระคาสินคาและบริการตางๆ ของ CS (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) โดย CS มีเคานเตอรบริการตั้งอยู
ทั้งในราน 7-Eleven และตามศูนยการคาท่ัวไป ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2546 มีจํานวนทั้งสิ้น 2,769 เคานเตอร โดยตัง้อยูในราน 7-
Eleven ประมาณรอยละ 77 หรือจํานวน 2,134 เคานเตอร รายไดคาบริการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2546 นี้เทา
กับ 274 ลานบาท ในขณะท่ีงวดเดียวกันของป 2545 มีรายไดคาบริการ 140 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 95.7 เนื่องจากใน
ชวง 12 เดอืน มีเคานเตอรใหบริการเพิ่มขึ้นถึง 1,152 เคานเตอร ประกอบกับจํานวนลูกคาที่มาใชบริการเพิ่มขึ้นทั้งที่เคานเตอร
บริการที่มีอยูเดิมและเคานเตอรบริการที่เพิ่งเปดขึ้นใหม ทําใหมีรายการรับชําระคาบริการเพิ่มขึ้น

นอกจากน้ัน บริษัทไดรับรายไดจากธรุกิจของ RTL ซึ่งมาจากการจําหนายและซอมแซมอุปกรณสําหรับธุรกิจคาปลีก ราย
ไดของ RTL ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 259 ลานบาทสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 เปน 274 
ลานบาทสําหรับงวดเดียวกันของป 2546
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ตนทุนขายและตนทุนคาบริการ

ตนทุนขายและตนทุนคาบริการรวมตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2546 เทากับ 23,092 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 16,248 ลานบาทสําหรับงวดเดียวกันของป 2545 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 42.1
จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนราน 7-Eleven และหางโลตัสในชวง 12 เดือน การเพิ่มขึ้นของตนทุนขายและตนทุนคาบริการรวมของ
บริษัทนั้นสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในชวงเวลาเดียวกัน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 40.9

ตนทุนขายและตนทุนคาบริการรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 และ 
2545 คิดเปนรอยละ 81.4 และ 81.3 ของรายไดจากยอดขายสุทธิและรายไดคาบริการรวมในงวดเดียวกันของป 2546 และ 2545
ตามลําดับ

ตนทุนขายของธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือ

ตนทุนขายของธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือตามงบการเงนิเฉพาะบริษัทเทากับ 15,490 ลานบาทสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2546 (ซ่ึงประกอบไปดวยตนทุนขายของรานคาสะดวกซือ้ ตนทุนขายของคลังสินคา หรือศูนยกระจายสินคา และตน
ทุนขายอ่ืนๆ) เพิ่มขึ้น 4,667 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 43.1 จากงวดเดยีวกันของป 2545 จากจํานวน 10,823 ลานบาท
เนื่องจากมีราน 7-Eleven เพิ่มขึ้นอยางมากในชวงเวลา 12 เดอืน ดังที่ไดกลาวไวขางตน โดยตนทุนขายสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 และ 2545 เทากับประมาณรอยละ 79.1 และ 78.8 ของรายไดจากยอดขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ
ตามลําดับ

 อยางไรก็ด ีรายไดจากยอดขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซือ้สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 เพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 42.7 จากงวดเดียวกันของป 2545 (จากจํานวน 13,729 ลานบาทเปนจํานวน 19,585 ลานบาท ตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท) ซึ่งนอยกวาการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อในปที่ผานมา โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มสัดสวน
ของสินคาประเภทเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ตนทุนขายของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 ตนทุนขายของธุรกิจซปุเปอรเซ็นเตอรเทากับ 7,273 ลานบาท คิดเปน
ประมาณรอยละ 88.6 ของรายไดจากยอดขายของรานโลตัส ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีลดลงจากสัดสวนตนทุนขายตอยอดขายสําหรับงวด
เดียวกันในป 2545 ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 89.1

ตนทุนขายของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 ไดเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 37.4
จากงวดเดยีวกนัในป 2545 หรือจากจํานวน 5,294 ลานบาทเปนจํานวน 7,273 ลานบาท ในขณะที่รายไดจากยอดขายของรานโล
ตัสสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 ไดเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 38.1 จากงวดเดียวกันของปกอน

กําไรขั้นตน

กําไรข้ันตนในท่ีน้ี คือ สวนตางระหวางรายไดจากยอดขายสุทธิและรายไดคาบริการกับตนทุนขายและตนทุนคาบริการตาม
งบการเงินรวม ซึ่งเทากับ 5,265 ลานบาทสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 เพิ่มขึ้นจาก 3,740 ลานบาทในงวด
เดียวกันของป 2545 อัตรากําไรข้ันตนโดยรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 เทากับรอยละ 18.6 ลดลงเล็กนอย
จากงวดเดียวกันของป 2545 ซ่ึงเทากับรอยละ 18.7
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กําไรขั้นตนจากธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ

กําไรขั้นตนรวมของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ (ซึ่งเกิดจากสวนตางระหวางรายไดจากยอดขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ
กับตนทุนขายของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) ของงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่ 30 มิถุนายน 2546 เทากับ 
4,095 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรข้ันตนรวมรอยละ 20.9 ของรายไดจากยอดขายสุทธิของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ ลดลงเมือ่
เทียบกับงวดเดียวกันของป 2545 ซ่ึงมีอัตรากําไรข้ันตนรวมรอยละ 21.2 โดยการเติบโตของกําไรขั้นตนรวมของงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 เพ่ิมข้ึนรอยละ 40.9 จากงวดเดียวกันของป 2545 ในขณะที่รายไดจากยอดขายสุทธิของธุรกิจรานคา
สะดวกซือ้ของงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 เพ่ิมข้ึนรอยละ 42.7 จากงวดเดียวกันของป 2545

การลดลงของอัตรากําไรขั้นตนรวมของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อดังกลาวเกิดจากอัตรากําไรขั้นตนที่เกิดจากรายไดจากยอด
ขายของราน (ซึ่งเกิดจากสวนตางระหวางรายไดจากยอดขายของรานกับตนทุนขายของรานคาสะดวกซื้อหารดวยรายไดจากยอด
ขายของราน ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เทากับรอยละ 21.4 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 ลดลงจากอัตรา
กําไรขั้นตนที่เกิดจากรายไดจากยอดขายของรานในงวดเดียวกันของป 2545 ซ่ึงเทากับรอยละ 23.5 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอด
ขายของสินคาประเภทเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีมีอัตรากําไรขัน้ตนท่ีต่ํากวาอัตรากําไรข้ันตนเฉล่ียของสินคาสวนใหญ ซึ่งบริษัทมี
มาตรการที่จะเพิ่มอัตรากําไรขั้นตนใหดีขึ้นดังที่กลาวแลวขางตน

กําไรขั้นตนจากธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร

กําไรขั้นตนรวมของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร (ซ่ึงเกิดจากสวนตางระหวางรายไดจากยอดขายและบริการสุทธิของรานโลตัส
กับตนทุนขายและตนทุนคาบริการของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอร ตามงบการเงินรวม) สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2546 เทากับ 935 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรข้ันตนรวมรอยละ 11.4 ของรายไดจากยอดขายของรานโลตัส ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของป 2545 ท่ีมีอัตรากําไรขัน้ตนรวมรอยละ 10.9  โดยการเติบโตของกําไรขั้นตนรวมของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรสําหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 เพ่ิมข้ึนรอยละ 43.8 จากงวดเดียวกันของป 2545 ในขณะที่รายไดจากยอดขายและบริการ
สุทธิของรานโลตัสสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 เพ่ิมข้ึนรอยละ 38.1 จากงวดเดียวกันของป 2545

อยางไรก็ด ี อัตรากําไรขั้นตนรวมของธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรตํ่ากวาอัตรากําไรขั้นตนรวมของธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ เนื่อง
จากลักษณะของธุรกิจมีความแตกตางกัน ทําใหนโยบายการกําหนดราคาของสินคาประเภทเดียวกันมีความแตกตางกันตาม
ลักษณะลูกคา สภาพตลาด และสถานการณการแขงขัน อยางไรก็ตาม SLS พยายามท่ีจะปรับปรุงสวนผสมของสินคาใหมีความ
หลากหลายมากข้ึน ดวยการเลือกสินคาท่ีมีอัตรากําไรข้ันตนท่ีสูงเขามาจําหนาย เพื่อใหมีอัตรากําไรขั้นตนรวมที่สูงขึ้น

คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหารรวมตามงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึนจาก 3,998 ลานบาทสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2545 เปน 5,339 ลานบาทสําหรับงวดเดียวกันในป 2546 ตามจํานวนรานที่เพิ่มมากขึ้น โดยคาใชจายในการขายและ
บริหารรวมท่ีเพ่ิมข้ึนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 33.6 จากงวดเดียวกันของป 
2545 หรือ คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.0 ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงลดลงจากรอยละ 19.0 ในงวดเดียวกันของป 
2545 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดรวมในอัตราท่ีสูงจากการปรับสวนผสมของสินคาไดเหมาะสมและมาตราการควบคุมคาใชจาย
ตาง ๆ
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ดอกเบี้ยจาย

ดอกเบี้ยจายตามงบการเงินรวมเทากับ 10 ลานบาทสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 ลดลงเมื่อเทียบกับ
ดอกเบี้ยจายในงวดเดียวกันของป 2545 ซึ่งเทากับ 27 ลานบาทตามอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

กําไรสุทธิ

จากผลประกอบการท่ีเติบโตอยางตอเน่ีองทําใหกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2546 เทากับ 757 ลานบาท เพิ่มขึ้น 202 ลานบาท จากจํานวน 555 ลานบาทในงวดเดียวกันของป 2545 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 36.3
คิดเปนอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 เทากับรอยละ 2.6 เทากับอัตรากําไรสุทธิใน
งวด เดียวกันของป 2545

การวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2545 เปรียบเทียบกบัปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2544

สินทรัพย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษทัมีสินทรัพยรวมตามงบการเงินรวมจํานวน 17,305 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากจํานวน 14,228
ลานบาท ณ ส้ินป 2544 โดยบริษัทมีสินทรัพยหลักๆ ไดแก (1) เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด (2) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สุทธิ (3) สินคาคงเหลือ และ (4) ลูกหน้ีอ่ืน ๆ โดยสินทรัพยหลักท่ีเพ่ิมข้ึนมากไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิเพ่ิมข้ึน 1,444 ลาน
บาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 794 ลานบาท  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 768 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน (ซ่ึงสวน
ใหญเปนลูกหน้ีสรรพากร) เพิ่มขึ้น 290 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยมาจากการขยายธุรกิจของบริษัทอยาง
ตอเนื่อง  โดยในป 2545 มีการขยายสาขาของราน 7-Eleven จํานวน 320 สาขา และหางโลตัส 4 สาขา

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทใหเงินกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน โดยมียอดคงเหลือจํานวน 
1,080 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 ลดลงจาก 1,085 ลานบาท ณ ส้ินป 2544  เงินกูจํานวนดังกลาวเปนเงินกูที่บริษัทใหบริษัท LDI 
บริษัท CPRAM และบริษัท RTL กูยืมซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถอืหุนรอยละ 100 รอยละ 97.76 และรอยละ 99.99 ตามลําดับ

นอกจากน้ัน บริษัทและบริษัทยอยมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากขึ้น โดยวิเคราะหไดจากอัตราสวนทางการเงินที่ดี
ขึ้น เชน ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียลดลงจาก 2.27 วัน ในป 2544 เปน 2.14 วัน ในป 2545 และระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยลดลงจาก 
28.82 วัน ในป 2544 เปน 28.32 วัน ในป 2545 เปนตน

หนี้สินรวม

หน้ีสินรวมตามงบการเงนิรวมเพ่ิมข้ึนจาก 8,404 ลานบาท ณ ส้ินป 2544 เปนจํานวน 10,900 ลานบาท ณ ส้ินป 2545
สวนใหญจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียน ซึ่งเปนสวนประกอบหลักของหน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัทยอย  หรือคิดเปน
ประมาณรอยละ 94.8 ของหน้ีสินรวม ณ ส้ินป 2545 ในปท่ีผานมามีการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินหลักๆ มีรายละเอียดดังน้ี

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 664 ลานบาทจาก 715 ลานบาท ณ ส้ินป 2544 
เปน 50 ลานบาท ณ ส้ินป 2545

เจาหนี้การคาซึ่งเปนยอดหนี้สินที่เปนสัดสวนสูงที่สุดในยอดหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2,405 ลานบาทจาก 5,937 ลานบาท ณ ส้ิน
ป 2544 เปน 8,342 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 เจาหน้ีอ่ืนและคาใชจายคางจาย (สวนใหญไดแก คาสาธารณูปโภค คาเงินเดือน) เพิ่ม
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ขึ้น 568 ลานบาทจาก 977 ลานบาท ณ ส้ินป 2544 เปน 1545 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของราน 7-
Eleven และหางโลตัส โดยปริมาณการซื้อสินคาจากผูผลิตและผูจัดจําหนายเติบโตขึ้น

สวนของผูถือหุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมมีจํานวน 6,404 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 5,824 ณ ส้ิน
ป 2544 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมจาก 1,817 ลานบาท ณ ส้ินป 2544 เปน 2,482 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 ซ่ึงเปนผลของ
การที่บริษัทและบริษัทยอยสามารถทํากําไรไดมากขึ้น ในขณะท่ีบริษัทสามารถจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการในรอบป 2544 
เทากับ 300 ลานบาท รวมทั้งจัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 39 ลานบาทในปเดียวกนั โดยเม่ือพิจารณาอัตราสวนหน้ีสินตอ
สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 อยูท่ี 1.70 เทา ซ่ึงเปนระดับปกติของธุรกิจคาปลีกท่ีมียอดเจาหน้ีการคาในสัดสวนท่ีสูง
เม่ือเทียบกับหน้ีสินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทและบริษัทยอยมีทุนจดทะเบียน 2,250 ลานบาท เปนทุนเรียกชําระแลว 2,000 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ 400 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท

การวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2546 เปรียบเทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2545

สินทรัพย

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีสินทรัพยรวมตามงบการเงินรวมจํานวน 17,385 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 17,305
ลานบาท ณ ส้ินป 2545 โดยบริษัทมีสินทรัพยหลักๆ ไดแก (1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ (2) เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สด (3) สินคาคงเหลือ และ (4) ลูกหน้ีอ่ืน ๆ โดยสินทรัพยหลักท่ีเพ่ิมข้ึนมากไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิเพ่ิมข้ึน 359 ลาน
บาทและสินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึน  69 ลานบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 413 ลานบาท

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทใหเงินกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน โดยมียอดคงเหลือจํานวน 
1,084 ลานบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 เพิ่มขึ้นจาก 1,080 ลานบาท ณ ส้ินป 2545  เงินกูจํานวนดังกลาวเปนเงินกูที่บริษัทให 
LDI และ CPRAM กูยืมซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถอืหุนรอยละ 100 และรอยละ 97.76 ตามลําดับ

นอกจากน้ัน บริษัทและบริษัทยอยมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากขึ้น โดยวิเคราะหไดจากอัตราสวนทางการเงินที่ดี
ขึ้น เชน ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียลดลงจาก 2.14 วัน ในป 2545 เปน 1.84 วัน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546
และระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยลดลงจาก 28.32 วัน ในป 2545 เปน 25.24 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546
เปนตน

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมตามงบการเงินรวมลดลงจาก 10,900 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 เปนจํานวน 10,673 ลานบาท ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2546 โดยสวนใหญเกิดจากการลดลงของหน้ีสินหมุนเวยีน ซ่ึงเปนสวนประกอบหลักของหน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัท
ยอย โดยเจาหน้ีการคาซ่ึงเปนยอดหน้ีสินท่ีเปนสัดสวนสูงท่ีสุดในยอดหน้ีสินรวมลดลง 121 ลานบาทจาก 8,342 ลานบาท ณ ส้ินป 
2545 เปน 8,221 ลานบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546
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สวนของผูถือหุน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมมีจํานวน 6,712 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 6,404 ลาน
บาท ณ ส้ินป 2545 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมจาก 2,482 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 เปน 2,839 ลานบาท ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2546 ซึ่งเปนผลของการที่บริษัทและบริษัทยอยสามารถทํากําไรไดมากขึ้น โดยเม่ือพิจารณาอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผู
ถือหุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 อยูท่ี 1.59 เทา ซึ่งเปนระดับปกติของธุรกิจคาปลีกที่มียอดเจาหนี้การคาในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบ
กับหน้ีสินรวม

ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2546 บริษทัจายเงนิปนผลสําหรับรอบป 2545 ใหกับผูถือหุนท่ีมีรายช่ือตามทะเบียนรายช่ือผูถือ
หุน ณ วันท่ี 9 เมษายน 2546 เปนจํานวนเงิน 400 ลานบาทหรือคิดเปน 1.00 บาทตอหุน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีทุนจดทะเบียน 2,250 ลานบาท เปนทุนเรียกชําระแลว 2,000 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ 400 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท

การวิเคราะหงบกระแสเงินสด สภาพคลอง และแหลงเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2545 เปรียบเทยีบกับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2544

เน่ืองจากธุรกิจคาปลีกของบริษัทและบริษัทยอยเปนการจําหนายสินคาแบบเงินสด จึงมีเงินสดหมุนเวียนเขาสูรานคาเปน
ประจํา บางสวนนําไปซื้อสินคาหรือชําระคืนแกเจาหนี้การคาที่ครบกําหนดชําระ และบางสวนเก็บไวสําหรับเปนเงนิทุนหมุนเวยีนของ
บริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทและบริษัทยอยมีเงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดตามงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทยอยจํานวน 3,953 ลานบาท เพิ่มขึ้น 768 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับยอดรวมจํานวน 3,185 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ในป 2545 บริษัทสามารถสรางเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานตามงบการเงินรวมได 3,841 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 116.8 จากงวดเดียวกันของป 2544 ซึ่งมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,772 ลานบาท สาเหตุหลักๆ ของ
การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการที่บริษัทและบริษัทยอยมียอดเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 2,410 ลานบาท ซึ่งถือเปนแหลงเงินสดสําคัญ
ของธุรกิจคาปลีก เทียบกับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาเทากับ 1,067 ลานบาทในป 2544 และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิม
ขึ้น 539 ลานบาท นอกจากน้ันบริษัทและบริษัทยอยยงัสามารถทํากําไรสุทธิในป 2545 ได 964 ลานบาท จะเห็นไดวาในป 2545 กิจ
กรรมดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สงเสริมใหเกิดกระแสเงินสดไหลเขาสูบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนมาก

อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีการลงทุนในสินคาคงเหลือเพ่ิม 793 ลานบาทในป 2545 ซึ่งมากกวาการใชจาย
ประเภทเดียวกนัในป 2544 ซึ่งเทากับ 690 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากในป 2545 บริษัทและบริษัทยอยมีการขยายสาขาหลายสาขาท้ัง
รานคาสะดวกซื้อและซุปเปอรเซ็นเตอร จึงมีการซื้อสินคาคงเหลือไวรองรับการเปดสาขาใหม

เมื่อวิเคราะหถึงอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในป 2545 จะเห็นวามีทิศทางที่ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2544 อาทิเชน อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงนิสดเพ่ิมข้ึนจาก 0.23 เทาเปน 0.42 เทา อัตราสวนเงินสดตอการทํา
กําไรเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 150.6 เปนรอยละ 286.1 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 49.92 เทาเปน 96.36 เทา และ
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพันเพิ่มขึ้นจาก 0.57 เทาเปน 1.00 เทา
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในป 2545 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนตามงบการเงินรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,116 ลานบาท ใน
ขณะที่ในงวดเดียวกันของป 2544 บริษัทและบริษัทยอยใชเงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 1,695 ลานบาท สาเหตุหลักๆ 
ของการเพิ่มขึ้นของการใชกระแสเงินสดดังกลาวเกิดจากการขยายกิจการเพิ่มเติมในป 2545 ทําใหบริษัทและบริษัทยอยตองใชจาย
เงินในการกอสราง ปรับปรุงอาคาร รวมท้ังซ้ือสินทรัพยถาวร และสิทธิการเชาตางๆ สําหรับการเปดสาขาใหมไปท้ังส้ิน 2,773 ลาน
บาทเปรียบเทียบกับจํานวน 2,412 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2544 นอกจากน้ี ในป 2544 บริษัทยอยในตางประเทศยังมียอด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกันลดลงอีกจํานวน 727 ลานบาท ท่ีชวยใหเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 
2544 เพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในป 2545 บริษัทและบริษัทยอยมีเงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินรวมท้ังส้ินจํานวน 957 ลานบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 224 ลานบาทในป 2544 สาเหตุหลักๆ ของการเพิ่มขึ้นของการใช
เงินสดในกิจกรรมจัดหาเงินในป 2545 เกิดจากบริษัทยอยในตางประเทศไดชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินจํานวน 664 ลานบาท ในขณะที่ในงวดเดียวกันของป 2544 บริษทัยอยในตางประเทศไดชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 412 ลานบาท นอกจากน้ันในป 2544 บริษัทยอยในตางประเทศไดรับเงนิลงทุนจาก
ผูถือหุนสวนนอยเปนจํานวน 927 ลานบาท จึงทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2544

นอกจากน้ี จากผลประกอบการท่ีดีของบริษัทและบริษัทยอยในป 2543 และ 2544 ท่ีผานมา ทําใหบริษทัสามารถจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนท้ังส้ินปละ 300 ลานบาท หรือเทากับ 1.5 บาท และ 0.75 บาทตอหุน ตามลําดับ (บริษัทไดเปล่ียน
แปลงมูลคาท่ีตราไวจากหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2545)

การวิเคราะหงบกระแสเงินสด สภาพคลอง และแหลงเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2546 เปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

งวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทสามารถสรางเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานตามงบการเงินรวมได 
1,147 ลานบาท ลดลง 709 ลานบาทจากงวดเดียวกันของป 2545 ซึ่งมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,856 ลาน
บาท ซ่ึงถึงแมวาในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษัทสามารถทํากําไรสุทธิไดถึง 757 ลานบาท ซึ่งมากกวางวดเดียว
กันของป 2545 ประมาณ 202 ลานบาท หรือหากพิจารณาในสวนของกําไรจากการดาํเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
และหน้ีสินดําเนินงาน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 ก็สูงกวางวดเดยีวกนัของป 2545 ถึง 413 ลานบาท ทั้งนี้
สาเหตุสําคัญเน่ืองจากบริษัทมีนโยบายในการชาํ ระคาสินคากอนระยะเวลาท่ีกาํหนดเพ่ือใหไดรับสวนลดจากการชําระคืนกอน
กําหนด (early payment) ทําใหเจาหนี้การคาและหนี้สินหมุนเวียนอื่นมีการเปลี่ยนแปลงลดลงรวมกวา 420 ลานบาท สําหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 เปรียบเทียบกับยอดที่เพิ่มขึ้น 676 ลานบาท สําหรับงวดเดียวกันของป 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีเงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 1,124 ลานบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของป 2545 ประมาณ 160 ลานบาท โดยในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษัทใชเงินสดจายซื้อทรัพยสิน
ถาวรและสิทธิการเชาไปจํานวน 1,258 ลานบาท ลดลง 16 ลานบาท จากงวดเดียวกันของป 2545 นอกจากน้ี ในงวดหกเดือนส้ินสุด
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วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไดรับเงนิสดจากการจําหนายทรัพยสินถาวรจํานวน 138 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
ลงทุนมีจํานวนลดลง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีเงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจาํนวน 437 ลานบาท ซึ่งเกิด
จากการจายเงนิปนผลสําหรับรอบป 2545 เปนจํานวน 400 ลานบาทและการคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิและเงินเบิก
เกินบัญชีธนาคาร 39 ลานบาท ในขณะที่ในงวดเดียวกันของป 2545 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 205 ลาน
บาท ซึ่งเกิดจากการจายเงินปนผลและการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ความตองการของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีจะมีผลตอรายไดและกําไรของ
บริษัท หากบริษัทสามารถนําเสนอสินคาและบริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคาก็ยอมสงผลใหบริษัทมีลูกคาเพ่ิมมากขึ้น 
สามารถขายสินคาไดมากขึ้น โดยท่ีมีอัตรากําไรข้ันตนท่ีดีข้ึนดวย สําหรับธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือน้ัน การมุงนําเสนอ “ความสะดวก” 
ใหแกลูกคาหมายถึงการมีสินคาและบริการที่ตรงกับความตองการและการมีราน 7-Eleven ต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี
บริษัทก็พยายามเนนใหราน 7-Eleven เพิ่มสัดสวนการขายสินคาประเภทอาหารใหมากขึ้น ท้ังน้ีเน่ืองจากสินคาประเภทน้ีลูกคาตอง
ซื้อบอยกวาสินคาอุปโภคและโดยท่ัวไปก็มีอัตรากําไรขั้นตนท่ีสูง ในขณะท่ีธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรจะมุงเนนที่การมีสินคาที่ตรงกับ
ความตองการของลูกคาและใชราคาเปนส่ิงดึงดูดใหลูกคามาซื้อสินคาท่ีหางโลตัส การมีสาขาหางโลตัสเพิ่มมากขึ้นจะชวยใหเกิด
การประหยัดทางขนาด (economy of scale) ท้ังในดานของคาใชจายสวนกลางและความสามารถในการตอรองกับผูผลิตสินคา 
นอกจากน้ีหางโลตัสก็มีนโยบายเพ่ิมสินคาประเภท House Brand ที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงและถือเปนเครื่องมือหนึ่งในการรักษากลุม
ลูกคา

เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค บริษทัไดลงทุนท้ังในระบบบริหารรานคา ระบบศูนยกระจายสินคา 
และระบบการผลิตสินคาประเภทอาหาร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันใหกับบริษัท โดย
บริษัทจะมุงปรับปรุงและพัฒนาระบบตาง ๆ ดังกลาวอยางตอเน่ืองเพ่ือเปนรากฐานท่ีสําคัญในการเติบโตของรายไดและกําไรของ
บริษัทตอไป

การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทในครั้งนี้ สวนหนึ่งเปนหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 10 
ของจํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว ทําใหหลังการขายหุนสามัญของบริษัทในคร้ังน้ีบริษัทจะมีหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 
440,000,000 หุน ดังนั้น อัตราผลตอบแทนตาง ๆ ที่เปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุนหรือจํานวนหุนของบริษัทจะลดลงรอยละ 10 
ตามผลของการเพ่ิมทุนดังกลาว (Dilution effect)


