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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ฮอท พอท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ใน
นามบริษัท ฮอท พอท จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 16 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจรานอาหารประเภทสุกี้ ชาบู ภายใต
การบริหารของนางสาวสกุณา บายเจริญ ผูถือหุนรายใหญและผูบริหาร ซึ่งเปนผูกอตั้งและบุกเบิกธุรกิจมาตั้งแตป 2538 โดย
เริ่มจากรานอาหารสุกี้ ชาบู ตามสั่ง หรือแบบ A La Carte (การสั่งอาหารที่มีอยูในเมนู) สาขาแรกในนามราน “โคคาเฟรช
สุกี้” ที่หางตะวันออกคอมเพล็กซ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในป 2544 บริษัทไดเปลี่ยนแบรนดรานอาหารจาก “โคคาเฟรช สุกี้” มาเปน “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู เรสโตรองต” และใน
ป 2547 ไดเปลี่ยนรูปแบบการบริห ารการจัดการใหม โดยการก อตั้งบริษัท ฮอท พอท จํากัด เพื่อ เป นศูนยรวมในการ
บริหารงานและบริหารจัดการรานสาขาทั้งหมด ในป 2548 บริษัทรุกตลาดรานอาหารประเภทสุกี้ในหางสรรพสินคาขนาด
ใหญ โดยการเปดรานบุฟเฟตอาหารนานาชาติ ที่เนนอาหารประเภทสุกี้ ชาบู เปนหลักเปนแหงแรก ที่สาขาเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ในรูปแบบราน “ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต” ซึ่งประสบความสําเร็จและไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา บริษัท
จึงไดตัดสินใจขยายธุรกิจไปในแนว “บุฟเฟต” อิ่มไดไมอั้น All You Can Eat และไดทยอยปรับเปลี่ยนรูปแบบรานอาหาร
จากรานสุกี้ ชาบูตามสั่งหรือแบบ A La Carte มาเปนแบบบุฟเฟต เกือบทั้งหมด
ในป 2549 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (ปจจุบันไดเปลี่ยนเปน กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด) ไดตกลงเขารวมทุนในบริษัท เพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัท
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา บริษัท ฮอท พอท
จํากัด (มหาชน) มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 66/77 หมูที่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
10230 และมีสํานักงานสาขาที่จดทะเบียนแลวรวม 90 แหง โดยมีทุนจดทะเบียน 101,500,000 บาท ทุนชําระแลว
86,153,840 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 344,615,360 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท และภายหลังการเสนอขาย
หุนเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้จํานวน 61,384,640 หุน บริษัทจะมีทุนชําระแลวจํานวน 101,500,000 บาท
บริษัทประกอบธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ที่เนนอาหารประเภทสุกี้ ชาบูเปนหลัก ภายใตแนวคิด “All You
Can Eat” หรือ “อิ่มไดไมอั้น” โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีสาขารานอาหารที่เปดดําเนินการแลวทั้งหมด 85
สาขา (ไมรวมสาขาแฟรนไชส) กระจายตัวอยูทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
โดยแบงเปนกรุงเทพฯและปริมณฑล 38 สาขา และตางจังหวัดจํานวน 47 สาขา โดยสาขาเกือบทั้งหมดเปนรานแบบบุฟเฟต
ที่เสิรฟบนบารอาหาร มีเพียง 2 สาขา ในตางจังหวัด ไดแก จังหวัดสุรินทร และบุรีรัมย ที่เปนรานสุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง (A
La Carte)
บริ ษั ท จั ด แบ งร า นอาหารตามกลุม ลู ก คา เป า หมายในแต ล ะพื้ น ที่ ราคาค า อาหารแต ล ะรา น เป น ราคาสุ ท ธิ ที่ ร วม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดยแบงรานอาหารหรือแบรนดออกเปน 5 ประเภท ไดแก
1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต : บุฟเฟตนานาชาติ สุกี้ ชาบูและอาหารนานาชาติหลากหลายสไตลกวา 100 รายการ
รวมทั้งขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่ม ในราคา 290 บาทตอคน จํากัดเวลาในการรับประทาน 1 ชั่วโมง 30
นาที
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2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู : บุฟเฟตนานาชาติ สุกี้ ชาบูและอาหารหลากหลายสไตล รวมทั้งขนมหวาน ไอศกรีม
เนนความคุมคาโดยการตั้งราคาที่ถูก ในราคา 219 บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม) และไมจํากัดเวลารับประทาน
3) ฮอท พอท เพรสทีจ : บุฟเฟตนานาชาติ สุกี้ ชาบู และอาหารนานาชาติหลากหลายสไตล และอาหารสไตลยุโรป
เนนบรรยากาศที่หรูหราและวางตําแหนงทางการตลาดที่สูงกวาแบรนดอื่นๆ ในราคา 359 บาทตอคน และไมจํากัด
เวลารับประทาน
4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู : รานอาหารสุกี้ ชาบู แบบ A La Carte (การสั่งอาหารที่มีอยูในเมนู) เปดยาง และน้ําจิ้มรสเลิศ
“สูตรเด็ด” ตามสไตลดั้งเดิมของฮอท พอท กอนที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรานอาหารเกือบทั้งหมดมาเปน
สไตลบุฟเฟต
5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต : รานราเมนแบบใหมสไตลญี่ปุนที่ใหบริการแบบบุฟเฟตบนบารอาหาร ในราคา 219
บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม) และไมจํากัดเวลารับประทาน
นอกจากนี้ บริษัทยังใหสิทธิ (แฟรนไชส) ในการใชเครื่องหมายบริการ ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู แกผูประกอบการ
รานอาหาร 1 แหง ตั้งอยูภายในหางฟอรั่ม จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2549
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทสวนใหญเปนกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา กลุมคนทํางาน และกลุมครอบครัว ที่มีไลฟ
สไตลชอบความรวดเร็ว รักอิสระ ชอบรับประทานอาหารเปนหมูคณะ และเนนความคุมคา ซึ่งลูกคาสามารถมีอิสระในการ
เลือกตักอาหารที่ตองการบนบารอาหารไดดวยตนเอง และมีอาหารหลากหลายในราคาไมแพง ภายใตกลยุทธการกําหนด
ราคาขายที่แตกตางกันไปในแตละประเภทรานอาหารหรือแบรนด
บริษัทมีโรงงานหรือครัวกลางตั้งอยูที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 13-0-96 ไร ผานการตรวจมาตรฐาน
GMP (Good Manufacturing Practice) จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ทําหนาที่จัดหาอาหาร และวัตถุดิบ เพื่อสง
ใหแกรานสาขาตางๆ โดยมีการควบคุมคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบตางๆ รวมทั้ง รสชาติอาหาร และน้ําจิ้ม ใหเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา รวมทั้งบริษัทมีระบบการขนสงวัตถุดิบและอาหารจากโรงงานหรือครัวกลางมายังรานสาขาทั่ว
ประเทศดวยรถขนสงของฮอท พอท เองทั้งหมด ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพ ความสดใหม กําหนดเวลา และตนทุนได
อยางมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจรานอาหารมีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ โดยในชวงป 2551 - 2552 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบ
จากสถานการณทางการเมืองภายในประเทศ วิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริกา ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวลดลง ผูบริโภค
ระมัดระวังและประหยัดคาใชจายโดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายมากขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดรับผลกระทบ
มากนักเนื่องจาก บริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนประเภทรานอาหารหรือแบรนดใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
ของกลุมลูกคาเปาหมาย และลักษณะของรานอาหารของบริษัทที่เปนแบบบุฟเฟตมีการกําหนดราคาอาหารตอคนไวอยาง
แนนอนชัดเจน ทําใหผูบริโภคสามารถวางแผนคาใชจายในการรับประทานอาหารไดงาย
สําหรับในป 2553 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองในประเทศ ผลกระทบจากอุทกภัยใน
หลายพื้นที่ของประเทศ แตเนื่องจากสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจเพียงระยะสั้น ทําใหเศรษฐกิจไทยโดยรวมไมไดรับ
ผลกระทบดังกลาวมากนัก การบริโภคของภาคประชาชนในป 2553 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 4.8 สงผลใหภาวะ
ธุรกิจรานอาหารมีการขยายตัวอยางตอเนื่องดวยเชนกันโดยจะเห็นไดจากบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจรานอาหารสวน
ใหญมีรายไดในป 2553 เพิ่มขึ้นจากป 2552 สวนธุรกิจรานอาหารในป 2554 ผูประกอบการรานอาหารอาจตองเผชิญกับ
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ตนทุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบอาหารที่ราคาอาจมีความผันผวนอันเปนผลมาจากสภาพอากาศที่
แปรปรวน และภัยธรรมชาติ ดังนั้นผูประกอบการรานอาหารตองมีการปรับตัว เพื่อทําใหธุรกิจสามารถอยูรอดได
การแขงขันของอุตสาหกรรมรานอาหารจะเปนการแขงขันการขยายสาขา หรือเปดรานใหม ซึ่งสวนใหญจะอยูตาม
หางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด คอมมูนิตี้มอลลชั้นนําหรือตามหัวเมืองใหญ โดยเจาของสถานที่จะรวบรวมรานอาหารที่มี
ชื่อเสียงและมีหลากหลายรูปแบบหรือประเภทรานอาหารที่ไมซ้ํากัน ซึ่งหากมีการเปดพื้นที่เชาใหมภายในหาง เจาของพื้นที่
มักจะคัดเลือกผูประกอบการรายเดิมที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากลูกคาเปดสาขารานอาหารเพิ่มเติม เนื่องจาก
รานอาหารมีสวนสําคัญที่จูงใจใหมีผูมาใชบริการในหางเพิ่มขึ้น ทําใหโอกาสการเขามาของผูประกอบการรายเล็กหรือราย
ใหม จ ะทํ า ได ย าก เนื่ อ งจากมี ข อ จํ า กั ด ด า นความพร อ มของเงิ น ลงทุ น หรื อ ขาดประสบการณ ค วามชํ า นาญที่ ทํ า ให
ผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้นไดยาก
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ บริษัทมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เชา
การเลือกทําเลที่เหมาะสมเปนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จหรือการเติบโตของการดําเนินธุรกิจรานอาหาร โดย
บริษัทมีชองทางการจําหนายในสาขารานอาหารที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด และศูนยการคาตางๆ ทั้งใน
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เชาเพื่อขยายสาขาใหม และการรักษาพื้นที่เชาเดิมที่อยู
ในทําเลที่มีศักยภาพ จึงเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีเปาหมายในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกป เพื่อ
รองรับตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟตที่มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้นหากบริษัทไมสามารถ
จัดหาพื้นที่เปาหมายเพื่อเปดสาขารานอาหารใหม หรือไมไดรับการตออายุสัญญาเชา อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
และแผนการเพิ่มยอดขายเพื่อสรางความเติบโตในอนาคตของบริษัทได
(2) ความเสี่ยงจากความเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและอาหาร
คุณภาพและความสดใหมของวัตถุดิบ มีผลอยางมากตอคุณภาพของอาหาร วัตถุดิบสวนใหญของบริษัทกวา
รอยละ 90 เปนของสด เชน เนื้อสัตว ไข อาหารทะเล ผัก และผลไมตางๆ วัตถุดิบดังกลาวมีอายุการใชและเก็บรักษาสั้น และ
มีการเสื่อมสภาพไดงาย สวนวัตถุดิบประเภทอื่นๆ ไดแก ของแหงประเภทตางๆ มีอายุการใชและการเก็บรักษาที่นานกวา
หากบริษัทไมสามารถควบคุมและบริหารการจัดซื้อ การจัดเก็บและการใชวัตถุดิบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ จะ
กอใหเกิดการสูญเสีย (waste) ได และมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัท
ขณะเดียวกันบริษัทก็ใหความสําคัญกับการควบคุมตนทุนวัตถุดิบ จึงไดมีการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและ
การผลิตใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในแตละวัน และมีการดูแลควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบอยางเหมาะสม
ตลอดจนการควบคุ ม คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค า ของร า นสาขา เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารต น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียที่ไมจําเปน ทั้งนี้ ในป 2553 และในงวด 3 เดือนแรกของป 2554 บริษัทมีคาใชจายจากของ
เสียนอยมาก หรือเทากับรอยละ 0.04 และรอยละ 0.03 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
(3) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบสวนใหญของบริษัทเปนผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื้อสัตว ผัก ผลไม และธัญพืชตางๆ เปนตน ซึ่ง
มีปริมาณและราคาผันผวนตามฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การแพรระบาดของโรคพืชและสัตว
ตลอดจนปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาด และความตองการของตลาดในขณะนั้นๆ เปนตน ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัท และสงผลกระทบตอการจัดหาวัตถุดิบในบางชวงเวลา รวมทั้งมีผลกระทบตอตนทุนราคาวัตถุดิบ
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป
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และผลการดําเนินงานของบริษัทได ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหรือการเพิ่มขึ้นของราคา
วัตถุดิบจนมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด
(4) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภค ในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัวหรือมีแนวโนมขยายตัวลดลง จะสงผลกระทบตอกําลังซื้อของผูบริโภค และความกังวลถึงความไมแนนอนของรายไดใน
อนาคต ผูบริโภคตางประหยัดและลดคาใชจายประจําวันลง เพื่อออมเงินไวใชในอนาคต ทําใหภาคธุรกิจตางๆไดรับ
ผลกระทบตามมา โดยธุรกิจรานอาหารก็เปนธุรกิจหนึ่งที่ไดรับผลกระทบดังกลาวโดยเฉพาะรานอาหารตางประเทศหรือ
รานอาหารหรูที่มีราคาแพง เนื่องจากผูบริโภคลดความถี่ในการออกไปรับประทานอาหารนอกบาน หรือเลือกรานอาหารที่มี
ราคาถูกลง เชน รานอาหารเล็กๆ หรือรานอาหารรายยอย หรือเลือกรานอาหารระดับกลาง ไมหรูหรามาก แตเนนเรื่องความ
คุมคา เพื่อลดคาใชจายตอครั้งในการออกไปรับประทานอาหารนอกบาน ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดของผูประกอบการ
ธุรกิจรานอาหารใหลดลง
อยางไรก็ตาม จากประสบการณการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนระยะเวลากวา 15 ป บริษัทไดมีการวางแผน
และปรับกลยุทธทางธุรกิจใหเหมาะสมในแตละสถานการณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ โดยการสราง
แบรนดใหแข็งแกรง รักษาคุณภาพของอาหารและความคุมคาใหกับลูกคา สงผลใหบริษัทไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอยจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในชวง 2-3 ปที่ผานมา
(5) ความเสี่ยงจากการเปดรานสาขาใหม
การเพิ่มจํานวนสาขารานอาหารของบริษัท เปนแนวทางหนึ่งในการสรางความเติบโตใหกับบริษัท โดย
บริษัทไดกําหนดเปาหมายใหมีการเปดสาขาเพิ่มขึ้นในแตละปใหสอดคลองกับภาวะตลาด ความตองการและกําลังซื้อของ
ผูบริโภค แตในขณะเดียวกันก็มีการปดสาขาบางสาขาที่ไมมีสามารถทํายอดขายไดตามเปาหมายที่กําหนด บริษัทอาจมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนเปดรานใหม หากไมสามารถทํายอดขายใหเปนตามเปาหมายที่กําหนด หรืออัตราผลตอบแทนการลงทุน
ไมเปนไปตามที่คาดการณไว ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
บริ ษัท ตระหนักถึ งความเสี่ ยงที่อ าจเกิดขึ้นจากการลงทุนเปดรานสาขาใหม จึงตอ งมีการพิจารณาอยาง
รอบคอบ รวมทั้งการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการลงทุนใหสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่
โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนและความคุมคาของการลงทุน ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับไดเปนสําคัญ รวมทั้งจะตองเตรียม
ความพรอมดานแหลงเงินทุน การจัดการควบคุมดูแลราน การจัดหาบุคลากร สินคาและวัตถุดิบ การจัดทําแผนงานดาน
การตลาดและการสงเสริมการขายดานตางๆ และติดตามรายงานผลประกอบการในแตละสาขาเปนประจําทุกเดือน เพื่อให
ทราบถึงปญหา อุปสรรค และมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวไดทันทวงที
(6) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร
เนื่องจากนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร และนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร ซึ่งเปนผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัท และเปนผูรวมกันกอตั้งบริษัท มีประสบการณในธุรกิจ
และมีสวนสําคัญอยางมากในการบริหารงานในบริษัท ซึ่งหากบริษัทสูญเสียบุคคลดังกลาวไป อาจสงผลกระทบตอการ
บริหารงานและผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร และไดมีการกระจายงาน หนาที่ ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะความเปนผูนําใหแกผูบริหารและ
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป
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บุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เพื่อมารวมงานกับบริษัทเพิ่มเติมให
สอดคลองกับแผนการขยายกิจการ เพื่อสรางการเติบโตอยางมั่นคงใหกับบริษัท
(7) ความเสี่ยงจากการขายหุนของกองทุน
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด (รวมเรียกวา “กองทุน”) ถือหุนในบริษัทรวมกันคิดเปนรอยละ 35
ของทุนชําระแลวกอนการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ (IPO) โดยกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย จะ
ไดนําหุนของบริษัทที่ถืออยูบางสวนมาเสนอขายพรอมกับการเสนอขาย IPO ของบริษัท เปนจํานวนรวม 40,600,260 หุน
คิดเปนรอยละ 11.78 และรอยละ 10.00 ของทุนชําระแลวกอนและหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย IPO ตามลําดับ
โดยหลังการเสนอขายหุน IPO กองทุนดังกลาวจะยังคงถือหุนในบริษัท คิดเปนรอยละ 19.71 ของทุนชําระ
แลวหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย IPO ซึ่งในจํานวนนี้มีหุนของบริษัทที่ถือโดยกองทุนที่มีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาหาม
ขายหุน (Silent Period) คิดเปนรอยละ 0.33 ของทุนชําระแลวหลังการเพิ่มทุน สําหรับหุนที่เหลือที่ถือโดยกองทุนคิดเปน
รอยละ 19 ของทุนชําระแลวหลังการเพิ่มทุนไมมีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาหามขายหุน ซึ่งหากกองทุนไดมีการขายหุน
ดังกลาวออกมาในตลาดหลักทรัพยจํานวนมาก อาจทําใหราคาตลาดของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยลดลง
อยางมีนัยสําคัญได ดังนั้น ผูลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนของบริษัท จึงอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนของบริษัท
ดังกลาวได
(8) ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และการไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามที่
คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาด
รองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทใน
เบื้ องตน แลวพบว า บริษัท มีคุณ สมบั ติค รบถวนที่จะสามารถเขา จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอได ยกเว น
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดวา ภายหลังการเสนอขายหุนแลวเสร็จ บริษัทจะ
มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
รายการระหวางกัน
บริษัทมีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในระยะเวลาที่ผานมา โดย
รายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นตามความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ รายการระหวางกัน
ในป 2553 และงวด 3 เดือนแรกของป 2554 ไดแก การกูยืมเงินจากกรรมการและ/หรือผูถือหุน การค้ําประกันโดยใช
ทรัพยสินของกรรมการและผูถือหุนเปนหลักประกันการชําระหนี้ของบริษัทและอื่นๆ เกิดขึ้นจากความจําเปนในการดําเนิน
ธุรกิจ เพื่อใหไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนไวใชหมุนเวียนในธุรกิจและการขยายสาขารานอาหารของบริษัท
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ในป 2551 - 2553 บริษ ัท มีร ายไดร วมจํ า นวน 838.45 ลา นบาท 870.58 ลา นบาท และ 1,142.72 ลา นบาท
ตามลําดับ รายไดเกือบทั้งหมดของบริษัทเปนรายไดจากการขาย ซึ่งมีจํานวน 828.59 ลานบาท 862.03 ลานบาท และ
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1,130.32 ลานบาท กําไร (ขาดทุน) สุทธิในป 2551 - 2553 เทากับ 1.87 ลานบาท (11.43) ลานบาท และ 33.56 ลานบาท
ตามลําดับ ณ สิ้นป 2551-2553 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 387.71 ลานบาท 363.37 ลานบาท และ 388.41 ลานบาท
ตามลําดับ มีหนี้สินรวมเทากับ 325.44 ลานบาท 312.53 ลานบาท และ 304.00 ลานบาท ตามลําดับ มีสวนของผูถือหุน
เทากับ 62.27 ลานบาท 50.84 ลานบาท และ 84.40 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ
5.23 เทา 6.15 เทา และ 3.60 เทา ตามลําดับ
สําหรับในงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีรายไดรวม 335.96 ลานบาท กําไรสุทธิ 18.91
ลานบาท สินทรัพยรวมเทากับ 399.23 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 296.92 ลานบาท และสวนของผูถือหุนเทากับ 102.30
ลานบาท โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 2.90 เทา
สรุปขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 61,384,640 หุน (คิดเปนรอยละ 15.12
ของทุนที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนครั้งนี้) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ในราคา
เสนอขายหุนละ [ • ] บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ (สุทธิจากคาใชจายตางๆ)
เปนจํานวนเงินประมาณ [ • ] ลานบาท เพื่อใชขยายสาขาใหมและปรับปรุงสาขาในป 2554 จํานวน 71 ลานบาท เพื่อชําระ
คืนเงินกูยืมจํานวน 30 ลานบาท และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือการลงทุนอื่นๆ จํานวน [ • ] ลานบาท
นอกจากนี้ การเสนอขายหุนในครั้งนี้ ผูถือหุนเดิมของบริษัท ไดแก กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย มีความ
ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเดิมของบริษัทจํานวนรวม 40,600,260 หุน หรือคิดเปนรอยละ 10.00 ของทุนที่เรียกชําระ
แลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนครั้งนี้ โดยบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญทั้งหมดเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป
ทั้งนี้เมื่อวันที่ [ • ] สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุญาตใหบริษัทเสนอขาย
หุนสามัญตอประชาชน และเมื่อวันที่ [ • ] ตลาดหลักทรัพยไดพิจารณาขอมูลของบริษัทแลวเห็นวา หุนสามัญของบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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