บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เชา

การเลือกทําเลที่เหมาะสมเปนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จหรือการเติบโตของการดําเนินธุรกิจรานอาหาร โดย
บริษัทมีชองทางการจําหนายในสาขารานอาหารที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด และศูนยการคาตางๆ ทั้งใน
กรุ ง เทพฯ ปริ ม ณฑล และต า งจั ง หวั ด ซึ่ ง เป น แหล ง ชุ ม ชนและเป น ที่ ร วมของแหล ง จั บ จ า ยใช ส อย หลากหลาย
รานอาหารที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงายและเลือกใชบริการไดตามตองการ ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เชาเพื่อ
ขยายสาขาใหม และการรักษาพื้นที่เชาเดิมที่อยูในทําเลที่มีศักยภาพ ดวยการไดรับการตออายุสัญญาเชาเมื่อครบกําหนด
สัญญาเชา จึงเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีเปาหมายในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปใน
พื้นที่ซึ่งเปนชองทางการจําหนายของบริษัท เพื่อรองรับตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟตที่มีแนวโนมการ
เติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้นหากบริษัทไมสามารถจัดหาพื้นที่เปาหมายเพื่อเปดสาขารานอาหารใหม หรือไมไดรับการ
ตออายุสัญญาเชา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาเชาคราวละ 3 ป และสามารถตออายุสัญญาไดอีกคราวละ 3 ป อาจสงผล
กระทบตอการดําเนินงานและแผนการเพิ่มยอดขายเพื่อสรางความเติบโตในอนาคตของบริษัทได
ในปจจุบันพฤติกรรมผูบริโภคมีแนวโนมการรับประทานอาหารนอกบานเพิ่มขึ้น สงผลใหจํานวนรานอาหาร
มีเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด และศูนยการคาตางๆ ทําใหมีการแขงขันในธุรกิจรานอาหาร
เพิ่มขึ้น ประกอบกับคูแขงที่ใกลเคียงกับบริษัท เชน เอ็มเค สุกี้, ซูกิชิ และชาบูชิ ตางก็มีรูปแบบธุรกิจ (Business Model)
ที่เนนการเปดสาขารานอาหารในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด และศูนยการคาตางๆ เชนเดียวกับบริษัท อยางไรก็ตาม
ดวยขอจํากัดของพื้นที่และแนวคิด (Concept) ของหางตางๆ ที่ตองการรวบรวมรานอาหารประเภทตางๆ ใหมี
หลากหลายรูปแบบหรือประเภทรานอาหารที่ไมซ้ํากัน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากที่สุด ทําใหอาจ
เปนขอจํากัดในการขยายสาขาไปในหางที่มีรานอาหารประเภทเดียวกับฮอท พอท เปดอยูแลว
อยางไรก็ ตาม ดวยรูปแบบรานอาหารของฮอท พอท ที่ส รางความแตกตาง โดยการนําเสนอรานอาหาร
บุฟเฟตนานาชาติที่เสิรฟบนบารอาหาร รวมทั้งรสชาติของอาหารที่อรอย หลากหลายรายการอาหาร มีคุณภาพ ในราคา
เหมาะสมและคุมคาสําหรับผูบริโภค ตลอดจนการใชสื่อโฆษณาที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย ทําใหฮอท พอท
ไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภคเปนอยางมาก และสามารถสรางชื่อเสียงในระดับรานอาหารชั้นนํา ประกอบกับ
กลยุทธการมีหลากหลายประเภทของรานอาหารหรือแบรนดของรานที่แตกตางกัน ซึ่งครอบคลุมหลายกลุมลูกคา
เปาหมาย ทํ าใหสามารถเจาะตลาดและเปดสาขารานอาหารในหางตางๆ ที่เปนพื้นที่เปาหมายของบริษัทไดอยาง
ตอเนื่อง ครอบคลุมในหลายพื้นที่ และสามารถสรางการเติบโตของยอดขายของบริษัทไดอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ความสําเร็จของรานสาขาตางๆ และการปฏิบัติตามสัญญาเชาที่ทํากับผูใหเชาดวยดีตลอดมา สงผล
ใหบริษัทไดรับการตออายุสัญญาเชาในทุกพื้นที่มาโดยตลอด มีเพียงบางพื้นที่ที่บริษัทไมตองการตออายุสัญญา ดวย
เหตุผลที่ประเมินแลวเห็นวาไมคุมคาที่จะดําเนินการตอไป ทั้งนี้ บริษัทไมเคยประสบปญหาการจัดหาพื้นที่เชาหรือการ
ตออายุสัญญาเชาที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานบริษัทแตอยางใด
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1.2 ความเสี่ยงจากความเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและอาหาร
คุณภาพและความสดใหมของวัตถุดิบ มีผลอยางมากตอคุณภาพของอาหาร ซึ่งบริษัทไดใหความสําคัญกับ
วัตถุดิบทุกชนิดที่ใชในการผลิตหรือปรุงอาหาร รวมทั้งที่เสิรฟบนบารอาหาร โดยวัตถุดิบสวนใหญของบริษัทกวารอย
ละ 90 เปนของสด เชน เนื้อสัตว ไข อาหารทะเล ผัก และผลไมตางๆ ซึ่งโรงงานจะสั่งซื้อเปนประจําทุกวัน เพื่อจัดสง
ใหแกรานสาขาตางๆ รวมทั้งเพื่อนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑของฮอท พอท เชน น้ําจิ้มสุกี้ หมูปรุงรส เกี๊ยวกุง และลูกชิ้น
ประเภทตางๆ เปนตน กอนจัดสงใหแกรานสาขาตางๆ เพื่อนําไปเสิรฟบนบารอาหาร วัตถุดิบดังกลาวมีอายุการใชและ
เก็บรักษาสั้น และมีการเสื่อมสภาพไดงาย ซึ่งหากบริษัทไมสามารถควบคุมและบริหารการจัดซื้อ การจัดเก็บและการ
ใชวัตถุดิบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดการสูญเสีย (waste) ไดงาย และมีผลกระทบตอตนทุนของ
บริษัท
นอกจากนี้ วัตถุดิบประเภทอื่นๆ ไดแก ของแหงประเภทตางๆ (เชน บะหมี่ วุนเสน ขาวสาร) เครื่องปรุงรส
น้ํามันพืช และอาหารกึ่งสําเร็จรูปตางๆ (เชน ขนมจีบ ซาลาเปา) เปนตน ถึงแมจะมีอายุการใชและการเก็บรักษาที่นาน
กวาวัตถุดิบประเภทของสดก็ตาม แตการคงคุณภาพของวัตถุดิบหรืออาหารกึ่งสําเร็จรูปดังกลาวยังขึ้นกับลักษณะการ
จัดเก็บ เพื่อไมใหเกิดความเสียหายหรือการเสื่อมคุณภาพไดเร็วกวาที่ควร อันจะมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความสดใหมและคุณภาพของวัตถุดิบและอาหารทุกชนิด ที่
นํามาใหบริการแกลูกคาภายในรานอาหาร ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการควบคุมตนทุนวัตถุดิบ จึงไดมีการ
วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในแตละวัน และมีการดูแลควบคุมการ
จัดเก็บวัตถุดิบอยางเหมาะสม โดยมีการแยกประเภทของวัตถุดิบที่จัดเก็บในแตละคลังสินคา ตามลักษณะของวัตถุดิบ
แตละประเภท มีทั้งพื้นที่จัดเก็บทั่วไป หองเย็น (Chill Room) และหองแชแข็ง (Freezer) เพื่อคงความสดใหมและสภาพ
ดั้งเดิมของวัตถุดิบใหคงอยูอยางสมบูรณ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินคาของรานสาขา เพื่อใหการ
บริหารตนทุนวัตถุดิบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียที่ไมจําเปน ทั้งนี้ ในป 2553 และในงวด 3 เดือน
แรกของป 2554 บริษัทมีคาใชจายจากของเสียเทากับรอยละ 0.04 และรอยละ 0.03 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
1.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบสวนใหญของบริษัทเปนผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื้อสัตว ผัก ผลไม และธัญพืชตางๆ เปนตน ซึ่ง
มีปริมาณและราคาผันผวนตามฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การแพรระบาดของโรคพืชและ
สัตวตลอดจนปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาด และความตองการของตลาดในขณะนั้นๆ เปนตน ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และสงผลกระทบตอการจัดหาวัตถุดิบในบางชวงเวลา รวมทั้งมีผลกระทบตอตนทุน
ราคาวัตถุดิบ และผลการดําเนินงานของบริษัทได
บริษัทไดใหความสําคัญกับการควบคุมและบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และพยายามลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาตนทุนวัตถุดิบ โดยฝายจัดซื้อของบริษัทไดมีการติดตอประสานงานและสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับผูผลิตและผูจําหนายสินคาอยางใกลชิดมาโดยตลอด รวมทั้งไดมีการติดตามภาวะตลาด แนวโนม
ราคา และปริมาณวัตถุดิบในแตละชวงเวลาหรือแตละฤดูกาลอยางใกลชิด รวมทั้งติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
วัตถุดิบทั้งทางตรงทางออม เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ตางๆ เพื่อเตรียมแกไขและรับมือกับสถานการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งอาจมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ
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ลวงหนาหรือการจองซื้อในปริมาณมากและมีระยะเวลาสงมอบที่ชัดเจนตามที่ตกลงกัน เพื่อใหไดในสวนลดเพิ่มขึ้น
และมั่นใจไดวาบริษัทจะไมขาดแคลนวัตถุดิบ
นอกจากนี้ เนื่องจากรายการอาหารภายในรานของบริ ษัท มีจํ านวนมากและมีการปรับเปลี่ ยนหมุ นเวีย น
รายการต า งๆอยู เ ป น ประจํ า ให มี ค วามเหมาะสมและสอดคล อ งกั บ ภาวะตลาดในแต ล ะช ว งเวลา จึ ง สามารถลด
ผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบบางประเภทในบางชวงเวลาได ซึ่งที่ผานมา
บริษัทไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหรือการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบจนมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
ตอการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด ทั้งนี้ บริษัทจะยังไมปรับเพิ่มราคาคาอาหารทันทีเมื่อราคาวัตถุดิบมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบเกือบทั้งหมดเปนผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีการขึ้นลงของราคาเกือบทุกวัน แตจะพิจารณา
ปรับเพิ่มราคาอาหาร ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีแนวโนมในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยตลอดหรือราคาวัตถุดิบโดยรวมมีการ
ปรับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เพื่อมิใหบริษัทตองรับภาระจากตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจนกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัท แตในขณะเดียวกันก็จะตองพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือคูแขง เพื่อมิใหกระทบตอยอดขายหรือฐาน
ลูกคาโดยรวมของบริษัท
1.4 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภค ในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
หรือมีแนวโนมขยายตัวลดลง จะสงผลกระทบตอกําลังซื้อของผูบริโภค และความกังวลถึงความไมแนนอนของรายได
ในอนาคต ผูบริโภคตางประหยัดและลดคาใชจายประจําวันลง เพื่อออมเงินไวใชในอนาคต ทําใหภาคธุรกิจตางๆ
ได รั บ ผลกระทบตามมา โดยธุ ร กิ จ ร านอาหารก็ เ ป น ธุ ร กิจ หนึ่ ง ที่ ได รั บ ผลกระทบดั ง กล า วโดยเฉพาะรา นอาหาร
ตางประเทศหรือรานอาหารหรูที่มีราคาแพง เนื่องจากผูบริโภคลดความถี่ในการออกไปรับประทานอาหารนอกบาน
หรือเลือกรานอาหารที่มีราคาถูกลง เชน รานอาหารเล็กๆ หรือรานอาหารรายยอย หรือเลือกรานอาหารระดับกลาง ไม
หรูห รามาก แตเน นเรื่อ งความคุ ม ค า เพื่ อลดค าใช จ ายตอ ครั้งในการออกไปรับ ประทานอาหารนอกบาน ซึ่ง จะมี
ผลกระทบตอรายไดของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารใหลดลง
นอกจากนี้ การที่สาขารานอาหารทั้งหมดของบริษัท ตั้งอยูภายในหางสรรพสินคาหรือศูนยการคาตางๆ
จํานวนผูมาจับจายใชสอยภายในหางตางๆที่ลดลงในยามที่ภาวะเศรฐกิจไมดี ยอมสงผลกระทบตอจํานวนลูกคาที่มาใช
บริการในรานอาหารของบริษัทอยางหลีกเลี่ยงไมได
อยางไรก็ตาม จากประสบการณการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนระยะเวลากวา 15 ป บริษัทไดผานชวงวิกฤต
เศรษฐกิจมาหลายครั้ง ทําใหบริษัทมีการเตรียมพรอมเพื่อรับกับวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา และไดมีการ
วางแผนและปรับกลยุทธทางธุรกิจใหเหมาะสมในแตละสถานการณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
เชน การปดสาขาที่ประสบผลขาดทุนและมีโอกาสฟนตัวยาก รวมทั้งการปรับลดตนทุนและคาใชจายบางรายการที่ไม
จําเปนลง เปนตน โดยในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงในป 2551- 2552 บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายไดอยางตอเนื่อง
มาโดยตลอด โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายรอยละ 23.05 และรอยละ 4.01 ในป 2551 และป 2552 ตามลําดับ ทั้งนี้
บริษัทเชื่อวาการสรางแบรนดใหแข็งแกรงจะสามารถอยูรอดหรือเติบโตไดทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา รวมทั้ง
การรักษาคุณภาพของอาหารและความคุมคาใหกับลูกคา ถึงแมในยามที่บริษัทไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจก็
ตาม ซึ่งเมื่อสภาวะเศรษฐกิจฟนตัวดีขึ้น ลูกคาก็จะกลับมาใชบริการในรานของบริษัทเพิ่มมากขึ้น โดยในป 2553
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไดเริ่มฟนตัวขึ้นและตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันในไตรมาส 2 ของป 2554 ความเชื่อมั่น
และกําลังซื้อของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น เปนสวนหนึ่งที่สงผลใหบริษัทมีลูกคามาใชบริการในรานแตละเดือนเพิ่มขึ้น และ
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ทําใหบริษัทสามารถมีรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากจํานวน 862.03 ลานบาท ในป 2552 เปน 1,130.32
ลานบาท ในป 2553 หรือ มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 31.12 และในงวด 3 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน 331.77 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 28.52 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2553 ที่มีจํานวน 258.14 ลานบาท
1.5 ความเสี่ยงจากการเปดรานสาขาใหม
การเพิ่มจํานวนสาขารานอาหารของบริษัท เปนแนวทางหนึ่งในการสรางความเติบโตใหกับบริษัท โดย
บริษัทไดกําหนดเปาหมายใหมีการเปดรานสาขาเพิ่มขึ้นในแตละปใหสอดคลองกับภาวะตลาด ความตองการและกําลัง
ซื้อของผูบริโภคแตในขณะเดียวกันก็มีการปดรานสาขาบางสาขาที่ไมสามารถทํายอดขายไดตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่ง
ในชวง 3-4 ปที่ผานมา นับตั้งแตตนป 2551 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีการเปดสาขาเพิ่มขึ้น 21 สาขา และมี
การปดสาขา 10 สาขา1 ทําใหบริษัทมีสาขารานอาหารที่เปดดําเนินการแลวเพิ่มขึ้นจากจํานวน 74 สาขา ในตนป 2551
มาเปน 85 สาขา ณ วั นที่ 30 มิถุนายน 2554 ปจจุบันการลงทุนเปดรานสาขาใหมนั้น จะตองใชเงินลงทุนสาขาละ
ประมาณ 6 - 7 ลานบาท ไดแก เงินลงทุนในการปรับปรุงอาคารพื้นที่เชา คาตกแตงราน เครื่องครัวและอุปกรณ เงิน
ประกันตามสัญญาเชาราน เปนตน ทั้งนี้ขนาดของเงินลงทุนในแตละสาขาขึ้นกับทําเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และการตกแตง
รานเปนสําคัญ โดยที่บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนเปดรานใหม หากไมสามารถทํายอดขายใหเปนตามเปาหมาย
ที่กําหนด หรือ อัตราผลตอบแทนการลงทุนไมเปนไปตามที่คาดการณไว ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการ
โดยรวมของบริษัท และในกรณีที่ตองมีการปดรานสาขาดังกลาวบริษัทจะตองตัดจําหนายสินทรัพยตางๆ เชน สวน
ปรับปรุง ตกแตงอาคาร เปนตน ที่ไดลงทุนไวในรานออกจากบัญชี ทําใหบริษัทมีคาใชจายโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยในป
2552-2553 บริ ษั ท ได ป ด ร า นสาขาที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานไม เ ป น ไปตามเป า หมายที่ กํ า หนด 7 สาขา และ 3 สาขา
ตามลําดับ และมีผลขาดทุนจากการปดรานสาขาดังกลาว 12.63 ลานบาท และ 4.79 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีผลกระทบ
ตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
บริ ษั ท ตระหนัก ถึงความเสี่ย งที่อ าจเกิดขึ้ น จากการลงทุ นเป ดรา นสาขาใหม จึงต องมี การพิจ ารณาอย า ง
รอบคอบในการดําเนินการตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการลงทุน ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ
ทําเลที่ตั้ง ความหนาแนนของชุมชนและกําลังซื้อในพื้นที่นั้นๆ การเลือกประเภทรานอาหารหรือแบรนดใหสอดคลอง
กับกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ เปนตน โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนและความคุมคาของการลงทุน ภายใตความ
เสี่ยงที่ยอมรับไดเปนสําคัญ รวมทั้งจะตองเตรียมความพรอมดานแหลงเงินทุน การจัดการควบคุมดูแลราน การจัดหา
บุคลากร สินคาและวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ รวมทั้งการจัดทําแผนงานดานการตลาดและการ
สงเสริมการขายดานตางๆ เพื่อใหมีผูมาใชบริการในรานและเพิ่มยอดขายใหกับรานสาขานั้นๆ รวมทั้งยังเปนการสราง
ฐานลูกคาใหมใหกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามรายงานผลประกอบการในแตละสาขาเปนประจําทุกเดือน
เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวไดทันทวงที รวมทั้งใชในการวางแผน
และกําหนดทิศทางการเติบโตของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ รานอาหารที่เปดใหมของบริษัท ตั้งแตป 2551 จนถึง ณ วันที่
30 มิถุนายน 2554 จํานวน 21 สาขา สวนใหญตั้งอยูในหางฯชั้นนํา เชน เซ็นทรัล เดอะมอลล บิ๊กซี เปนตน และมีผลการ
ดําเนินงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ดี
1

ป 2551 เปดสาขาใหม 3 สาขา และไมมีการปดสาขา
ป 2552 เปดสาขาใหม 7 สาขา และปดสาขาเดิม 7 สาขา
ป 2553 เปดสาขาใหม 4 สาขา และปดสาขาเดิม 3 สาขา
ป 2554 (มกราคม - มิถุนายน) เปดสาขาใหม 7 สาขา และไมมีการปดสาขา
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1.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร
เนื่องจากนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร และนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร ซึ่งเปนผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัท และเปนผูรวมกันกอตั้งบริษัท มีประสบการณใน
ธุ ร กิ จ และมี ส ว นสํ า คั ญ อย า งมากในการบริ ห ารงานในบริ ษั ท ให มี ชื่ อ เสี ย ง มี ฐ านะการเงิ น ที่ มั่ น คงและมี ผ ลการ
ดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถสรางแบรนดฮอท พอท ใหเปนที่รูจักและยอมรับในตลาดรานอาหาร
ชั้นนํา ซึ่งหากบริษัทสูญเสียบุคคลดังกลาวไป อาจสงผลกระทบตอการบริหารงานและผลการดําเนินงานของบริษัทใน
อนาคตได
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร และไดมีการวางระบบการทํางานใหลด
การพึ่งพิงผูบริหาร โดยการกระจายงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ อํานาจในการจัดการดานตางๆ ใหแกผูบริหารในสาย
งานตางๆ ตามความถนัด ประสบการณ ความรู ความสามารถของแตละบุคคลอยางชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งมี
นโยบายในการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะความเปนผูนําใหแกผูบริหารและบุคลากรอยางตอเนื่อง
ตลอดจนมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เพื่อมารวมงานกับบริษัทเพิ่มเติมใหสอดคลองกับแผนการ
ขยายกิจการ เพื่อสรางการเติบโตอยางมั่นคงใหกับบริษัท
1.7 ความเสี่ยงจากการขายหุนของกองทุน
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด (รวมเรียกวา “กองทุน”) ถือหุนในบริษัทเปนจํานวนรวมกัน
เทากับ 120,615,360 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท) คิดเปนรอยละ 35 ของทุนชําระแลวกอนการเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ (IPO)2 โดยกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย จะไดนําหุนของบริษัทที่ถืออยู
บางสวนมาเสนอขายพรอมกับการเสนอขาย IPO ของบริษัท เปนจํานวนรวม 40,600,260 หุน คิดเปนรอยละ 11.78
และรอยละ 10.00 ของทุนชําระแลวกอนและหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย IPO ตามลําดับ โดยหลังการเสนอขายหุน
IPO กองทุนดังกลาวจะยังคงถือหุนในบริษัทจํานวนรวม 80,015,100 หุน คิดเปนรอยละ 19.71 ของทุนชําระแลวหลัง
การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย IPO
ทั้งนี้ หุนของบริษัทที่มีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาหามขายหุน (Silent Period) ตามเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ มีจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลวหลังการเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขาย IPO ซึ่งในจํานวนนี้มีหุนของบริษัทที่ถือโดยกองทุนที่มีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาหามขายหุน จํานวน
1,330,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.33 ของทุนชําระแลวหลังการเพิ่มทุน สําหรับหุนที่เหลือที่ถือโดยกองทุน (หักจํานวนที่
กองทุนนํามาเสนอขายใน IPO) อีกจํานวน 78,685,100 หุน คิดเปนรอยละ 19.38 ของทุนชําระแลวหลังการเพิ่มทุน ไม
มีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาหามขายหุน ซึ่งหากกองทุนไดมีการขายหุนดังกลาวออกมาในตลาดหลักทรัพยจํานวนมาก
อาจทําใหราคาตลาดของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยลดลงอยางมีนัยสําคัญได ดังนั้น ผูลงทุนทั่วไปที่
จองซื้อหุนของบริษัท จึงอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนของบริษัทดังกลาวได

2

ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุ คคลของธนาคารออมสินโดยบริษั ท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ถือหุนในบริษัทจํานวน 80,410,240 หุน และจํานวน 40,205,120 หุน คิดเปนรอย
ละ 23.33 และรอยละ 11.67 ของทุนชําระแลวกอนการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ (IPO) ตามลําดับ
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

1.8 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย
เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และการไมไดรับผลตอบแทนจาก
การขายหุนตามที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได
ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
อยางไรก็ตามบริษัทไดดําเนินการยื่นขอใหรับหุนสามัญ ของบริ ษัท เปน หลักทรัพยจ ดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอไอ แล ว ซึ่ ง ขณะนี้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย อ ยู ร ะหว า งการพิ จ ารณารั บ หลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท เข า เป น
หลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทในเบื้องตนแลวพบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอได
ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ
ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย โดยบริษัทตองมีผูถือหุน
รายยอยไมต่ํากวา 300 ราย และตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
คาดวา ภายหลังการเสนอขายหุนแลวเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุนรายยอยครบถวนตาม
เกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน
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