บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทดําเนินธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ โดยมีอาหารหลักเปนสุกี้ ชาบู ภายใตแนวคิด “All You Can
Eat” หรือ “อิ่มไดไมอั้น” ในราคาที่แตกตางกันในแตละประเภทรานอาหารหรือแบรนด ซึ่งปจจุบัน (ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2554) บริษัทมีสาขารานอาหารที่เปดภายใตการดําเนินงานของบริษัทรวมทั้งสิ้น 85 สาขา (ไมรวมสาขาแฟรน
ไชส) ซึ่งสาขาเกือบทั้งหมดเปนรานแบบบุฟเฟตที่เสริฟบนบารอาหาร มีเพียง 2 สาขา ที่เปนรานสุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง
โดยรานสาขาทั้งหมดแบงออกเปน 5 ประเภทรานอาหารหรือแบรนด ไดแก (1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต (Hot Pot
Inter Buffet) (2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู (Hot Pot Buffet Value) (3) ฮอท พอท เพรสทีจ (Hot Pot Prestige) (4) ฮอท
พอท สุกี้ ชาบู (Hot Pot Suki Shabu) (สุกี้ ชาบู ตามสั่ง) และ (5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต (Hot Pot Ramen Buffet)
โดยมีรายละเอียดแตละประเภทรานอาหาร ดังนี้
1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต (Hot Pot Inter Buffet)
ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต เปนรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ที่เนนอาหารประเภทสุกี้ ชาบูเปนหลัก และมี
อาหารนานาชาติหลากหลายสไตลกวา 100 รายการ เขามาเสริมเพื่อใหมีความพิเศษมากขึ้น อาทิ ติ่มซํา ขาวผัด ยากิ
โซบะ เทปนยากิ ซูชิ เทมปุระ สเต็ก (เนื้อ หมู ไก และปลาซาบะ) สลัดบาร ผลไม ขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่ม
หลากหลายชนิด รวมทั้งเมนูแนะนําพิเศษสลับสับเปลี่ยนเปนประจําในแตละชวงเวลาหรือในเทศกาลพิเศษตางๆ เชน
ปลาแซลมอนยางซีอิ้ว ปลาดอลลี่นึ่งซีอิ๊ว เปนตน ในราคา 290 บาทตอคน และสําหรับเด็กที่มีสวนสูงไมเกิน 110
เซนติเมตร ในราคา 173 บาทตอคน1 จํากัดเวลารับประทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 รานอาหารภายใตแบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต มีจํานวน 22 สาขา โดย
สวนใหญตั้งอยูในหางสรรพสินคาชั้นนํา เชน หางเซ็นทรัล เดอะมอลล ซีคอนสแควร เปนตน ที่เปนแหลงชอปปงของ
กลุมลูกคาที่มีรายไดระดับปานกลางถึงสูง โดยมีสาขาตางๆ ดังนี้
ภูมิภาค
1. กรุงเทพฯและปริมณฑล

จํานวน
12 สาขา

2. ภาคกลาง (ไมรวม
กรุงเทพฯและปริมณฑล)
3. ภาคเหนือ
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 สาขา

ที่ตั้งรานสาขา
เซ็นทรัล แจงวัฒนะ เซ็นทรัล ลาดพราว2
เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร
อิ ม พี เ รี ย ล ลาดพร า ว เดอะมอลล บางกะป
เดอะมอลล ทาพระ
ซีคอนสแควร
อยุธยา พารค
วีสแควร นครสวรรค

2 สาขา
3 สาขา
3 สาขา

เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม
เซ็นทรัล ชลบุรี
เซ็นทรัล พัทยา
เซ็นทรัล อุดรธานี เซ็นทรัล ขอนแกน

1

2

เซ็ น ทรั ล พระราม 2
แฟชั่ น ไอส แ ลนด
เดอะมอลล บางแค
เซียร รังสิต

เซ็นทรัล เชียงราย
เมเจอร ฉะเชิงเทรา
เดอะมอลล นครราชสีมา

ขอมูลราคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ปดปรับปรุงพรอมกับการปรับปรุงหางเซ็นทรัล ลาดพราว ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2554 และจะเปดใหบริการพรอมกับการเปด
หางฯ ในเดือนสิงหาคม 2554
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2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู (Hot Pot Buffet Value)
ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เปนรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ เชนเดียวกับฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต แตวาง
ตําแหนงทางการตลาดในระดับรองลงมาจากแบรนดฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต โดยคงคุณภาพของอาหารและการ
ใหบริการในมาตรฐานเดียวกับฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต แตความหลากหลายของอาหารจะนอยกวา ฮอท พอท
อินเตอร บุฟเฟต โดยจะเนนความคุมคาดวยการตั้งราคาที่ถูกกวา ในราคา 219 บาทตอคน และสําหรับเด็กที่มีสวนสูง
ไมเกิน 110 เซนติเมตรในราคา 159 บาทตอคน3 (ไมรวมเครื่องดื่ม) และไมจํากัดเวลาในการรับประทาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 รานอาหารภายใตแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู มีจํานวน 59 สาขา โดยสวน
ใหญตั้งอยูในหางขนาดเล็ก โมเดิรนเทรด คอมมูนิตี้มอลลหรือศูนยการคาในเขตชุมชนที่มีระดับรายไดปานกลาง โดยมี
สาขาตางๆ ดังนี้
ภูมิภาค
1. กรุงเทพฯและปริมณฑล

จํานวน
24 สาขา

2. ภ า ค ก ล า ง ( ไ ม ร ว ม
กรุงเทพฯและปริมณฑล)
3. ภาคเหนือ

4 สาขา
11 สาขา

4. ภาคตะวันออก

8 สาขา

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 สาขา

6. ภาคตะวันตก
7. ภาคใต

3 สาขา
1 สาขา

3

ที่ตั้งรานสาขา
บิ๊กซี ดอนเมือง
อเวนิว แจงวัฒนะ
บิ๊กซี บางบอน
บิ๊กซี ศรีนครินทร
บิ๊กซี ลาดพราว
โฮมโปร บางนา
ไอทีสแควร หลักสี่
อิมพีเรียล สําโรง
เมเจอร แจงวัฒนะ
เมเจอร รามคําแหง
เมเจอร ปนเกลา
แมคโคร สาทร
โรบินสัน รัชดา
นัมเบอรวัน ราม 2
โรบินสัน บางรัก
เดอะสแควร บางใหญ เดอะมอลล รามคําแหง
เซียร รังสิต
แมคโคร จรัญสนิทวงศ เดอะมารเก็ต บางโพ
สุพรีม สามเสน
เซฟเซ็นเตอร พุทธมณฑล สาย 2 บิ๊กซี ราชดําริ บิ๊กซี แจงวัฒนะ
ทวีกิจ สระบุรี
นาซามอลล สุพรรณบุรี
แฮปปพลาซา พิจิตร ไชยแสง สิงหบุรี
โลตัส กําแพงเพชร
โลตัส พิษณุโลก
ฟรายเดย อุตรดิตถ
มารคโฟร พลาซา แพร เจริญภัณฑ พะเยา
อภิสแควร เชียงราย
เวียงตาก พลาซา ตาก นราไฮเปอรมารท นาน ท็อปแลนด พิษณุโลก
เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม กาดสวนแกว เชียงใหม
ตึกคอม ศรีราชา
โลตัส สัตหีบ
แหลมทอง ระยอง
แหลมทอง บางแสน
ตึกคอม พัทยา
แปซิฟคพารค ศรีราชา
ตะวันออกคอมเพล็กซ ฉะเชิงเทรา ฮาเบอรมอลล แหลมฉบัง
ไอที พลาซา โคราช
บิ๊กซี อุดรธานี 2
บิ๊กซี อุดรธานี
แฟรี่ ขอนแกน
คลังพลาซา โคราช
เสริมไทย มหาสารคาม
เอส เค อุบลราชธานี
กาฬสินธุ พลาซา
โลตัส ราชบุรี
บิ๊กซี มหาชัย
คาสเซิลมอลล กาญจนบุรี
บิ๊กซี ชุมพร

ขอมูลราคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
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3) ฮอท พอท เพรสทีจ (Hot Pot Prestige)
ฮอท พอท เพรสทีจ เปนรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ และสุกี้ ชาบู ในบรรยากาศหรูระดับโรงแรมหาดาว
พรอมบริการอาหารนานาชาติหลากหลายสไตล ที่ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกอยางลงตัว
อาทิ ซุป ติ่มซํา หอยนางรม ออสวน ปลานึ่งมะนาว สเต็กเทอริยากิ ซูชิ ขาหมูเยอรมัน คาโบนารา เนื้อผัดพริกไทยดํา
และอื่นๆอีกหลายรายการ ที่บริษัทไดคัดสรรและปรุงโดยพอครัว (Chef) มืออาชีพเฉพาะดาน วางตําแหนงทางการ
ตลาดสูงกวาแบรนดอื่นๆ ของฮอท พอท เนนกลุมลูกคาที่มีระดับรายไดสูง ในราคา 359 บาทตอคน และสําหรับเด็กที่มี
สวนสูงไมเกิน 110 เซนติเมตร ในราคา 219 บาทตอคน4 ไมจํากัดเวลาในการรับประทาน ปจจุบันเปดใหบริการเพียง
สาขาเดียวที่หางเซ็นทรัล บางนา
4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู (Hot Pot Suki Shabu)
ฮอท พอท สุกี้ ชาบู เปนรานอาหารสุกี้ ชาบู แบบ A La Carte (การสั่งอาหารที่มีอยูในเมนู) อาหารเดน
ไดแก เปดยาง และน้ําจิ้มรสเลิศ “สูตรเด็ด” ตามสไตลดั้งเดิมของฮอท พอท กอนที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รานอาหารเกือบทั้งหมดมาเปนสไตลบุฟเฟต ซึ่งปจจุบันฮอท พอท ยังคงเหลือรานสุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง เพียง 2 สาขา
ใหบริการที่สุรินทร พลาซา จังหวัดสุรินทร และหางทวีกิจซุปเปอรเซ็นเตอร จังหวัดบุรีรัมย
5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต (Hot Pot Ramen Buffet)
ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต เปนรานอาหารราเมนแบบใหมสไตลญี่ปุน ใหบริการแบบบุฟเฟตบนบารอาหาร
ที่คัดสรรวัตถุดิบอยางดีและหายาก เพื่อสรางความแปลกใหมและความคุมคาใหแกลูกคา เชน ปลาหมึกฮอกไกโด ปลา
นิลทะเล หมูอบชาบู กามปูเทียม หมูไซบีเรีย หมูสวรรค สาหรายวากาเมะ และซูชิหนาตางๆ เปนตน ในราคา 219 บาท
ตอคน และสําหรับเด็กที่มีสวนสูงไมเกิน 110 เซนติเมตร ในราคา 159 บาทตอคน5 (ไมรวมเครื่องดื่ม) ไมจํากัดเวลาใน
การรับประทาน เปดใหบริการเพียงสาขาเดียวที่หางเซ็นทรัล พระราม 2
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับลูกคาที่มาใชบริการในรานอาหารประเภทบุฟเฟต โดยหาก
ลูกคารับประทานอาหารเหลือ จะตองจายคาปรับเพิ่มเติมจากราคาอาหาร ในอัตราคนละ 50 บาท เพื่อสรางวัฒนธรรม
การบริโภคอาหารที่ดี และเปนการใชทรัพยากรที่คุมคาไมฟุมเฟอย อีกทั้งเปนการลดตนทุนที่ไมจําเปนใหกับบริษัท
นอกเหนือจากการเปดรานสาขาโดยบริษัทเองแลว บริษัทยังใหสิทธิ (แฟรนไชส) ในการใชเครื่องหมาย
บริการ ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู แกผูประกอบการรานอาหาร 1 แหง ตั้งอยูภายในหางฟอรั่ม จังหวัดชลบุรี โดยเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน ซึ่งคูสัญญาเปนบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท โดยบริษัทเปน
ผูดูแลงานบริหารภายในรานแฟรนไชสดังกลาวทั้งหมด ไดแก งานปฏิบัติการ งานการตลาด งานจัดซื้อ งานผลิต งาน
ขนสงสินคา งานซอมบํารุง และงานบุคคล เปนตน
บริษัทมีรายไดจากธุรกิจแฟรนไชส ประกอบดวยคาธรรมเนียมบริหารจัดการรายเดือนในอัตรารอยละ 2
ของยอดขายสุทธิของรานแฟรนไชส และรายไดจากการขายสินคา ไดแก สินคาสด สินคาแหง วัสดุสิ้นเปลือง และ
อุปกรณตางๆ ที่ใชในรานอาหาร เปนตน ใหแกรานแฟรนไชส โดยในป 2551-2553 และไตรมาสที่ 1 ป 2554 บริษัทมี
รายไดคาธรรมเนียมการบริหารจัดการรานแฟรนไชสเทากับ 0.39 ลานบาท 0.24 ลานบาท 0.21 ลานบาท และ 0.06
4
5

ขอมูลราคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ขอมูลราคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
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ลานบาท ตามลําดับ และมีรายไดจากการขายสินคาใหกับรานแฟรนไชสเทากับ 8.16 ลานบาท 4.55 ลานบาท 4.05 ลาน
บาท และ 1.12 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายที่จะขยายสาขาดวยการเพิ่มรานแฟรนไชส แตจะเปนการขยายสาขา
โดยการลงทุนเปดรานของบริษัทเองทั้งหมด ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และตางจังหวัด
รายไดจากการขายแยกตามประเภทรานอาหารหรือแบรนดของบริษัท สําหรับป 2551 - 2553 และงวด 3 เดือนแรกของ
ป 2554
ประเภทรายได
1. รายไดจากการขาย
(ก) จากสาขาของบริษัท
1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู
3) ฮอท พอท เพรสทีจ
4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู
5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต
รวม
(ข) จากรานแฟรนไชส
รวมรายไดจากการขาย
2. รายไดคา ธรรมเนียมการบริหาร
จัดการรานแฟรนไชส *

ป 2551
ลานบาท รอยละ

348.87
212.43
80.67
154.90
23.56
820.43
8.16
828.59
0.39

42.10
25.64
9.74
18.69
2.84
99.02
0.98
100.00

ป 2552
ลานบาท รอยละ

317.53
363.48
75.45
93.69
7.33
857.48
4.55
862.03
0.24

ป 2553
ลานบาท รอยละ

36.84 402.89
42.17 607.15
8.75
63.42
10.87
44.05
0.85
8.76
99.47 1,126.27
0.53
4.05
100.00 1,130.32
0.21

35.64
53.71
5.61
3.90
0.78
99.64
0.36
100.00

ม.ค. - มี.ค. 2554
ลานบาท รอยละ

126.75 38.20
182.58 55.03
9.56
2.88
9.20
2.77
2.56
0.77
330.65 99.66
1.12
0.34
331.77 100.00
0.06

หมายเหตุ * รายไดคาธรรมเนียมการบริหารจัดการรานแฟรนไชสบันทึกรวมอยูในรายการรายไดอื่นในงบการเงินของบริษัท

ในปจจุบัน จากขอมูลจนถึงไตรมาสที่ 1 ป 2554 บริษัทมีรายไดจากการขายภายใตแบรนด ฮอท พอท
บุฟเฟต แวลลู สูงสุด จากเดิมที่ในป 2551 แบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต เปนแบรนดที่ทํารายไดใหกับบริษัท
สูงสุด แตตอมาถูกแทนที่ดวยแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ที่มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
สาเหตุหลักมาจากจํานวนรานที่เพิ่มขึ้นและการตอบรับของลูกคาในแบรนดดังกลาวที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทไดเพิ่มสาขา
รานอาหารแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู จากจํานวน 37 สาขา ณ สิ้นป 2551 มาเปน 56 สาขา ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป
2554 และเพิ่มเปน 59 สาขา ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2554 ดวยการเปดสาขาใหม และการปรับเปลี่ยนรูปแบบรานเดิมภายใต
แบรนดอื่นของฮอท พอท มาเปนแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เพื่อใหตอบสนองพฤติกรรมกลุมลูกคาเปาหมายใน
แตละพื้นที่ไดมากขึ้น ซึ่งจากจํานวนรานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ประกอบกับความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนกลยุทธโดยการ
นําความแตกตางของแบรนดมานําเสนอใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น ทําใหมีลูกคามาใช
บริการในรานเพิ่มขึ้น และทําใหบริษัทมีรายไดจากแบรนดดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด จากจํานวน
212.43 ลานบาท ในป 2551 เปน 363.48 ลานบาท 607.15 ลานบาท และ 182.58 ลานบาท ในป 2552-2553 และไตร
มาสที่ 1 ป 2554 ตามลําดับ และมีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 25.64 ของรายไดจากการขายรวม ในป 2551 มาเปน
รอยละ 42.17 รอยละ 53.71 และรอยละ 55.03 ของรายไดจากการขายรวม ในป 2552-2553 และไตรมาสที่ 1 ป 2554
ตามลําดับ
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สําหรับแบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ปจจุบันมีสัดสวนของรายไดสูงเปนอันดับที่สอง โดยในป
2551-2553 และไตรมาสที่ 1 ป 2554 มีรายไดเทากับ 348.87 ลานบาท 317.53 ลานบาท 402.89 ลานบาท และ 126.75
ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 42.10 รอยละ 36.84 รอยละ 35.64 และรอยละ 38.20 ของรายไดจากการขายรวม
ตามลําดับ รายไดที่ลดลงในป 2552 มีสาเหตุมาจากการปดสาขาจํานวน 3 สาขา และผลกระทบเล็กนอยจากภาวะ
เศรษฐกิจที่หดตัว สําหรับจํานวนสาขาของแบรนดฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ในชวง 3 ปที่ผานมา นอกจากจะมีการ
ปดสาขาดังกลาวแลว สาขาที่เปดใหมก็มีจํานวนไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู โดยมี
จํานวนเพิ่มขึ้นจาก 19 สาขา ณ สิ้นป 2551 เปน 21 สาขา ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2554 และ 22 สาขา ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ป 2554 ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเปดสาขาของแบรนดดังกลาว ในหางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีกําลังซื้อในระดับปาน
กลางถึงสูง สําหรับแบรนดฮอท พอท สุกี้ ชาบู ฮอท พอท เพรสทีจ และฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต มีแนวโนมของ
รายไดลดลงมาโดยตลอดในชวงป 2552 - 2553 ที่ผานมา เนื่องจากบริษัทไดปรับเปลี่ยนรูปแบบรานอาหารจากแบรนด
ดังกลาวมา เปน ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เกือบทั้งหมด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาด และเปนไปตาม
กระแสความนิยมของกลุมผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมวัยรุน วัยทํางานและกลุมครอบครัวที่ตองการ
ความหลากหลายของอาหารและความคุมคาของราคา
จํานวนสาขาที่เปดดําเนินการแลวแยกตามประเภทรานอาหารหรือแบรนดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551-2553,
วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ประเภทรายได
1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต

ป 2551
จํานวน
สาขา
19

ป 2552
จํานวน เพิ่มขึ้น/
สาขา
(ลดลง)
16
(3)

ป 2553
จํานวน เพิ่มขึ้น/
สาขา
(ลดลง)
20
4

31 มีนาคม 2554
จํานวน เพิ่มขึ้น/
สาขา
(ลดลง)
21
1

30 มิถุนายน 2554
จํานวน เพิ่มขึ้น/
สาขา
(ลดลง)
22
1

2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู

37

52

15

54

2

56

2

59

3

3) ฮอท พอท เพรสทีจ

4

3

(1)

1

(2)

1

-

1

-

4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู

13

5

(8)

2

(3)

2

-

2

-

5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต

4

1

(3)

1

-

1

-

1

-

รวม

77

77

-

78

1

81

3

85

4

สินคาหรืออาหารที่จําหนายหรือใหบริการแกลูกคาภายในรานสาขาทุกแหง รวมทั้งรานแฟรนไชส ฮอท
พอท เกือบทั้งหมดมาจากโรงงานของบริษัท ที่ตั้งอยูที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทําหนาที่ผลิตอาหารและ
สรรหาวัตถุดิบ เพื่อสงใหแกรานสาขาทุกแหงทั่วประเทศ เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต รสชาติที่
อรอย คงที่ และเหมือนกันทุกสาขา รวมทั้งเปนผูจัดหาภาชนะ อุปกรณ และเครื่องครัวใหแกรานสาขาทุกแหง เพื่อ
ความเปนมาตรฐานและเอกลักษณเฉพาะของฮอท พอท
นอกจากนี้ บริษัทมีการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการใหบริการภายในรานสาขาทุกแหง โดยการฝกอบรม
พนักงานภายในรานอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากพนักงานถือเปนสวนสําคัญที่ทําใหงานบริการประสบความสําเร็จ รวมทั้ง
เพื่อสรางความพึงพอใจ รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคาใหกลับมาใชบริการที่รานอีก
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3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.2.1

ภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกิจรานอาหารมีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจไมดีจะสงผลกระทบตอกําลัง
ซื้อของผูบริโภคที่มีรายไดลดลงหรือมีความกังวลถึงความไมแนนอนของรายไดในอนาคต ทําใหผูบริโภคประหยัด
คาใชจายเพื่อออมเก็บไวใชในอนาคต โดยในชวงป 2551 - 2552 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณทาง
การเมืองภายในประเทศ วิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริกา ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวลดลง ผูบริโภคระมัดระวังและ
ประหยัดคาใชจายโดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายมากขึ้น ทําใหหลายธุรกิจไดรับผลกระทบ ธุรกิจรานอาหารก็
เชน เดี ยวกั น ผูบ ริ โ ภคอาจลดความถี่ใ นการรั บ ประทานอาหารนอกบา นลงและพิ จ ารณาเลื อ กร า นอาหารในการ
รับประทานมากขึ้นจากปจจัยตางๆ เชน คุณภาพอาหาร การบริการ ราคา และความคุมคา ซึ่งอาจทําใหรานอาหาร
ตางประเทศหรือรานอาหารหรูสวนใหญไดรับผลกระทบดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดรับผลกระทบมากนัก
เนื่องจากผูบริโภคบางสวนยังคงพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบาน โดยเลือกรับประทานอาหารรานที่โปรด
ปราน หรือรานที่ใหความคุมคา และลดคาใชจายที่ไมจําเปนอื่นๆแทน ประกอบกับบริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนประเภท
รานอาหารหรือแบรนดใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่มากขึ้น
รวมทั้งลักษณะรานอาหารของบริษัทที่เปนแบบบุฟเฟตมีการกําหนดราคาอาหารตอคนไวอยางแนนอนชัดเจน ทําให
ผูบริโภคสามารถวางแผนคาใชจายในการรับประทานอาหารไดงาย
สําหรับในป 2553 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองในประเทศ ผลกระทบจาก
อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ แตเนื่องจากปจจัยภายในประเทศดังกลาวไดสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจเพียง
ระยะสั้น ทําใหเศรษฐกิจไทยโดยรวมในป นี้ไมไดรับผลกระทบมากนัก โดยจะเห็นไดจากอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในป 2553 ที่เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7.8 เมื่อเทียบกับป 2552 ที่หดตัวในอัตรารอยละ 2.4 นอกจากนี้ การ
บริโภคของภาคประชาชนในป 2553 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 4.8 ซึ่งการขยายตัวดังกลาว ไดสงผลใหภาวะ
ธุรกิจรานอาหารมีการขยายตัวอยางตอเนื่องดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการรานอาหารอาจตองเผชิญกับ
ตนทุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบอาหารที่ราคาอาจมีความผันผวน ดังนั้นผูประกอบการรานอาหาร
ตองมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน เพื่อทําใหธุรกิจสามารถอยูรอดได
จากขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา ธุรกิจภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
และดําเนินกิจการอยู ณ สิ้นเดือนมกราคม ป 2554 มีจํานวน 7,107 ราย มีทุนจดทะเบียนรวม 49,725 ลานบาท โดย
จังหวัดที่มีธุรกิจภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่มสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองหลวง
และมีประชากรมากที่สุด จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย
รายชื่อจังหวัดที่มธี ุรกิจภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่มสูงสุด 10 อันดับแรก
อันดับ
1
2
3
4
5

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ภูเก็ต
สุราษฎรธานี
เชียงใหม

จํานวน (ราย)
3,082
1,210
780
718
237

%
43.4
17.0
11.0
10.1
3.3
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ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
16,592
3,515
2,456
2,098
529

%
33.4
7.1
4.9
4.2
1.1
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อันดับ
6
7
8
9
10
11

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
นนทบุรี
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
กระบี่
จังหวัดอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (ราย)
150
141
92
79
77
541
7,107

%
2.1
2.0
1.3
1.1
1.1
7.6
100.0

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
268
919
582
213
220
22,333
49,725

%
0.5
1.8
1.2
0.4
0.4
44.9
100.0

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ผลการดําเนินงานของธุรกิจภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่มอางอิงจากฐานขอมูลบริษัท บิซิเนส
ออนไลน จํากัด (มหาชน) มีรายไดรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 60,105 ลานบาทในป 2548 เปน 69,118 ลานบาท
79,038 ลานบาทและ 88,391 ลานบาทในป 2549 - 2551 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปเทากับรอยละ
10.12 สําหรับป 2552 ธุรกิจภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่มมีรายไดรวมเทากับ 85,544 ลานบาท ลดลงจากป
2551 ในอัตรารอยละ 3.22 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองในประเทศและวิกฤตการณทาง
การเงินของสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของหลายประเทศ ทั้งประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย รวมทั้ง
ประเทศไทยดวย
จากขอมูลสํานักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดแบงประเภทธุรกิจ
ภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยออกเปน 4 ประเภทหลักไดแก
(1) รานอาหารบริการดวน (Quick Service Restaurant) รานอาหารประเภทนี้สวนใหญจะเปนธุรกิจแฟรน
ไชสประเภทฟาสตฟูดของบริษัทแมในตางประเทศ เชน รานขายอาหารประเภทไกทอด แฮมเบอรเกอร พิซซา โดนัท
และไอศกรีม เปนตน รานอาหารประเภทนี้มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากสภาพสังคมที่เรงรีบ ปญหาการจราจร ทําให
ผูบริโภคมีเวลาในการประกอบอาหารเองนอยลง จึงรับประทานอาหารนอกบานเพิ่มขึ้น ประกอบกับอาหารบริการ
ดวนมีความสะดวก รวดเร็ว สะอาดและราคาไมสูงนัก สามารถตอบสนองความตองการและรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมเมืองไดดี ทําใหรานอาหารบริการดวนมีจํานวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ลูกคากลุมเปาหมายไมไดมีเพียงแตกลุม
วัยรุนเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงครอบครัว เด็กและคนทํางานอีกดวย
(2) รานอาหารตางประเทศและรานอาหารหรู (Fine Dining) เชน ธุรกิจรานอาหารญี่ปุน รานอาหารเกาหลี
รา นอาหารอิตาเลี่ ยน เปนต น โดยรานอาหารญี่ปุน เปนรานอาหารที่ ไดรับความนิย มสูงสุดในบรรดารานอาหาร
ตางประเทศทั้งหมด
(3) รานอาหารระดับกลาง (Casual Dining) เปนรานที่มีการออกแบบตกแตงแบบพอเหมาะพอควร เนน
บรรยากาศแบบสบายๆ เปนกันเอง ราคาอาหารระดับปานกลาง
(4) รานอาหารรายยอย ธุรกิจรานอาหารประเภทนี้เจาของกิจการเปนนักลงทุนรายยอย และนักลงทุนราย
ใหมที่ตองการลงทุนเปดรานอาหาร โดยมีมูลคาเงินลงทุนไมสูงนักและมีระยะเวลาคืนทุนคอนขางสั้น เมื่อเทียบกับ
รานอาหารประเภทอื่น
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ทั้งนี้ บริษัทจัดอยูในกลุม รานอาหารระดับกลาง (Casual Dining) โดยในป 2553 บริษัทมีรายไดจากการขาย
1,130.32 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ที่มีรายไดจากการขาย 862.03 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 31.12 เปน
การเปดสาขาใหม และความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนประเภทรานอาหารหรือแบรนดในบางสาขาที่ทําอยางจริงจังใน
ป 2551 รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการขายที่ครบวงจร โดยเฉพาะการเริ่มโฆษณาผานสื่อโทรทัศนเปนครั้งแรก ซึ่งไดรับ
การตอบรับและสามารถสรางการรับรูในแบรนดฮอท พอท ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังเปนผลจากการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นและกําลังซื้อของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทมีฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นและมีปริมาณลูกคาที่มาใช
บริการในรานเฉลี่ยแตละเดือนเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้หากพิจารณารายไดรวมของบริษัทตางๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทภัตตาคาร รานขายอาหารและ
เครื่องดื่มสูงสุด 50 อันดับแรกในป 2552 อางอิงจากฐานขอมูลบริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) พบวามีรายได
รวมประมาณ 53,986 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63.11 ของรายไดรวมของธุรกิจภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่ม
ทั้งหมด โดยบริษัทมีรายไดรวมในป 2552 เทากับ 862.03 ลานบาท สูงเปนอันดับที่ 12 ของธุรกิจดังกลาว
3.2.2

การแขงขัน

ปจจุบันธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ โดยมีอาหารหลักเปนสุกี้ ชาบู ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท มี
บริษัทเปนผูประกอบการเพียงรายเดียว ดังนั้น บริษัทจึงไมมีคูแขงโดยตรงที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน อยางไรก็ดีธุรกิจ
รานอาหารในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะและรูปแบบรานใกลเคียงกับรานอาหารของบริษัท ไดแก ธุรกิจรานอาหารใน
อุตสาหกรรมที่มีลักษณะและรูปแบบรานใกลเคียงกับรานอาหารของบริษัท ไดแก
- รานอาหารประเภทสุกี้แบบตามสั่ง (A La Carte) ไดแก เอ็มเคเรสโตรองต โคคาสุกี้ และเท็กซัสสุกี้
- รานอาหารประเภทสุกี้ ชาบู ไดแก ชาบูชิ และซูกิชิ
- รานอาหารประเภทราเมน ไดแก โออิชิราเมน และฮะจิบังราเมน
การขยายสาขา หรือเปดรานใหมของรานอาหารที่มีลักษณะและรูปแบบรานใกลเคียงกับรานอาหารของ
บริษัทดังกลาวขางตน สวนใหญจะกระจายอยูตามหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด คอมมูนิตี้มอลลชั้นนําหรือมีที่ตั้งตาม
หัวเมืองใหญ โดยเจาของสถานที่จะกําหนดรูปแบบรานอาหารตางๆภายในหางฯของตน ในลักษณะการรวบรวม
รานอาหารที่มีชื่อเสียงและมีหลากหลายรูปแบบหรือประเภทรานอาหารที่ไมซ้ํากัน โดยรานอาหารประเภทเดียวกันอาจ
มีเจาของธุรกิจรายใหญประจําเพียงไมกี่รายที่ไดรับสิทธิในการเปดสาขารานอาหารใหมภายในพื้นที่หางฯ ที่เปดใหม
และหากภายในหางฯ มีรานอาหารประเภทเดียวกันหลายราน การแขงขันของแตละรานจะขึ้นอยูกับรูปแบบ คุณภาพ
อาหาร และราคา เปนหลัก โอกาสการเขามาของผูประกอบการรายเล็กหรือรายใหมจะทําไดยาก เนื่องจากมีขอจํากัด
ดานความพรอมของเงินลงทุน หรือขาดชื่อเสียง หรือประสบการณความชํานาญที่ทําใหผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้น
ไดยาก ซึ่งการเปดพื้นที่เชาใหมภายในหาง สวนใหญเจาของพื้นที่มักจะคัดเลือกผูประกอบการรายเดิมที่มีชื่อเสียงและ
ไดรับการยอมรับจากลูกคาอยูแลวใหมาเปดสาขารานอาหารเพิ่มเติม เนื่องจากรานอาหารมีสวนสําคัญในการจูงใจใหมี
ผูมาใชบริการในหางเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ จากชื่อเสียงการยอมรับในตลาดของแบรนด ฮอท พอท ทําใหบริษัทไดรับโอกาสในการเปดสาขาใหม
จากผูประกอบการหางฯ ชั้นนํา ในสาขาที่เปดใหมอยูเสมอ ภายใตการนําเสนอรูปแบบรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติที่
เสิรฟบนบารอาหารที่มีความหลากหลายของเมนูอาหารที่มีมากกวา 100 รายการ และมีราคาประหยัด เนนความคุมคา
ใหกับลูกคา รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน และ Social Network อื่น เพื่อการเขาถึงกลุมลูกคา
เปาหมายอยางรวดเร็วและแพรหลาย และเพื่อประชาสัมพันธขาวสารของบริษัท และสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
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ตลอดจนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เชน การขายบัตรสมาชิก (Member Card) หรือบัตรของขวัญ
(Gift Voucher) ที่ใหสวนลดพิเศษ เปนตน เพื่อสรางแรงจูงใจพิเศษใหกับลูกคาใหมาใชบริการรานอาหารของบริษัท
เพิ่มขึ้น
3.2.3

แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน

แนวโนมการเติบโตของธุรกิจรานอาหารในป 2554 คาดวายังเติบโตอยางตอเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่เริ่มฟนตัวดีขึ้น และหากพิจารณาการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจรานอาหารในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาตั้งแตป
2544 - 2553 พบวามีการจัดตั้งธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับกระแสความนิยมในการรับประทาน
อาหารนอกบานของผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น จากภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรานอาหารในแตละป
ป
จํานวน (ราย)

2544
555

2545
535

2546
690

2547
906

2548
817

2549
972

2550
970

2551
925

2552
831

2553
910

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา

อยางไรก็ตาม ธุรกิจรานอาหารในป 2554 อาจจะประสบปญหาดานราคาวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรที่
ปรับราคาเพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และภัยธรรมชาติ ไดสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรโดยเฉพาะพืชที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน น้ํามันปาลม น้ําตาล และรวมถึงพืชชนิดอื่นๆ เชน ขาว เปนตน
นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาน้ํามันเปนอีกปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอตนทุนสินคา ตนทุนวัตถุดิบตางๆ ใหมี
ราคาเพิ่มขึ้น ทําใหผูประกอบการธุรกิจรานอาหารตองปรับตัวใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ควบคูกับการรักษา
มาตรฐานการบริการ และระดับราคาที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
แนวโนมการแขงขันธุรกิจรานอาหารบุฟเฟต จะเปนการแขงขันในรูปแบบการนําเสนอบริการดวยรูปแบบอาหาร
ที่ตองมีการพัฒนารายการอาหารใหมๆและการแขงขันดานราคา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขาย การ
โฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูดลูกคาและสรางความพอใจใหแกผูบริโภคมากที่สุด เนื่องจากผูบริโภคสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคไดตลอดเวลา
3.2.4

ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย

กลุมลูกคาของบริษัทเปนกลุมวัยรุน-นักเรียน นักศึกษา กลุมคนทํางาน และกลุมครอบครัว ที่มีไลฟสไตล
ชอบความรวดเร็ว รักอิสระ ชอบรับประทานอาหารเปนหมูคณะ และเนนความคุมคา ประกอบกับแนวคิดในการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัท ที่ตองการเพิ่มสวนของตลาด (Market Segment) ใหมๆ ใหตรงกับลูกคาทุกระดับ จึงไดมีการ
เพิ่มประเภทรานอาหาร หรือแบรนดที่หลากหลายในระดับราคาที่แตกตางกัน เพื่อสรางความแตกตางและจุดขายใหกับ
บริษัท ทําใหฮอท พอท สามารถเขาถึงและตอบสนองกลุมลูกคาเปาหมายครอบคลุมทุกระดับ โดยลูกคาสวนใหญของ
บริษัทจัดอยูในระดับรายไดปานกลางถึงรายไดคอนขางสูง นอกจากนี้ การจัดวางทําเลที่ตั้งของรานอาหารที่เนนตั้งอยู
ในหางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือโมเดิรนเทรดตางๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการหรือความสะดวกสบาย ใน
การเขาถึงของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละแบรนดไดเปนอยางดี จึงทําใหฮอท พอท ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก
กลุมลูกคาเปาหมายดังกลาว โดยรายละเอียดกลุมลูกคาเปาหมายของแตละประเภทรานอาหารหรือแบรนดของฮอท
พอท มีดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทรานอาหาร
แบรนด
ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู
ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต
ฮอท พอท เพรสทีจ
ฮอท พอท สุกี้ ชาบู

ลูกคากลุมเปาหมาย
ราคาตอคน
ลักษณะ
ไลฟสไตล
290 บาท วัยรุน-นักเรี ยน นักศึกษา ชอบความรวดเร็ว
219 บาท* กลุม คนทํางาน และกลุม รักอิสระชอบ
รับประทานอาหาร
219 บาท* ครอบครัว
359 บาท กลุม คนทํางาน และกลุม เปนหมูคณะ และ
เนนความคุมคา
ราคาตาม ครอบครัว
เมนูอาหาร

ระดับรายได
คอนขางสูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

หมายเหตุ * เปนราคาที่ไมรวมเครื่องดื่ม

เนื่ อ งจากลั ก ษณะธุ ร กิ จ ของบริษั ท เป นร า นอาหารคา ปลี กที่ มี ส าขากระจายทั่ วประเทศ โดย ณ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2554 บริษัทมีสาขารานอาหารที่เปดดําเนินการแลวจํานวน 85 สาขา และมีลูกคาหมุนเวียนเขามาใชบริการใน
รานอาหารเปนจํานวนามาก ในชวงเดือนมกราคม - เมษายน 2554 เฉลี่ยประมาณ 550,000 รายตอเดือน (รวมทุกสาขา
รานอาหารของบริษัท) จึงไมมีการกระจุกตัวของรายไดที่มาจากลูกคารายใดรายหนึ่งหรือลูกคารายใหญแตอยางใด
3.2.5

กลยุทธการแขงขัน

บริษัทมีประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 ป
ตลอดเวลาการดําเนินธุรกิจที่ผานมา บริษัทไดพัฒนาธุรกิจภายใตแนวคิดการสรางความรับรูในกลุมผูบริโภคดวย
แนวคิด (Concept) รานอาหารที่มีความแตกตางจากคูแขง เพิ่มความคุมคาและความอรอยใหกับผูบริโภค เพื่อเปนจุด
ขายมาโดยตลอด โดยบริษัทมีกลยุทธการแขงขันทางการตลาด ดังนี้
1. คุณภาพ ความสดใหม ความหลากหลายของเมนูอาหาร รสชาติที่อรอย บริการที่ดี ในราคาที่คุมคา
บริษัท เนนความสําคัญ ของคุณภาพ ความคุม คาของอาหาร การใหบ ริการที่เขาถึ งลูกคาไดมากที่สุด
รวมถึงความหลากหลายของเมนูอาหารที่มีมากกวา 100 รายการ โดยเฉพาะความอรอยของน้ําจิ้มสุกี้สูตร
เด็ด โดยบริษัทมีการคัดสรรและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สินคา และกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อให
ไดผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน สดใหม สะอาดถูกสุขลักษณะ โดยบริษัทมีโรงงานผลิตอาหารและครัวกลาง
ของบริษัท เอง ทําใหส ามารถควบคุมภาพของวัตถุดิบและอาหาร ที่สงไปยังรานสาขาตางๆ ใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน และมีความคงที่สม่ําเสมอของรสชาติอาหาร รวมทั้งบริษัทมีระบบการขนสงวัตถุดิบ
และอาหารจากโรงงานหรือครัวกลางมายังรานสาขาทั่วประเทศดวยรถขนสงของฮอท พอท เองทั้งหมด
ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพ ความสดใหม กําหนดเวลา และตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการแกลูกคา ความสะดวก และปลอดภัยภายใน
ราน ดวยการดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพและทักษะการใหบริการของ
พนักงานประจํารานอยูเปนประจํา เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด ในระดับราคาที่คุมคา
2. แบงประเภทรานอาหาร และกําหนดราคา ใหครอบคลุมทุกระดับของลูกคา
บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจภายใตแนวคิดการเพิ่มสวนของตลาด (Market Segment) ใหมๆ ดวยการพัฒนา
ประเภทของรานอาหารใหตรงกับความตองการของลูกคาทุกระดับ เพื่อเพิ่มความคุมคาและความพึง
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พอใจใหกับผูบริโภค ในรูปแบบรานอาหารหลากหลายสไตล ภายใตแบรนดที่แตกตางกันและราคาที่
แตกตางกัน เพื่อรองรับความตองการของลูกคาในแตละกลุมที่แตกตางกันทั้งดานกําลังซื้อ ไลฟสไตล
ความนิยม ไดแก 1) “ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต” บุฟเฟตนานาชาติที่เนนอาหารประเภทสุกี้ ชาบู เปน
หลัก ราคา 290 บาทตอคน 2) “ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู” บุฟเฟตนานาชาติ เชนเดียวกับฮอท พอท
อินเตอรบุฟเฟต แตวางตําแหนงทางการตลาดในระดับรองลงมา ในระดับราคาประหยัด 219 บาทตอคน
(ไมรวมเครื่องดื่ม) 3) “ฮอท พอท เพรสทีจ” บุฟเฟตนานาชาติในบรรยากาศโรงแรมระดับ 5 ดาวและ
บริการอาหารนานาชาติหลากหลายสไตล ราคา 359 บาทตอคน 4) “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู” รานสุกี้ตามสั่ง
เนนความสดใหม อรอย อาหารเดน ไดแก สุกี้ ชาบู เปดยาง และน้ําจิ้มสูตรเด็ด 5) “ฮอท พอท ราเมน
บุฟเฟต” รานราเมนแบบใหมสไตลญี่ปุน ราคา 219 บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม) ทั้งนี้ อาหารหลักของ
ฮอท พอท ยังคงเปนสุกี้ บุฟเฟต ตามสไตลดั้งเดิมของฮอท พอท สวนอาหารอินเตอรอื่นๆ เปนสวนที่เพิ่ม
เขามาเสริมใหมีความพิเศษมากขึ้นแตกตางกันไปในแตละแบรนด ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมายที่มีกําลังซื้อในหลายระดับ
3. ขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่เปาหมายตางๆ อยางตอเนื่อง
ปจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554) ฮอท พอท มีสาขารานอาหารที่เปดดําเนินการแลวทั่วประเทศ
จํานวน 85 สาขา (ไมรวมแฟรนไชส)โดยสาขาทั้งหมดตั้งอยูในพื้นที่ครอบคลุมหางสรรพสินคาขนาด
ใหญชั้นนํา โมเดิรนเทรด คอมมูนิตี้มอลลหรือศูนยการคาของชุมชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ
หางสรรพสินคาทองถิ่นชั้นนําในหัวเมืองจังหวัดใหญๆ เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดงายและทั่วถึง
ทุกพื้นที่ ดวยการทําการตลาดจากความไดเปรียบของฮอท พอท ที่มีแบรนดที่หลากหลาย และสามารถ
เลือกใหสอดคลอง เหมาะสมกับพื้นที่และกลุมเปาหมายในแตละชุมชนนั้นๆ โดยในป 2554 บริษัทยัง
เนนกลยุท ธการตลาดเชิงรุก เพื่อสรางการเติบโตอยางกาวกระโดด ดวยการขยายสาขาเพิ่ม ขึ้นอย าง
ตอเนื่องไปในทําเลตางๆ ใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกคาของบริษัทให
เพิ่มขึ้น โดยมีความเชื่อมั่นวาธุรกิจรานอาหารยังคงมีแนวโนมการเติบโตเพิ่มขึ้น แตทั้งนี้ การขยายสาขา
ดั ง กล า ว ฮอท พอท ยั ง คงแนวคิ ด เดิ ม ของความเป น ผู นํ า ร า นอาหารบุ ฟ เฟต น านาชาติ ที่ ตั้ ง อยู ใ น
หางสรรพสินคาหรือโมเดิรนเทรด
4. ผลิตอาหารในสไตลของฮอท พอท เอง รวมทั้งออกเมนูแนะนําใหมๆ อยางตอเนื่อง
นอกจากบริษัทจะมีอาหารที่หลากหลายชนิดไวใหบริการแกลูกคาแลว บริษัทก็ไมไดหยุดที่จะพัฒนาและ
คิดคนสูตรอาหารใหมๆ หรือสูตรอาหารที่เปนสไตลของฮอท พอท เอง โดยบริษัทมีการผลิตอาหารกึ่ง
สําเร็จรูปเพื่อเสิรฟบนบารอาหารที่เปนสูตรเฉพาะของฮอท พอท เอง หลายชนิด เชน ลูกชิ้นหมูหยก
ลูกชิ้นไตหวัน หมูเดงฮอท พอท ลูกชิ้นสาหรายญี่ปุน ลูกชิ้นเศรษฐี ลูกชิ้นกุง โอเดง ปลาหมึกยัดไส และ
สาหรายยัดไส เปนตน รวมทั้งมีการพัฒนาและคิดคนเมนูอาหารใหมๆ หรือเมนูพิเศษเพื่อนําเสนอใหแก
ลูกคาในแตละชวงเวลาหรือในเทศกาลสําคัญตางๆอยางตอเนื่อง ซึ่งโดยเฉลี่ยจะออกเมนูอาหารแนะนํา
ใหมๆ ทุก 3 เดือนเปนอยางนอย เชน เมนูปลาหมึกยางซีอิ้ว ปลาแซลมอนยางซีอิ้ว ไสกรอกผัดซอส และ
กุงเทมปุระ เปนตน เพื่อสรางความแปลกใหม ไมจําเจ แกลูกคา อีกทั้งมีความแตกตางจากคูแขง ซึ่งเมนู
ดังกลาวสวนใหญไดรับความนิยมและสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดเปนอยางดี และบางเมนู
ก็สามารถบรรจุเปนเมนูประจําได เชน ไสกรอกผัดซอส และกุงเทมปุระ เปนตน
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5. เนนรูปแบบบุฟเฟตที่เสิรฟหรือจัดวางอาหารบนบารอาหาร
บริษัทมีรูปแบบการเสิรฟหรือจัดวางอาหารหลากหลายชนิดบนบารอาหารใหลูกคาเลือกรับประทานได
เองตามใจชอบ โดยลูกคาไมตองเสียเวลารอพนักงานมาเสิรฟหรือรออาหารที่ตองเลื่อนมาตามสายพาน
สอดคลองกับการทําการตลาดที่เนนกลุมคนรุนใหม เชน นักเรียน นักศึกษา วัยทํางาน และครอบครัว ที่
มีไลฟสไตลชอบความรวดเร็ว รักอิสระ และมักมาใชบริการเปนหมูคณะ จึงเหมาะสมกับรานอาหารแบบ
บุฟเฟตที่ตอ งบริการตนเอง ซึ่งตรงกับ จุดเดนของรานที่มีการเสิรฟอาหารบนบาร อาหาร โดยลูกคา
สามารถมีอิสระในการเลือกตักอาหารที่ตองการทั้งชนิดอาหารและปริมาณไดดวยตนเอง และมีอาหาร
หลากหลายในราคาไมแพง
6. สรางภาพลักษณที่ทันสมัยและการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง
บริษัทไดมีการปรับภาพลักษณและบรรยากาศของรานใหดูทันสมัย ในระดับภัตตาคาร 5 ดาว ที่ยังคง
ความเปนรานอาหารสไตลบุฟเฟต ซึ่งเปนจุดเดนของฮอท พอท พรอมกับการใชกลยุทธสื่อสารการตลาด
อยางครบวงจร อาทิ ภาพยนตรโฆษณาที่มีการนําคอมพิวเตอรกราฟฟคมาใชเพื่อใหมีความทันสมัยโดน
ใจกลุมลูกคาเปาหมาย ภายใตคอนเซปต “หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข” และปายโฆษณา
หรือบิลบอรด (Billboard) ตามสถานที่ตางๆ เพื่อสื่อสารเจาะกลุมวัยรุน คนทํางาน ซึ่งเปนสวนของตลาด
หรือเซ็กเมนทใหญของตลาดอาหารประเภทสุกี้และบุฟเฟตนานาชาติ เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงของแบรนด
ฮอท พอท หรือทําใหลูกคานึกถึงฮอท พอท กอนรานอาหารรายอื่นๆ หรือเปนทางเลือกลําดับแรกของ
ลูกคา รวมทั้งเพิ่มยอดขายและรองรับแผนการขยายสาขาของบริษัทในอนาคต
7. สรางโอกาสเพิ่มยอดขายจากการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง
บริษัทมีกิจกรรมการสงเสริมการขายเพื่อสรางความสนใจใหลูกคาเขามาลองรับประทานอาหารในราน
มากขึ้นและเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับบริษัทอยางตอเนื่อง ไดแก การใหสวนลดพิเศษในวันพุธ อัตรารอยละ
25 สําหรับแบรนด “ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต” “ฮอท พอท เพรสทีจ” และ “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู” และ
สวนลดอัตรารอยละ 20 สําหรับแบรนด “ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู” และ “ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต” การ
ขายบัตรสมาชิกโดยใหสวนลดรอยละ 10 เฉพาะคาอาหารสําหรับทุกแบรนดทั้งการจายดวยเงินสดหรือ
บัตรเครดิต และการทําโปรโมชั่นรวมกับบริษัท รานคา หรือบัตรเครดิตตางๆในแตละชวงเวลา เพื่อให
ลูกคาหรือผูถือบัตรเครดิตไดรับสิทธิพิเศษหรือสวนลด เปนตน
3.2.6

นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาแตกตางกันในแตละประเภทรานอาหารหรือแตละแบรนด ดังนี้
ระดับราคา*

1. บุฟเฟตอินเตอรราคา
290 บาทตอคน

ประเภทราน / แบรนด
“ฮอท พอท อิ น เตอร บุ ฟ เฟต ” ประกอบด ว ยสุ กี้ ชาบู และอาหารนานาชาติ ก ว า 100
รายการ รวมทั้งสเต็กญี่ปุน สลัดบาร ขนมหวาน ไอศกรีม ผลไมและเครื่องดื่มหลากหลาย
ชนิด จํากัดเวลาในการรับประทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที
บริษัทกําหนดราคาโดยคํานึงถึงราคาตนทุนวัตถุดิบและบริการ รวมทั้งการเปรียบเทียบ
ราคากับ คู แ ขงที่ใกลเ คียงกั นเปนสําคัญ ซึ่ง เมื่อ เทียบเคียงกับ คูแ ขงที่เปนสไตลบุฟ เฟต
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ระดับราคา*

ประเภทราน / แบรนด
เหมือนกัน ไดแก รานชาบูชิ และรานซูกิชิ ที่เทากับ 290 บาทตอคน (ขอมูลจาก
www.oishigroup.com เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554) และ 288 บาทตอคน (ร านซูกิชิ
บุฟเฟต) และ 299 บาทตอคน (รานซูกิยา) (ขอมูลจาก www.sukishigroup.com เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2554) ตามลําดับ ราคาของฮอท พอท จะใกลเคียงกับคูแขงดังกลาว

2. บุฟเฟตราคาประหยัด
219 บาทตอคน (ราคา
ไมรวมเครื่องดื่ม)

“ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู” ประกอบดวยสุกี้ ชาบู ซูชิหนาตางๆ เทปนยากิ สเตกญี่ปุน
สลัดบาร ขนมหวาน และผลไม สําหรับเครื่องดื่มตางๆ สามารถเลือกสั่งเพิ่มไดโดยไม
รวมอยูในราคาบุฟเฟต
“ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต” รานราเมนแบบใหมสไตลญี่ปุน คลายอาหารสไตลบุฟเฟตบน
บารอาหาร คัดสรรเนื้อสัตวและผัก เชน เตาหูปลา ปลาหมึกฮอกไกโด หมูอบชาบู กามปู
เทียม เกี๊ยวปลา ปลานิลทะเล หมูไซบีเรีย หมูสวรรค สาหรายวากาเมะ ซูชิหนาตางๆ ขนม
หวาน และผลไม สําหรับเครื่องดื่มตางๆ สามารถเลือกสั่งเพิ่มไดโดยไมรวมอยูในราคา
บุฟเฟต
บริษัทกําหนดราคาแบบประหยัดเพื่อเนนความคุมคาใหกับลูกคา โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย
เปนกลุมวัยรุน และกลุมคนทํางานที่มีรายไดระดับปานกลาง การกําหนดราคาจะถูกกวา
คูแขงในระดับเดียวกัน และสอดคลองกับสภาพที่ตั้งของรานประเภทดังกลาวที่สวนใหญ
อยูในหางขนาดเล็ก โมเดิรนเทรด หรือในตางจังหวัด โดยคํานึงถึงราคาตนทุนวัตถุดิบและ
บริการ สภาพเศรษฐกิจ และกําลังซื้อของกลุมเปาหมายเปนหลัก ซึ่งปจจุบันรานประเภท
ดังกลาวยังไมมีกลุมคูแขงที่ชัดเจนมากนัก

3. บุฟเฟตราคา พรีเมี่ยม
359 บาทตอคน

“ฮอท พอท เพรสทีจ” อาหารบุฟเฟตนานาชาติ และสุกี้ ชาบู ในบรรยากาศหรูระดับ
โรงแรม และพรอมดวยซุปนานาชนิด ติ่มซํา อาหารนานาชาติหลากหลายชนิดทั้งจีน ญี่ปุน
ยุโรป ปรุงโดยพอครัว (Chef) มืออาชีพเฉพาะดาน ขนมหวาน ผลไม และเครื่องดื่มตางๆ
บริษัทกําหนดราคาในระดับพรีเมี่ยม แตมีความคุมคาดวยอาหารที่ถูกคัดสรรมาอยางดีเปน
พิเศษ ในบรรยากาศสุดหรูระดับโรงแรม โดยเนนกลุมลูกคาที่มีระดับรายไดสูง ปจจุบัน
รานประเภทนี้มีเพียงสาขาเดียวตั้งอยูภายในหางเซ็นทรัล บางนา ซึ่งเปนสาขาที่มียอดขาย
สูงเปนอันดับที่ 2 ของยอดขายรวมของบริษัท (จากขอมูลยอดขายของบริษัทแยกรายสาขา
ป 2553 และงวดสามเดือนแรกของป 2554)

หมายเหตุ * เปนราคาสุทธิที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับลูกคาที่มาใชบริการในรานอาหารประเภทบุฟเฟต โดยหากลูกคาตัก
อาหารมากเกินความตองการและรับประทานไมหมด จะตองจายคาปรับเพิ่มเติมจากราคาอาหาร ในอัตราคนละ 50 บาท เพื่อ
สรางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่ดี และเปนการใชทรัพยากรที่คุมคาไมฟุมเฟอย อีกทั้งเปนการลดตนทุนที่ไมจําเปน
ใหกับบริษัท
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สําหรับรานสุกี้ ชาบู ตามสั่งภายใตแบรนด “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู” ที่ปจจุบันมีเพียง 2 สาขา ในจังหวัดสุรินทร
และบุรีรัมย มีการกําหนดราคาโดยคํานึงถึงราคาตนทุนสินคาและบริการ ราคาของคูแขงที่ใกลเคียงและสภาพเศรษฐกิจ
ในขณะนั้นๆเปนสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทจะมีนโยบายสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ไดแก การใหสวนลดพิเศษ ของสมนาคุณ หรือ
รายการสงเสริมการขายอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยูกับภาวะตลาด สภาพเศรษฐกิจ และการแขงขันในขณะนั้นๆ
3.2.7

การจําหนายและชองทางการจําหนาย

บริษัทจําหนายสินคาผานทางสาขารานอาหารของบริษัทที่ตั้งอยูในประเทศทั้งหมด ภายใตแบรนด รานฮอท
พอท 5 ประเภท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีสาขารานอาหารของบริษัทใหบริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย รวม 85 สาขา (ไมรวมรานแฟรนไชส) แบงเปนเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 38 สาขา และ
ตางจังหวัดจํานวน 47 สาขา ดังนี้



เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตางจังหวัด
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคตะวันตก
- ภาคใต

38
47
6
13
11
13
3
1

สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา

นอกจากนี้ บริษัทยังจําหนายสินคาใหกับรานแฟรนไชส ภายใตแบรนด “ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู” 1 แหง ที่
หางฟอรั่ม จังหวัดชลบุรี
สาขารานอาหารฮอท พอท ของบริษัท มีชองทางการจําหนายโดยตั้งอยูในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด
คอมมูนิตี้มอลลหรือศูนยการคาของชุมชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และหางสรรพสินคาชั้นนําในหัวเมือ ง
จังหวัดใหญ เพื่อใหลูกคามีความสะดวกสบาย ที่จะมารับบริการที่รานสาขาแตละแหงไดงาย โดยภายในรานสาขาแต
ละแหงมีพนักงานบริการประจําราน ที่ทําหนาที่ใหบริการลูกคาหรือปฎิบัติงานอื่นๆภายในราน ไดแก พนักงานตอนรับ
พนักงานเสิรฟ พนักงานเก็บเงิน พนักงานจัดเก็บโตะ และทําความสะอาดราน พนักงานเตรียมอาหารและปรุงอาหาร
เปนตน เฉลี่ยประมาณ 25 - 30 คนตอสาขา ขึ้นกับอยูขนาดของรานสาขาแตละแหง
บริษั ทมีการลงทุนในรานสาขา โดยการเชาพื้นที่ภายในหางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือโมเดิรนเทรด
ภายใตสัญญาเชาที่สวนใหญมีอายุประมาณ 3 ป และสามารถตออายุสัญญาเชาไดคราวละ 3 ป ซึ่งแตละสาขารานอาหาร
ของบริษัทจะมีใบอนุญาตสะสมอาหาร ซึ่งยื่นขออนุญาตตอฝายสิ่งแวดลอม สํานักงานสาธารณสุข (สําหรับสาขาใน
กรุงเทพฯ) หรือสํานักงานเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล (สําหรับสาขาในตางจังหวัด) และใบอนุญาตขาย
สุรา ของกรมสรรพสามิตเพื่อการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยบริษัทเปนผูลงทุนออกแบบ ตกแตง รวมทั้งดําเนินการ
ผลิตและจัดหาเฟอรนิเจอรและเครื่องใช อุปกรณ ในแตละสาขารานอาหารดวยตนเอง ในบรรยากาศและสไตลที่
เหมาะสมกับแตละประเภทรานอาหาร เพื่อใหเปนมาตรฐานและเอกลักษณเฉพาะของฮอท พอท
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ในการชําระคาอาหารของลูกคาในแตละรานสาขาซึ่งเกือบทั้งหมดเปนรานอาหารแบบบุฟเฟต ลูกคาจะชําระ
คาอาหารเปนรายคน ตามอัตราสุทธิที่กําหนดในแตละประเภทรานอาหาร ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาบริการตางๆ
แลว (ยกเวนกรณีราน ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และราน ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต ที่ลูกคาตองชําระคาเครื่องดื่ม
เพิ่มเติมตามที่สั่งเพิ่มจริง) หัก ดวยสวนลดตามโปรแกรมการสงเสริมการขายตางๆ (ถามี) และอาจตองชําระคาปรับเพิ่ม
ตามขอตกลงในกรณีที่ลูกคามีอาหารเหลือบนโตะอาหารในอัตราสุทธิคนละ 50 บาท โดยลูกคาสามารถชําระคาอาหาร
และบริการไดทั้งเงินสดและบัตรเครดิต
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

ปจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554) บริษัทมีสาขารานอาหารในกลุมฮอท พอท ที่เปดดําเนินการแลวรวมทั้ง
สิ้น 85 สาขา ตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจํานวน 38 สาขา และตางในจังหวัด ซึ่งกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ
จํานวน 47 สาขา โดยอาหาร เครื่องปรุง น้ําจิ้ม และวัตถุดิบเกือบทั้งหมดที่ใชในรานสาขาตางๆ จะถูกจัดสงมาจาก
โรงงานหรือครัวกลางของบริษัท ที่ทําหนาที่จัดหาอาหาร และวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตน้ําจิ้มซึ่งเปนเครื่องปรุงรสหลักของ
สุกี้ ชาบู และผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูป เชน ลูกชิ้นประเภทตางๆ ปลาหมึกยัดไส และหมูปรุงรส เปนตน โดยมีการ
ควบคุมคุณภาพ ความสดใหม ความสะอาด มีมาตรฐาน และรสชาติที่เปนสูตรเฉพาะของฮอท พอท ตลอดจนเปนที่
จัดเก็บวัตถุดิบทั้งของสดของแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป เครื่องปรุง อุปกรณครัวและของใชในรานอาหาร เปนตน
โรงงานหรือครัวกลางของบริษัท ตั้งอยูเลขที่ 11/1 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่
13-0-96 ไร ผานการตรวจมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ภายในโรงงานประกอบดว ยอาคารสํานั กงาน โรงงานผลิตอาหาร คลัง สินค าสดและสิน คาแหง และอาคารผลิ ต
เฟอรนิเจอรและอุปกรณตกแตงรานสาขา
บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาและวัตถุดิบสวนใหญเปนประจําทุกวัน เพื่อสงเขาโรงงานผลิตอาหารและคลังสินคา
เนื่องจากสินคาและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและใชในรานสาขาสวนใหญเปนอาหารสด อายุการเก็บรักษาสั้น หรือเปน
สินคาที่มีอัตราการหมุนเวียนเร็ว โดยในการจัดหาสินคาและวัตถุดิบ บริษัทจะคํานึงถึงการคัดสรรสินคาและวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย เปนสําคัญ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพกอนสงตอใหรานสาขานําไป
ปรุงหรือทําเปนอาหาร หรือพรอมเสิรฟใหแกผูบริโภคในแตละรานสาขาตอไป ประกอบกับจะพิจารณาใหความสําคัญ
ในเรื่องราคาตามมา เพื่อการควบคุมและบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฝายจัดซื้อจะตองติดตามภาวะ
ตลาด แนวโนมราคา ปริมาณ และคุณภาพของสินคาในแตชวงเวลาหรือแตละฤดูกาลอยางใกลชิด รวมทั้งติดตาม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสินคาหรือวัตถุดิบทั้งทางตรงทางออม เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาด
แคลนหรือความผันผวนของสินคาหรือวัตถุดิบตางๆ เพื่อเตรียมแกไขและรับมือกับสถานการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งอาจมีการสั่งซื้อสินคาลวงหนาหรือการจองซื้อสินคาในปริมาณมากและมีระยะเวลาสงมอบที่
ชัดเจนตามที่ตกลงกัน เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทจะไมขาดแคลนสินคาหรือไดสินคาในราคาที่มีสวนลดเพิ่มขึ้น
ในการจัดหาอาหารและวัตถุดิบของรานสาขาแตละแหง ผูบริหารของแตละสาขาจะตรวจนับสต็อกสินคาและ
วัตถุดิบที่เหลือและประเมินความตองการใชสินคาและวัตถุดิบในแตละวัน และทําการเบิกสินคาและวัตถุดิบเกือบ
ทั้งหมดจากระบบการสั่งซื้อสินคาของสาขา ยกเวนในสาขาตางจังหวัดที่มีระยะทางไกลจากโรงงานหรือครัวกลางมาก
สินคาสด เชน ผัก ผลไม แตละสาขาจะเปนผูจัดซื้อเอง สําหรับบางประเภท เชน น้ําดื่ม เครื่องดื่ม และไอศกรีม จะถูก
จัดสงตรงโดยผูผลิตหรือผูจัดจําหนายสินคานั้นๆ โดยระบบการสั่งซื้อสินคาของรานสาขาทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงกัน
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ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรไปที่สวนกลางหรือฝายจัดซื้อที่สํานักงานใหญ ทําใหฝายจัดซื้อสามารถทราบจํานวนความ
ตองการรวมของทุกสาขา เพื่อดําเนินการจัดหาหรือจัดซื้อสินคาและวัตถุดิบตางๆ ตอไป
บริษัทคัดเลือกผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูคาสงและปลีก และรานคาตางๆ (Suppliers) โดยฝายจัดซื้อประเมิน
Suppliers ตามแบบประเมินการคัดเลือก ซึ่งตองผานเกณฑการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิต การดูแล
รักษาผลิตภัณฑ การพัฒนา และการบริการ และใหฝายพัฒนาผลิตภัณฑตรวจสอบคุณภาพของสินคา หากสินคามี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ฝายจัดซื้อจะเสนอใหผูบริหารรับทราบและอนุมัติการสั่งซื้อตอไป
บริษัทมีกระบวนการควบคุมสินคาและวัตถุดิบตั้งแตการรับเขามาในโรงงาน โดยแผนกประกันคุณภาพจะเปน
ผูตรวจสอบคุณภาพสินคาและวัตถุดิบ และฝายคลังสินคาจะเปนผูรับผิดชอบการตรวจรับและตรวจสอบสินคาหรือ
วัตถุดิบในดานปริมาณ เพื่อใหแนใจวาสินคาหรือวัตถุดิบที่รับมานั้นตรงตามความตองการในการสั่งซื้อทั้งปริมาณและ
คุณภาพ และไมมีความเสียหายในระหวางการขนสง รวมทั้งมีวิธีการควบคุมอยางเหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการจัดเก็บ การทุจริต หรือภัยธรรมชาติตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาลูกคาจะไดบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย โดยหากสินคามีจํานวนไมครบตามการสั่งซื้อหรือสินคาไดรับความเสียหายเกินกวาที่บริษัทกําหนด หรือ
สินคาไมไดมาตรฐานตามที่กําหนด ซึ่งเปนขอตกลงรวมกันระหวางบริษัท และ Suppliers ขึ้นกับสินคาแตละประเภท
(ยกเวนสินคาที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของอาหารที่จะสงผลตอผูบริโภค เชน อาหารเนาเสีย พบเศษโลหะหรือ
แกว ในสินคา บริษัทจะไมรับสินคานั้นๆ) ฝายคลังสินคาจะรายงานใหฝายจัดซื้อทราบเพื่อเจรจาตอรองกับ Suppliers
เพื่อลดราคาหรือสงสินคาทดแทนในคราวถัดไป โดยฝายจัดซื้อจะบันทึกผลการจัดซื้อเพื่อใชประเมินผล Suppliers ทุก
ครั้ง
บริษัทสั่งซื้อสินคาและวัตถุดิบจาก Suppliers หลายราย ซึ่งสวนใหญเปนเจาประจําและมีการสั่งซื้ออยาง
ตอเนื่อง โดยสินคาและวัตถุดิบแบงออกเปน 3 ประเภทหลักๆ ไดแก
1) สินคาสด เชน หมู/หมูสไลด เนื้อ/เนื้อสไลด ไก ปลา กุง ปลาหมึก แมงกระพรุน ไขไก พริก ผัก และผลไม
เปนตน สินคาและวัตถุดิบประเภทของสดดังกลาวบางสวนจะถูกนําไปเก็บไวในคลังสินคาหรือหองเย็น
เพื่อรอสงใหแกรานสาขาเพื่อนําไปพรอมเสิรฟใหแกลูกคาบนบารอาหาร หรือนําไปปรุงและผลิตเปน
อาหารตอที่รานแตละสาขา และบางสวนโรงงานจะนํามาแปรรูปหรือนํามาผลิตเปนสินคากึ่งสําเร็จรูปที่
เป น สู ตรของฮอท พอท เอง เช น ลู ก ชิ้ นหมู ห ยก ลู ก ชิ้ น สาหรา ยญี่ ปุน ลู ก ชิ้น เศรษฐี ลู กชิ้ น กุ ง โอเด ง
ปลาหมึกยัดไส และสาหรายยัดไส เปนตน เพื่อนําไปวางเสิรฟบนบารที่รานแตละสาขา สําหรับสินคา
ประเภทผักและผลไม ในสาขาตางจังหวัดที่มีระยะทางไกลจากครัวกลางมาก จะไมจัดสงไปจากครัวกลาง
แตจะใหสาขานั้นๆ ดําเนินการจัดซื้อเอง เพื่อใหไดสินคาที่ใหมสดกวาการที่จะจัดสงไปจากครัวกลาง
2) สินคาแหง สินคากึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงตางๆ เชน ติ่มซํา ไสกรอก เบคอน เตาหูปลา ปูอัด ลูกชิ้น วุน
เสน บะหมี่ ขาวสาร อาหารกระปอง ซีอิ๊ว น้ําปลา และซอสพริก เปนตน สวนใหญบริษัทจะซื้อเปนจํานวน
มาก เพื่อนํามาสต็อกไวในคลังกอน และทยอยสงใหแกรานสาขาตางๆ นําไปทําเปนอาหารหรือพรอม
เสิรฟบนบารอาหาร และมีเพียงสวนนอยที่นํามาใชเปนสวนผสมหรือเครื่องปรุงในกระบวนการผลิตของ
โรงงาน
3) น้ําดื่ม เครื่องดื่ม และไอศกรีม ซึ่งบริษัทสั่งซื้อจากผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาโดยตรง ไดแก บริษัท ไทย
น้ําทิพย จํากัด (น้ําอัดลม เชน โคคา-โคลา แฟนตา สไปรท และน้ําดื่มบรรจุขวด “น้ําทิพย” ) บริษัท ยูนิลี
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เวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด (ไอศกรีมวอลล) เปนตน โดยผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนายสินคาดังกลาว จะ
ดําเนินการจัดสงสินคาใหกับรานสาขาของบริษัททั่วประเทศโดยตรง
ในการขนสงสินคาและวัตถุดิบไปยังรานสาขาตางๆทั่วประเทศนั้น บริษัทดําเนินการจัดสงเองดวยรถขนสง
ของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีรถสําหรับขนสงสินคาทั้งสิ้นจํานวน 19 คัน แบงเปนรถตู จํานวน 13
คัน รถบรรทุก 6 ลอหองเย็น จํานวน 3 คัน และรถบรรทุก 4 ลอใหญหองเย็น จํานวน 3 คัน เพื่อใหบริษัทสามารถจัดสง
สินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา ปริมาณเพียงพอตอความตองการของแตละรานสาขา และยังคงคุณคา
ทางอาหาร เพื่อใหลูกคาไดบริโภคอาหารที่สด ใหม และมีคุณคาทางโภชนาการ ควบคูไปกับการบริหารตนทุนและ
คาใชจา ยที่มีการดูแลจัดการที่ดี
ทั้งนี้ ในป 2551 - 2553 และงวด 3 เดือนแรกของป 2554 บริษัทมียอดสั่งซื้อสินคาและวัตถุดิบจาก Suppliers
รายใหญ 10 รายแรก เทากับรอยละ 43.65 รอยละ 45.39 รอยละ 53.75 และรอยละ 47.34 ของมูลคาการสั่งซื้อรวม
ตามลําดับ โดยบริษัทไมมียอดสั่งซื้อสินคาและวัตถุดิบจาก Suppliers รายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาการ
สั่งซื้อรวม
นอกจากนี้ บริษัทไมมีนโยบายสั่งซื้อสินคาและวัตถุดิบจาก Suppliers รายใดรายหนึ่งเปนหลัก ซึ่งสวนใหญ
สินคาแตละประเภทจะถูกกระจายการสั่งซื้อไปยัง Suppliers อยางนอย 2-3 ราย เพื่อคัดเลือกรายที่มีคุณภาพ ภายใต
เงื่อนไขที่ดีและยอมรับไดในแตละชวงเวลา และยังเปนการกระจายความเสี่ยงในการสั่งซื้อเพื่อไมเกิดการขาดแคลน
สินคาหรือวัตถุดิบ รวมทั้งเปนการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคูคาตางๆ อยางไรก็ตาม อาหารบางประเภทที่เปนอาหาร
พรอมรับประทานหากซื้อจากผูผลิตหลายรายหรือเปลี่ยนผูผลิตบอยครั้ง จะทําใหรสชาติอาหารไมคงที่ ไดแก อาหาร
ประเภทติ่มซํา เปนตน รวมทั้งอาหารประเภทเครื่องดื่มบางประเภทหรือไอศกรีม ที่ตองการใหมีแบรนดเดียวในราน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการทําการตลาดหรือการสงเสริมการขายรวมกันในบางโอกาส
การผลิต
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท ไดแก น้ําจิ้มสุกี้ และน้ําจิ้มชาบู ลูกชิ้นประเภทตางๆ และหมูปรุงรส
เปนตน ซึ่งมีกระบวนการผลิตโดยรวม ดังนี้
สินคาใหม

เตรียมสูตรการผลิต

สินคา เดิม

ประเมินผลและอนุมัติ

เตรียมวัตถุดบิ

ผสมวัตถุดิบและ
เครือ่ งปรุง

แปรรูป ตัดแตง

เขาสูกระบวนการตม
และ/หรือนึ่ง

จัดเก็บในหองเย็น

ปดผนึก

บรรจุซอง

กระบวนการผลิตของบริษัท เริ่มจากการจัดเตรียมสูตรการผลิต โดยฝายพัฒนาผลิตภัณฑเปนผูรับผิดชอบสูตร
การผลิตตางๆ ซึ่งหากเปนสูตรการผลิตใหม ฝายพัฒนาผลิตภัณฑจะตองทดสอบ ประเมินผล โดยมีผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑ ผูจัดการสวนประกันคุณภาพ ผูจัดการฝายปฏิบัติการ เจาหนาที่บริหารฝายปฏิบัติการ ทํา
หนาที่ทดสอบและประเมินรวมกันทั้งในดานรสชาติ กระบวนการผลิต และ ตนทุนการผลิต (ซึ่งบางรายการก็นําไป
ทดสอบจริงกับลูกคาที่รานสาขา) หลังจากที่สรุปผลผานแลว จึงจะนําเสนอใหรองประธานเจาหนาที่บริหาร พิจารณา
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

และอนุมัติกอนดําเนินการผลิตเปนผลิตภัณฑของบริษัทตอไป สําหรับขั้นตอนตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ การผลิต จนถึง
บรรจุกลอง ฝายโรงงานจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยเตรียมวัตถุดิบตามสูตรการผลิต ผสม แปรรูป ตัดแตง และ
เขาสูกระบวนการทําใหสุก กอนบรรจุซอง ปดผนึก และใสภาชนะนําเขาจัดเก็บในหองเย็นควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ กอนทยอยสงใหแกรานสาขาตางๆทั่วประเทศตอไป
กําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิตวัดจากจํานวนพนักงานสวนผลิตและปริมาณอาหารที่พนักงาน
สวนผลิตเคยผลิตไดสูงสุดในแตละวัน เนื่องจากอาหารที่ผลิตไดจะใชแรงงานเปนสวนใหญ เครื่องมือที่ใชจะเปน
เครื่องทุนแรง เชน เครื่องตัด เครื่องผสม ทําใหการวัดกําลังการผลิตจากความสามารถของเครื่องมือไมสามารถสะทอน
กําลังการผลิตทั้งหมดได ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทมีกําลังการผลิตอาหารสูงสุด 10,000 กิโลกรัม / วัน ซึ่งคํานวณจากวัน
ทํางาน 26 วัน/เดือน หรือคิดเปนกําลังการผลิตเต็มที่ประมาณ 3,000,000 กิโลกรัม/ป โดยในป 2552 - 2553 บริษัทมี
อัตราการใชกําลังการผลิตเทากับรอยละ 51.33 และรอยละ 63.98 ตามลําดับ และในไตรมาสที่ 1 ป 2554 เมื่อนํา
ปริมาณการผลิตในชวงเวลาดังกลาวมาปรับการคํานวณเปนรายปเพื่อการเปรียบเทียบ บริษัทมีอัตราการใชกําลังการ
ผลิตเทากับรอยละ 67.98
นอกจากนี้ในสวนของการจัดหาเฟอรนิเจอร ตกแตง และซอมบํารุงรานสาขา บริษัทจะเปนผูดําเนินการเอง
เกือบทั้งหมด โดยมีฝายโครงการ เปนผูรับผิดชอบตั้งแตงานออกแบบ ตกแตง และการผลิตเฟอรนิเจอรภายในราน
สาขา และมีฝายซอมบํารุงเปนผูรับผิดชอบดูแลงานซอมแซมตางๆ ภายในรานสาขา ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการตางๆ
เปนไปตามมาตรฐานและภาพลักษณที่บริษัทไดกําหนดไว ประกอบกับเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา
และประหยัดตนทุนในการดําเนินการตางๆ
3.4

ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม

โรงงานผลิตอาหารหรือครัวกลางของบริษัท ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง ตาม
ขอกําหนดของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดกําหนดคามาตรฐานของน้ําทิ้งที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการกอนที่จะระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ เชน คาของความเปนกรดเปนดาง (PH) ไมนอยกวา 5.5 และไม
มากกวา 9.0 คา Biochemical Oxygen Demand (BOD) หรือคาของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย ตองการใชในการยอย
สลายสารอินทรียที่อยูในน้ําตองมีคาไมเกิน 60 มิลลิกรัมตอลิตร คาสารแขวนลอย (Suspend Solid : SS) ตองไมเกิน 50
มิลลิกรัมตอลิตร เปนตน
บริษัทตระหนักถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิต และไดดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนดอยางเครงครัด โดยมีมาตรการปองกันน้ําทิ้งจากโรงงาน ซึ่งน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะตองผานการ
บําบัด และผานการตรวจสอบสภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ โดยผลของการตรวจสอบผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และที่
ผานมาไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และไมเคยไดรับการรองเรียนเรื่องปญหามลพิษ และ
สิ่งแวดลอมใดๆ นอกจากนี้ น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวจะถูกเก็บไวท่ีบอพักน้ํา เพื่อนํากลับไปใชหมุนเวียนภายใน
กิจกรรมของบริษัท เชน รดน้ําตนไม ทําใหไมมีการปลอยน้ําจากกระบวนการผลิตออกสูแหลงน้ําสาธารณะ
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