บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป
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 ไดเปลี่ยนรูปแบบการบริหารการจัดการใหม โดยกอตั้งบริษัท ฮอท พอท จํากัด เพื่อเปนศูนยรวมในการบริหารงาน
และบริหารจัดการรานสาขาทั้งหมด ตอมาในป 2548 บริษัทรุกตลาดรานอาหารประเภทสุกี้ในหางสรรพสินคาขนาดใหญ
โดยเปดรานบุฟเฟตอาหารนานาชาติ ที่เนนอาหารประเภทสุกี้ ชาบู เปนหลักเปนแหงแรก ที่สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ในรูปแบบราน “ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต” ซึ่งประสบความสําเร็จและไดรับการตอบรับที่ดีจ ากลูกคา บริษัท จึงได
ตัดสินใจขยายธุรกิจไปในแนว “บุฟเฟต” อิ่มไดไมอั้น All You Can Eat และไดทยอยปรับเปลี่ยนรูปแบบรานอาหารจาก
รานสุกี้ 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
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุนใน
กิจการของ บริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน) (“ไดโดมอน”) ไดแก การซื้อสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอน การซื้อ
สิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และอนุมัติเงินลงทุนปรับปรุงรานสาขา
ที่ซื้อมาจากไดโดมอน การลงทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อขยายธุรกิจรานอาหารแบบปงยางสไตลญี่ปุน จากธุรกิจเดิมที่
เปนรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติที่เนนสุกี้ ชาบู เพียงอยางเดียว ซึ่งการทํารายการไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
การซื้อสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอนและสิทธิการเชาจากธนาคารธนชาตไดดําเนินการแลวเสร็จในป 2554
สําหรับการปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอนจะทยอยดําเนินการในป 2555 ทั้งนี้ ภายหลังการลงทุนดังกลาว บริษัท
จะมีสาขารานอาหารเพิ่มขึ้น และเพิ่มประเภทรานอาหาร (New Business Line) ไปแนวปง/ยางสไตลญี่ปุน ภายใตแบรนด
ไดโดมอนที่มีการพัฒนาและปรับปรุงใหม
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทไดขยายธุรกิจอาหารไปในแนวปงยางและชาบูสไตลญี่ปุน โดยไดเขาลงทุน
และรับโอนสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอน อันเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจรานอาหาร ซึ่งประกอบดวย รานสาขาจํานวน
25 แหง และสํานักงาน 1 แหง รวมทั้งการซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”)
บริษัทประกอบธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ที่เนนอาหารประเภทสุกี้ ชาบูเปนหลัก ภายใตแนวคิด “All You
Can Eat” หรือ “อิ่มไดไมอั้น” โดยแบงประเภทรานอาหารเปน 2 ประเภท คือ รานอาหารบุฟเฟตนานาชาติภายใตแบรนด
หลัก “ฮอท พอท” ที่เนนอาหารประเภทสุกี้ ชาบูเปนหลัก และรานอาหารบุฟเฟตแนวปงยางและชาบูสไตลญี่ปุน ภายใต
แบรนด “ไดโดมอน” ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสาขารานอาหารที่เปดดําเนินการแลวทั้งหมด 126 สาขา
ประกอบดวยรานฮอท พอท 106 สาขา (ไมรวมสาขาแฟรนไชส) และรานไดโดมอน 20 สาขา กระจายตัวอยูทั้งในกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และตางจังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยแบงเปนกรุงเทพฯและปริมณฑล 61 สาขา และตางจังหวัด
จํานวน 65 สาขา โดยสาขาเกือบทั้งหมดเปนรานแบบบุฟเฟตที่เสิรฟบนบารอาหาร มีเพียงรานฮอท พอท 2 สาขา ใน
ตางจังหวัด ไดแก จังหวัดสุรินทร และบุรีรัมย ที่ยังเปนรานสุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง (A La Carte)
บริ ษั ท จัด 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 6 ประเภท ไดแก
1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต : บุฟเฟตนานาชาติ สุกี้ ชาบูและอาหารนานาชาติหลากหลายสไตลกวา 100 รายการ
รวมทั้งขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่ม ในราคา 319 บาทตอคน จํากัดเวลาในการรับประทาน 1 ชั่วโมง 30
นาที
2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู : บุฟเฟตนานาชาติ สุกี้ ชาบูและอาหารหลากหลายสไตล รวมทั้งขนมหวาน ไอศกรีม
เนนความคุมคาโดยการตั้งราคาที่ถูก ในราคา 269 บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม) และไมจํากัดเวลารับประทาน
3) ฮอท พอท เพรสทีจ : บุฟเฟตนานาชาติ สุกี้ ชาบู และอาหารนานาชาติหลากหลายสไตล และอาหารสไตลยุโรป
เนนบรรยากาศที่หรูหราและวางตําแหนงทางการตลาดที่สูงกวาแบรนดอื่นๆ ในราคา 369 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
269 บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม) และไมจํากัดเวลารับประทาน
5)6)
ไดโดมอน : รานอาหารแบบบุฟเฟตแนวปงยางและชาบูสไตลญี่ปุน ที่มีเมนูอาหารอื่นๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการปงยางใหเลือกอีกมากมาย ในราคา 239 - 269 บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม) และ 299 บาทตอ
คน (รวมเครื่องดื่ม) ขึ้นกับสภาพราน/การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรานสาขานั้นๆ จํากัดเวลาในการรับประทาน 1
ชั่วโมง 30 นาที
นอกจากนี้ บริษัทยังใหสิทธิ (แฟรนไชส) ในการใชเครื่องหมายบริการ ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู แกผูประกอบการ
รานอาหาร 1 แหง ตั้งอยูภายในหางฟอรั่ม จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2549
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กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทสวนใหญเปนกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา กลุมคนทํางาน และกลุมครอบครัว ที่มีไลฟ
สไตลชอบความรวดเร็ว รักอิสระ ชอบรับประทานอาหารเปนหมูคณะ และเนนความคุมคา ซึ่งลูกคาสามารถมีอิสระในการ
เลือกตักอาหารที่ตองการบนบารอาหารไดดวยตนเอง และมีอาหารหลากหลายในราคาไมแพง ภายใตกลยุทธการกําหนด
ราคาขายที่แตกตางกันไปในแตละประเภทรานอาหารหรือแบรนด
Update มาตรฐานการผลิตที่บริษัทไดรับเพิ่มเติม
บริษัทมีโรงงานหรือครัวกลางตั้งอยูที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 13-0-96 ไร ผานการตรวจมาตรฐาน
GMP (Good Manufacturing Practice) จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis
And Critical Control Point) จาก Moody International (Thailand) Ltd. ทําหนาที่จัดหาอาหาร และวัตถุดิบ เพื่อสงใหแกราน
สาขาตางๆ โดยมีการควบคุมคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบตางๆ รวมทั้ง รสชาติอาหาร และน้ําจิ้ม ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทุกสาขา รวมทั้งบริษัทมีระบบการขนสงวัตถุดิบและอาหารจากโรงงานหรือครัวกลางมายังรานสาขาทั่วประเทศ
ดวยรถขนสงของฮอท พอท เองทั้งหมด ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพ ความสดใหม กําหนดเวลา และตนทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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
Update ขอมูลอุตสาหกรรมป 2554 และแนวโนมป 2555
สําหรับในป 2554 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 0.1 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่อยูในระดับต่ํามาก เมื่อเทียบกับในป
2553 สาเหตุหลักมาจากภาวะน้ําทวมตั้งแตชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นป 2554 ภาวะน้ําทวมไดสรางความเสียหายตอ
เศรษฐกิจและทรัพยสินของประชาชนเปนจํานวนมาก สงผลใหภาคการผลิตสวนใหญชะลอตัว มีเพียงภาคการเกษตรที่
ขยายตัวเล็กนอยเนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามแนวโนมภาวะเศรษฐกิจในป 2555 คาดวาจะมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งปหลัง โดยมีการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2555 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.5 6.5 จากการขับเคลื่อนของอุปสงคภายในประเทศและการฟนตัวของภาคการผลิต
สวนธุ รกิ จรานอาหารในป 2555 คาดวายังมีแนวโนมการเติบโตจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟนตัวดีขึ้น
สอดคลองกับกระแสความนิยมในการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น จากภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป อยางไรก็ตาม ธุรกิจรานอาหารในป 2555 ผูประกอบในประเทศอาจยังตองเผชิญวิกฤตในเรื่องของกําลังซื้อของผูบริโภค
เนื่องจากภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหผูบริโภคเลือกจับจายซื้อสิ่งของตางๆตามความจําเปนมากขึ้น รวมทั้ง
อาจจะประสบปญหาด านราคาวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรที่ป รั บราคาเพิ่ม ขึ้นอั นเปนผลมาจากสภาพอากาศที่
แปรปรวน และภัยธรรมชาติ
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สวนธุรกิจรานอาหารในป 2554 ผูประกอบการรานอาหารอาจตองเผชิญกับตนทุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ตน ทุ นวั ต ถุ ดิบ อาหารที่ ร าคาอาจมีค วามผั น ผวนอั น เป น ผลมาจากสภาพอากาศที่ แ ปรปรวน และภั ย ธรรมชาติ ดั ง นั้ น
ผูประกอบการรานอาหารตองมีการปรับตัว 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
การเลือกทําเลที่เหมาะสมเปนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จหรือการของการดําเนินธุรกิจรานอาหาร โดยบริษัทมี
ชองทางการจําหนายในสาขารานอาหารที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด และศูนยการคาตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และตางจังหวัด ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เชาเพื่อขยายสาขาใหม และการรักษาพื้นที่เชาเดิมที่อยูในทําเลที่
มีศักยภาพ จึงเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีเปาหมายในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกป เพื่อรองรับ
ตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟตที่มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้นหากบริษัทไมสามารถจัดหาพื้นที่
เปาหมายเพื่อเปดสาขารานอาหารใหม หรือไมไดรับการตออายุสัญญาเชา อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและแผนการ
เพิ่มยอดขายเพื่อสรางความเติบโตในอนาคตของบริษัทได
(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 2554 และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีคาใชจายจากของ
เสียนอยมาก หรือเทากับรอยละ 0.07 และรอยละ 0.04 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
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(3) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบสวนใหญของบริษัทเปนผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื้อสัตว ผัก ผลไม และธัญพืชตางๆ เปนตน ซึ่ง
มีปริมาณและราคาผันผวนตามฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การแพรระบาดของโรคพืชและสัตว
ตลอดจนปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาด และความตองการของตลาดในขณะนั้นๆ เปนตน ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัท และสงผลกระทบตอการจัดหาวัตถุดิบในบางชวงเวลา รวมทั้งมีผลกระทบตอตนทุนราคาวัตถุดิบ
และผลการดําเนินงานของบริษัทได ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหรือการเพิ่มขึ้นของราคา
วัตถุดิบจนมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด
(4) ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราคาแรงขั้นต่ํา

เพิ่มเติมปจจัยความเสี่ยง เนื่องจากมีการประกาศปรับขึ้นคาแรงขั้น
ต่ําของภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือน ก.ย. และธ.ค. 2554

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหปรับเงินเดือนขั้นต่ํา
ใหกับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปน 15,000 บาท และอนุมัติปรับอัตราคาจางขั้นต่ําเปน 300 บาทตอวัน โดยใหมี
ผลตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2555 เป น ต น ไป ทั้ ง นี้ คณะกรรมการค า จ า งกลางและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งจะได มี ก ารพิ จ ารณาใน
รายละเอียดของกรอบเวลา วิธีการ และเงื่อนไขของการปรับเพิ่มขึ้นดังกลาวตอไป โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหปรับเพิ่มอัตราคาจางขั้นต่ําประจําป 2555 และใหมีผลบังคับใชในวันที่ 1 เมษายน
2555 โดยจังหวัดที่ไดรับคาจาง 300 บาท กอนจังหวัดอื่น มี 7 จังหวัด คือ ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม สําหรับจังหวัดอื่นจะไดรับการพิจารณาปรับคาจางอีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม
2556 และใหคงอัตราคาจาง 300 บาท ไว 3 ป จนถึงป 2558
การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนและคาจางขั้นต่ําตามนโยบายของรัฐบาล มีผลใหบริษัทมีคาใชจายที่
สู ง ขึ้ น การปรั บ อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า ดั ง กล า วแม จ ะกระทบต อ ค า ใช จ า ยของบริ ษั ท บ า งก็ ต าม แต บ ริ ษั ท ก็ มี ม าตรการลด
ผลกระทบดังกลาวดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ลดอัตราการลาออกของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานชดเชยกับคาใชจายที่จะสูงขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจรานอาหารไมไดอยูภายใตการควบคุมดานราคาจาก
หนวยงานราชการใด ดังนั้น หากบริษัทตองรับภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดวาจะสงผลตอธุรกิจรานอาหารโดยทั่วไปที่
รวมทั้งคูแขงของบริษัทดวย บริษัทอาจพิจารณาปรับราคาอาหารเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อชดเชยกับคาใชจายที่
เพิ่มขึ้นดังกลาวได
(4)(5) 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

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

อยางไรก็ตาม จากประสบการณการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนระยะเวลากวา 16 ป บริษัทไดมีการวางแผน
และปรับกลยุทธทางธุรกิจใหเหมาะสมในแตละสถานการณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ โดยการสราง
แบรนดใหแข็งแกรง รักษาคุณภาพของอาหารและความคุมคาใหกับลูกคา สงผลใหบริษัทไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอยจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในชวง 2-3 ปที่ผานมา
(5)(6) ความเสี่ยงจากการเปดรานสาขาใหม
การเพิ่มจํานวนสาขารานอาหารของบริษัท เปนแนวทางหนึ่งในการสรางความเติบโตใหกับบริษัท โดย
บริษัทไดกําหนดเปาหมายใหมีการเปดสาขาเพิ่มขึ้นในแตละปใหสอดคลองกับภาวะตลาด ความตองการและกําลังซื้อของ
ผูบริโภค แตในขณะเดียวกันก็มีการปดสาขาบางสาขาที่ไมสามารถทํายอดขายไดตามเปาหมายที่กําหนด บริษัทอาจมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนเปดรานใหม หากไมสามารถทํายอดขายใหเปนตามเปาหมายที่กําหนด หรืออัตราผลตอบแทนการลงทุน
ไมเปนไปตามที่คาดการณไว ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
บริษัท ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อ าจเกิดขึ้นจากการลงทุนเปดรานสาขาใหม จึงตอ งมีการพิจารณาอยาง
รอบคอบ รวมทั้งการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการลงทุนใหสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่
โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนและความคุมคาของการลงทุน ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับไดเปนสําคัญ รวมทั้งจะตองเตรียม
ความพรอมดานแหลงเงินทุน การจัดการควบคุมดูแลราน การจัดหาบุคลากร สินคาและวัตถุดิบ การจัดทําแผนงานดาน
การตลาดและการสงเสริมการขายดานตางๆ และติดตามรายงานผลประกอบการในแตละสาขาเปนประจําทุกเดือน เพื่อให
ทราบถึงปญหา อุปสรรค และมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวไดทันทวงที

(7) ความเสี่ยงดานการเงิน

เพิ่มเติมปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน และสภาพคลอง และการวิเคราะหหนี้สินที่
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกิจการของไดโดมอน การปรับปรุงและขยายรานสาขา
รวมทั้งการ Update ขอมูลจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2555

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการกูยืมเงินจํานวนมาก เพื่อใชในโครงการลงทุนตามแผนขยายงานในป 2555
สวนที่ยังเหลืออยู ไดแก การเปดรานสาขาใหมและการปรับปรุงรานสาขาเดิมของฮอท พอท ที่ยังตองใชเงินลงทุนอีก
ประมาณ 120 ลานบาท การชําระเงินคาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่สาขารานไดโดมอนสวนที่เหลือใหแกธนาคารธนชาต และ
ธนาคารกรุงไทย รวมประมาณ 70 ลานบาท และการปรับปรุงสาขารานไดโดมอน เงินลงทุนประมาณ 100 ลานบาท รวม
เปนเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 290 ลานบาท โดยมีแหลงเงินทุนจากเงินกูยืมสถาบันการเงิน เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
และเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
ทั้งนี้แหลงเงินทุนสวนใหญจะมาจากเงินกูยืมสถาบันการเงิน โดยปจจุบันบริษัทไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชยสองแหงจํานวนรวม 315 ลานบาท ซึ่งในอนาคตหากมีการเบิกใชวงเงินกูยืมตามแผนการลงทุนดังกลาวจะ
ทําใหบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจํานวนมาก และมีคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินดังกลาว บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากูเงิน ที่
จะตองดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหเกิน 1.5 เทา ตามสัญญากูเงินเพื่อใชขยายสาขาของฮอท พอท และอัตราสวน
หนี้สินตอทุนไมใหเกิน 2.0 เทา ตามสัญญากูเงินเพื่อลงทุนในกิจการของไดโดมอน โดยตั้งแตสิ้นป 2554 จนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2555 บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนตามที่กําหนดใน
สัญญาเงินกูของสถาบันการเงินแหงหนึ่งได โดยฝายบริหารของบริษัทไดขอผอนผันกับสถาบันการเงินเพื่อไมใหผิดเงื่อนไข
ในสัญญา ซึ่งสถาบันการเงินอยูระหวางพิจารณาทําหนังสืออนุมัติการผอนผันเงื่อนไขดังกลาวใหกับบริษัท
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีหนี้สินรวม 496.94 ลานบาท สวนของผูถือหุนรวม 234.32 ลานบาท
และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 2.12 เทา หรือเทากับ 1.80 เทา ในกรณีคํานวณตามเกณฑของสัญญากูเงินเพื่อใชขยาย
สาขาของฮอท พอท ซึ่งในอนาคตหากบริษัทมีการเบิกเงินกูสวนที่เหลือจนเต็มวงเงินที่ไดรับ จะทําใหบริษัทมีหนี้สินรวม
เพิ่มขึ้นจากจํานวน 496.94 ลานบาท เปนจํานวน 709.94 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 42.86 และมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุน (คํานวณโดยใชสวนของผูถือหุนเทากับจํานวน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เทากับ 3.03 เทา ในกรณีคํานวณ
ตามเกณฑของสัญญากูเงินเพื่อลงทุนในกิจการของไดโดมอน และเทากับ 2.61 เทา ในกรณีคํานวณตามเกณฑของสัญญากู
เงินเพื่อขยายสาขาของฮอท พอท ซึ่งเกินกวาอัตราตามเงื่อนไขของสัญญากูเงินนั้นๆ ที่กําหนดไวไมเกิน 2.0 เทา และ 1.5 เทา
ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม เงินสดที่ใชในการลงทุนดังกลาว ทั้งการจายชําระคาซื้อสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอน
และซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจากธนาคารธนชาต และการปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอน เปนการทยอยจาย
ชําระคาซื้อสินทรัพยเปนรายงวด และทยอยลงทุนปรับปรุงรานสาขาตามความเหมาะสมและมีความยืดหยุนได ซึ่งบริษัทจะ
ไมเบิกเงินกูทั้งหมดในคราวเดียว ในขณะเดียวกันเงินกูที่ไดเบิกไปแลวก็ตองทยอยชําระคืนเปนรายเดือน ซึ่งจะทําใหมี
ยอดเงินกูยืมบางสวนลดลง รวมทั้งจะมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากผลกําไรในแตละงวด ซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถรักษา
อัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหเกินอัตราที่กําหนดดังกลาวขางตน
นอกจากนี้ บริษัทจะมีคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณปละ 12 ลานบาท (คํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่
เทากับ MLR ลบรอยละ 1.5 - 1.75 ตอป อางอิงตามเงื่อนไขของสัญญากูเงินที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยนั้นๆ) ซึ่งจะเพิ่มขึ้น
มากเมื่อเทียบกับตนทุนทางการเงินของบริษัทจํานวน 7.40 ลานบาท 2.95 ลานบาท ในป 2554 และงวด 6 เดือนแรกของป
2555 ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกลาว และไดวางแผนการใชเงินอยางระมัดระวังเพื่อไมให
มี ก ารปฏิ บั ติ ผิ ด ตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญากู เ งิ น โดยเฉพาะการจ า ยชํ า ระคื น เงิ น กู ยื ม ทั้ ง เงิ น ต น และดอกเบี้ ย ให ไ ด ต าม
กําหนดเวลา รวมทั้งการเบิกเงินกูจะตองพิจารณาตามความจําเปนควบคูกับการรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหเกินกวา
อัตราที่ธ นาคารกําหนด นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่ มทุ นของบริษั ทใหแ ก ประชาชนในครั้ งนี้ บริษัทจะมี
อัตราสวนหนี้สินตอทุนที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ และมีสภาพคลองในการดําเนินงานดีขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ณ สิ้นป 2552 - 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 0.37 เทา
0.36 เทา 0.22 เทา และ 0.22 เทา ซึ่งต่ํากวา 1 เทา แสดงถึงสภาพคลองที่นอยและลดลงในชวงเวลาดังกลาว เนื่องจากบริษัท
มีการลงทุนเพื่อขยายและปรับปรุงสาขามาอยางตอเนื่อง โดยเงินลงทุนสวนหนึ่งมาจากเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนภายใน
กิจการ อีกทั้งการลดลงของอัตราสวนสภาพคลอง ณ สิ้นป 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นมากของหนี้สินหมุนเวียนจากเจาหนี้การคา ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการขยายระยะเวลาชําระหนี้การคาดังกลาว
รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้คาซื้อสินทรัพยจากไดโดมอนจํานวน 33.74 ลานบาท และเจาหนี้คาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่ราน
ไดโดมอนจากสถาบันการเงินจํานวน 88.74 ลานบาท และ 80.76 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555
ตามลําดับ ซึ่งบริษัทจะชําระคาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานไดโดมอนดังกลาวภายหลังกระบวนการโอนเปลี่ยนคูสัญญามาเปน
ของบริษัทเสร็จสิ้นแลว ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นภายในป 2555 โดยมีแหลงเงินสวนใหญมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงจํานวนมาก ประกอบกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนครั้งนี้
จะทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และมีสภาพคลองเพิ่มสูงขึ้น
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(8) ความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจการของ ไดโดมอน

เพิ่มเติมปจจัยความเสี่ยงเนื่องจากการเขาลงทุนในกิจการ
ของไดโดมอน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจการของไดโดมอน ไดแก
- ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
กิจการของไดโดมอนเปนธุรกิจรานอาหารที่มีชองทางการจําหนายในหางหรือศูนยการคา เหมือนกับ
ธุรกิจของบริษัท ถึงแมจะมีประเภทของอาหารและวิธีการปรุงที่ตางกัน (ไดโดมอนเปนประเภทปง/ยาง แตฮอท พอท เปน
ประเภทหมอตม) แตก็ใชวัตถุดิบที่ใกลเคียงกันมาก ดังนั้นหากพิจารณาปจจัยความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจของไดโด
มอน จะใกลเคียงกับปจจัยความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เชา ความเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ
และอาหาร ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และแนวโนมของปรับเพิ่มขึ้นของอัตราคาแรงขั้น
ต่ํา เปนตน
ภายหลังการเขาซื้อสินทรัพยของไดโดมอน ทําใหบริษัทมีสาขารานอาหารเพิ่มขึ้นจํานวนมากในเวลา
พรอมๆกันทันทีจํานวน 23 สาขา ซึ่งบริษัทอาจไดรับความเสี่ยงหากรานสาขาดังกลาวไมสามารถทํายอดขายใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไวหรือมีผลขาดทุน ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
อยางไรก็ตาม การลงทุนในครั้งนี้ถือเปนการขยายธุรกิจ (New Business Line) ในอุตสาหกรรมเดิมที่
บริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ภายใตความเสี่ยงที่เหมือนกับธุรกิจของบริษัทที่สามารถควบคุมและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงนั้นไดจากประสบการณในธุรกิจที่ดําเนินการมาเปนเวลานาน ประกอบกับการซื้อสิทธิการเชาพื้นที่ราน
สาขาจากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เชา และการไมไดตอ
อายุสัญญาเชาพื้นที่
- ความเสี่ยงดานการเงิน
บริษัทอาจมีความเสี่ยงดานการเงินจากการมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจํานวนมาก จากการกูยืมเงินเพื่อลงทุนใน
กิจการของไดโดมอนจํานวน 150 ลานบาท ซึ่งสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและ อัตราสวนทางการเงิน ตลอดจน
คาใชจายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจํานวนมาก
คาชดเชยการเลิกจางพนักงานไดโดมอน ไดถูกนําไปคํานวณเปนยอดหักลดจาก
ราคาซื้อขายกิจการของไดโดมอน และสะทอนอยูในงบการเงินป 2554 แลว
และได เ ป ด เผยไว ใ นข อ 2 บริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย /12.การวิ เ คราะห ฐ านะ
การเงินและผลการดําเนินงาน หัวขอยอย 12.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีตอ
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

ความเสี่ยงจากภาระคาจายชดเชยการเลิกจางพนักงานไดโดมอน
การเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอนครั้งนี้ ไดโดมอนตกลงโอนลูกจางประจําของไดโดมอนใหกับ
บริษัท โดยบริษัทตกลงนับระยะเวลาการทํางานตอเนื่องตามกฎหมายแรงงาน ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ไดโดมอนมี
อยู โดยบริษัทและไดโดมอนตกลงรวมกันรับผิดชอบคนละครึ่ง โดยประมาณการคาใชจายดังกลาวเปนจํานวนสูงสุด
ประมาณ 4.40 ลานบาท และสามารถนํารอยละ 50 ของจํานวนดังกลาวมาหักในราคาซื้อขายกิจการได ซึ่งจะทําใหในป
2555 บริษัทมีคาใชจายชดเชยพนักงานเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 2.20 ลานบาท ซึ่งจะมีผลกระทบตอกําไรสุทธิของบริษัท

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

หนา 8

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

การลงทุนในกิจการของไดโดมอนครั้งนี้ ถือเปนการขยายธุรกิจ (New Business Line) ในอุตสาหกรรมเดิมที่
บริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ภายใตความเสี่ยงที่เหมือนกับธุรกิจของบริษัทที่สามารถควบคุมและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงนั้นไดจากประสบการณในธุรกิจที่ดําเนินการมาเปนเวลานาน นอกจากนี้การลงทุนในสิทธิการเชาพื้นที่
รานสาขาจากธนาคารธนชาตจะทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการไมไดตออายุสัญญาเชาพื้นที่ ประกอบกับราคาคา
สิทธิการเชาดังกลาวมีราคาที่ถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับราคาคาเชาพื้นที่ในปจจุบัน
Update ขอมูลจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2555
การลงทุนกิจการไดโดมอนทําใหบริษัทมีสาขารานอาหารเพิ่มขึ้นจํานวนมากในเวลาพรอมๆกันทันที 23
สาขาในวันที่รับโอนกิจการ (บริษัทรับโอนรานสาขาของไดโดมอนมา 25 สาขา และในวันที่รับโอนกิจการไดปด 1 สาขา
ทันที และมีอีก 1 สาขา ที่ปดดําเนินการมาตั้งแตป 2553 แลว) ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาปดบางสาขาที่รับโอนเขามาเพิ่มเติมใน
กรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาสาขานั้นๆ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานและเปนสาขาที่ไมมีศักยภาพพอที่จะพลิกฟนใหมีกําไร
ได โดยหลังจากวันที่รับโอนกิจการของไดโดมอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทไดปด
รานสาขาที่รับโอนมาจากไดโดมอนเพิ่มเติมอีก 5 สาขา รวมทั้งมีการเปดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่
จะปรับเปลี่ยนสาขารานไดโดมอนเปนรานฮอท พอท จํานวน 7 สาขา โดยจะเปนการทยอยปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ในแตละชวงเวลา โดยจํานวนรานสาขาที่เพิ่มขึ้นไมถือเปนการเพิ่มอุปทานรานอาหารในตลาดเนื่องจากเปนรานอาหารเดิม
อยูแลว แตบริษัทอาจไดรับความเสี่ยงหากรานสาขาดังกลาวไมสามารถทํายอดขายใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือ
มีผลขาดทุน ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท และในกรณีที่ตองปดสาขาใดก็จะมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
ไดแก คาตัดจําหนายสวนปรับปรุง ตกแตงอาคาร เงินประกันการเชาพื้นที่ในกรณีที่ไมไดรับคืน คาใชจายในการรื้อถอน
และขนยายทรัพยสิน เปนตน
(6)(9) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร
เนื่องจากนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร และนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร ซึ่งเปนผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัท และเปนผูรวมกันกอตั้งบริษัท มีประสบการณในธุรกิจ
และมีสวนสําคัญอยางมากในการบริหารงานในบริษัท ซึ่งหากบริษัทสูญเสียบุคคลดังกลาวไป อาจสงผลกระทบตอการ
บริหารงานและผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร และไดมีการกระจายงาน หนาที่ ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะความเปนผูนําใหแกผูบริหารและ
บุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เพื่อมารวมงานกับบริษัทเพิ่มเติมให
สอดคลองกับแผนการขยายกิจการ เพื่อสรางการเติบโตอยางมั่นคงใหกับบริษัท
(7)(10) 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
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ขายหุน (Silent Period) คิดเปนรอยละ 0.33 ของทุนชําระแลวหลังการเพิ่มทุน สําหรับหุนที่เหลือที่ถือโดยกองทุนประมาณ
คิดเปนรอยละ 19 ของทุนชําระแลวหลังการเพิ่มทุนไมมีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาหามขายหุน ซึ่งหากกองทุนไดมีการขาย
หุนดังกลาวออกมาในตลาดหลักทรัพยจํานวนมาก อาจทําใหราคาตลาดของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ลดลงอยางมีนัยสําคัญได ดังนั้น ผูลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนของบริษัท จึงอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนของ
บริษัทดังกลาวได
(8)(11) ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และการไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามที่
คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาด
รองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทใน
เบื้องตน แลวพบว า บริษัท มีคุณ สมบั ติค รบถวนที่จะสามารถเขา จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอได ยกเว น
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดวา ภายหลังการเสนอขายหุนแลวเสร็จ บริษัทจะ
มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
เพิ่มเติมความเสี่ยงจากการไมสามารถเขาจดทะเบียนได และ
การที่สัญญายกเลิกไมมีผลบังคับใช
นอกจากนี้ หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได จะมีผลให
สัญญายกเลิก (Termination Agreement) ที่ไดทําขึ้นเพื่อยกเลิกสัญญาลงทุน และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของซึ่งบริษัทไดทํา
รวมกับกองทุนและคูสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของ ไมสามารถมีผลใชบังคับได เนื่องจากการนําหลักทรัพยของบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนหนึ่งในเงื่อนไขที่บริษัทตองปฏิบัติกอนที่สัญญายกเลิกดังกลาวจะมีผลใช
บังคับ ซึ่งผูลงทุนไดรับผลกระทบจากสัญญาลงทุนที่ไมสามารถยกเลิกไดและยังคงมีผลใชบังคับตอไป ในเรื่องตางๆที่
กระทบตอสิทธิของผูลงทุน ไดแ ก การดําเนินการในเรื่อ งตางๆที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไวในบางกรณีแลว
บริษัท ยังจะตอ งไดรับความยินยอมจากกองทุนกอ นดําเนินการ เชน การขายหุนของกลุม ผูถือ หุนเดิมของบริษัท การ
จายเงินปนผล การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนหรือการออกหุนใหม การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการแตงตั้งถอดถอน
กรรมการ เปนตน
เพิ่มเติมรายการระหวางกันที่เพิ่มขึ้นจากการนําหุนของกรรมการและ
รายการระหวางกัน

ผูถือหุนรายใหญเปนหลักประกันการชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน
เพื่อซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาของไดโดมอน

บริษัทมีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในระยะเวลาที่ผานมา โดย
รายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นตามความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ รายการระหวางกัน
ในป 2554 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 ไดแก การกูยืมเงินจากกรรมการและ/หรือผูถือหุน การค้ําประกันโดยใช
ทรัพยสินของกรรมการและผูถือหุนเปนหลักประกันการชําระหนี้ของบริษัทและอื่นๆ เกิดขึ้นจากความจําเปนในการดําเนิน
ธุรกิจ เพื่อใหไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนไวใชหมุนเวียนในธุรกิจและการขยายสาขารานอาหารของบริษัท รวมทั้ง
การใชทรัพยสินของกรรมและผูถือหุนรายใหญเปนหลักประกันการชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน กับธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่ง เปนไปเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน เพื่อใชในการซื้อสิทธิการเชาพื้นที่ระยะยาวของ
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

สาขารา นไดโดมอน 8 แหง ซึ่ง บริษ ัท พิจ ารณาแลว เห็น วา ทํ า เลที ่ตั้ง และราคาซื้อ พื้น ที่ส ิท ธิก ารเชา ดัง กลา วมีค วาม
เหมาะสม อีกทั้งยังชวยลดความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เชาหรือ การไดรับ การตออายุสัญญาเชาในอนาคต ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับบริษัทในระยะยาว
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

ปรับปรุงขอมูลงบการเงินงวดประจําปและประจําไตรมาสลาสุด

ในป 2552 - 2554 บริษัท มีร ายไดร วมจํา นวน 870.58 ลา นบาท 1,142.72 ลานบาท และ 1,476.72 ลา นบาท
ตามลําดับ รายไดเกือบทั้งหมดของบริษัทเปนรายไดจากการขาย ซึ่งมีจํานวน 862.03 ลานบาท 1,130.32 ลานบาท และ
1,456.77 ลานบาท กําไร (ขาดทุน) สุทธิในป 2552 - 2554 เทากับ (11.43) ลานบาท 33.56 ลานบาท และ 39.89 ลานบาท
ตามลําดับ ณ สิ้นป 2552-2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 363.37 ลานบาท 388.41 ลานบาท และ 701.03 ลานบาท
ตามลําดับ มีหนี้สินรวมเทากับ 312.53 ลานบาท 304.00 ลานบาท และ 498.81 ลานบาท ตามลําดับ มีสวนของผูถือหุน
เทากับ 50.84 ลานบาท 84.40 ลานบาท และ 202.23 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอ สวนของผูถือหุน
เทากับ 6.15 เทา 3.60 เทา และ 2.47 เทา ตามลําดับ
สําหรับในงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีรายไดรวม 945.52 ลานบาท กําไรสุทธิ
32.0918.91 ลานบาท สินทรัพยรวมเทากับ 731.26 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 496.94 ลานบาท และสวนของผูถือหุน
เทากับ 234.32 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 2.12 เทา
สรุปขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 61,384,640 หุน (คิดเปนรอยละ 15.12
ของทุนที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนครั้งนี้) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ในราคา
เสนอขายหุนละ 2.80[ • ] บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ (สุทธิจากคาใชจาย
ตางๆ) เปนจํานวนเงินประมาณ 163.36[ • ] ลานบาท เพื่อใชขยายสาขาใหมและปรับปรุงสาขาในไตรมาสที่ 4/2555 - ไตร
มาสที่ 2/2556จํานวนรวม 110.00 ลานบาท เพื่อชําระคืนเงินกูยืมจํานวน 30 ลานบาท และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือ
การลงทุนอื่นๆ จํานวน 23.36[ • ] 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 27 มีนาคม 2555[ • ] สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุญาตให
บริษัทเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555[ • ] ตลาดหลักทรัพยไดพิจารณาขอมูลของบริษัท
แลวเห็นว า หุนสามั ญ ของบริษั ท มีคุณ สมบั ติค รบถวนตามขอ บั งคั บ ตลาดหลักทรัพย วาด ว ยการรับ หุ น สามัญ หรือ หุ น
บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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