บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

- ปรับปรุงเพิม่ เติมขอมูล เนือ่ งจากการเขาซื้อกิจการของไดโดมอน เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2554
- ปรับปรุงการจั ดแบง ภูมิภาคของร านสาขา ตามการแบงภู มิภาคของ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- Update จํานวนสาขา และราคาคาบุฟเฟต จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555

บริษัทดําเนินธุรกิจรานอาหาร แบบบุฟเฟต ภายใตแนวคิด “All You Can Eat” หรือ “อิม่ ไดไมอั้น” โดยแบง
ประเภทรานอาหารเปน 2 ประเภท คือ รานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ภายใตแบรนดหลัก “ฮอท พอท” มีอาหารหลักเปน
สุกี้ ชาบู ภายใตแบรนด “ฮอท พอท” และรานอาหารบุฟเฟตแนวปง ยางและชาบูสไตล ญี่ปุน ภายใตแบรนด “ ไดโด
มอน” ซึ่งปจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) บริษัทมีสาขารานอาหารรวมทั้งสิ้น 126 สาขา แบงเปนรานอาหาร
ภายใตแบรนดหลักฮอท พอท จํานวน 106 สาขา (ไมรวมสาขาแฟรนไชส จํานวน 1 สาขา) และแบรนดไดโดมอน
จํานวน 20 สาขา บริษัทดําเนินธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ โดยมีอาหารหลักเปนสุกี้ ชาบู ภายใตแนวคิด “All
You Can Eat” หรือ “อิ่มไดไมอ้ัน”สําหรับรานอาหารภายใตแบรนดหลัก ฮอท พอท แบงประเภทรานออกเปน 5
ประเภท ในราคาที่แตกตางกันในแตละประเภทรานอาหารหรือแบรนดเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น
เกือบทัง้ หมดเปนรานแบบบุฟเฟตทีเ่ สริฟบนบารอาหาร มีเพียง 2 สาขา ที่เปนรานสุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง โดยราน
ฮอท พอท ทั้งหมดแบงออกเปน 5 แบรนด และกําหนดราคาขายที่แตกตางกันในแตละแบรนด 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 สุก้ี ชาบู (Hot Pot Suki Shabu) (สุก้ี ชาบู ตามสัง่ ) และ (5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต
(Hot Pot Ramen Buffet)
โดยมีรายละเอียดแตละประเภทรานอาหารและแบรนด ดังนี้
(ก) รานอาหารภายใตแบรนดหลัก “ฮอท พอท”

1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต (Hot Pot Inter Buffet)
ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต เปนรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ทีเ่ นนอาหารประเภทสุกี้ 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 รวมทัง้ เมนูแนะนําพิเศษสลับสับเปลีย่ นเปนประจําในแตละชวงเวลาหรือในเทศกาลพิเศษตางๆ เชน
ปลาแซลมอนยางซีอ้ิว ปลาดอลลี่นึ่งซีอ๊ิว เปนตน ในราคา 319 บาทตอคน และสําหรับเด็กที่มีสวนสูงไมเกิน 110
เซนติเมตร ในราคา 189 บาทตอคน 1 โดยเปนราคาที่รวมเครื่องดื่ม และจํากัดเวลารับประทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที

1
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 รานอาหารภายใตแบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต มีจํานวน 33 สาขา โดย
สวนใหญตั้งอยูในหางสรรพสินคาชั้นนํา เชน หางเซ็นทรัล เดอะมอลล ซีคอนสแควร เปนตน ที่เปนแหลงชอปปงของ
กลุมลูกคาที่มีรายไดระดับปานกลางถึงสูง โดยมีสาขาตางๆ ดังนี้
ภูมิภาค
1. กรุงเทพฯและปริมณฑล

จํานวน
19 สาขา

2. ภาคกลาง (ไมรวม
กรุงเทพฯและปริมณฑล)
3. ภาคเหนือ

1 สาขา

4. ภาคตะวันออก
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 สาขา
4 สาขา

6. ภาคตะวันตก

1 สาขา

5 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
เดอะไนน พระราม 9
เซ็นทรัล เวิลด
เดอะวอลค มารเก็ตราชพฤกษ เมกาบางนา
บิ๊กซี หัวหมาก
อยุธยา พารค

เซ็ น ทรั ล พระราม 2
แฟชัน่ ไอสแลนด
เดอะมอลล บางแค
เซียร รังสิต
บิ๊กซี วงศสวาง
ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม
เซ็นทรัล เชียงราย
บิ๊กซี นครสวรรค
เซ็นทรัล พิษณุโลก หงษฟาพลาซาแมสาย เชียงราย
เซ็นทรัล ชลบุรี
เซ็นทรัล พัทยา
เมเจอร ฉะเชิงเทรา
เซ็นทรัล อุดรธานี
เซ็นทรัล ขอนแกน
เดอะมอลล นครราชสีมา
ทวีกิจ บุรีรัมย
โรบินสัน สุพรรณบุรี

หมายเหตุ : แบงภูมิภาคตามการจัดแบงภูมภิ าคของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเปนสวนหนึ่งของภาคกลางตามการแบงภูมิภาคดังกลาว

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 269 บาทตอคน และสําหรับเด็กทีม่ ีสวนสูง
ไมเกิน 110 เซนติเมตรในราคา 189 บาทตอคน 3 โดยเปนราคาที่ไมรวมเครื่องดื่ม และไมจํากัดเวลาในการรับประทาน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 รานอาหารภายใตแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู มีจํานวน 69 สาขา โดยสวน
ใหญตั้งอยูในหางขนาดเล็ก โมเดิรนเทรด คอมมูนิตี้มอลลหรือศูนยการคาในเขตชุมชนที่มีระดับรายไดปานกลาง โดยมี
สาขาตางๆ ดังนี้

2

ปดปรับปรุงพรอมกับการปรับปรุงหางเซ็นทรัล ลาดพราว ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2554 และจะเปดใหบริการพรอมกับการเปด
หางฯ ในเดือนสิงหาคม 2554
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

ภูมิภาค
1. กรุงเทพฯและปริมณฑล

จํานวน
26 สาขา

2. ภาคกลาง (ไมรวม
กรุงเทพฯและปริมณฑล)
3. ภาคเหนือ

3 สาขา
13 สาขา

4. ภาคตะวันออก

8 สาขา

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 สาขา

6. ภาคตะวันตก

4 สาขา

7. ภาคใต

3 สาขา

ที่ตั้งรานสาขา
อเวนิว แจงวัฒนะ
บิ๊กซี ดอนเมือง
บิ๊กซี บางบอน
บิ๊กซี ลาดพราว
บิ๊กซี แจงวัฒนะ
บิ๊กซี พระราม 2
เมเจอร รามคําแหง
เดอะมอลล รามคําแหง
โรบินสัน บางรัก
โรบินสัน รัชดา
แมคโคร สาทร
แมคโคร จรัญสนิทวงศ
นัมเบอรวัน ราม 2
โฮมโปร บางนา
เดอะมารเก็ต บางโพ
โลตัส แจงวัฒนะ
เซฟเซ็นเตอร พุทธมณฑล สาย 2 ไชนา เวิลด วังบูรพา
ทวีกิจ สระบุรี
ไชยแสง สิงหบุรี

บิ๊กซี ศรีนครินทร
บิ๊กซี ราชดําริ
ไอทีสแควร หลักสี่
เดอะสแควร บางใหญ
เมเจอร ปนเกลา
สุพรีม สามเสน
อิมพีเรียล สําโรง
โลตัส นวนคร
โฮมโปร ลพบุรี

มารคโฟร พลาซา แพร เจริญภัณฑ พะเยา
ฟรายเดย อุตรดิตถ
นราไฮเปอรมารท นาน กาดสวนแกว เชียงใหม อภิสแควร เชียงราย
เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม โลตัส พิษณุโลก
ท็อปแลนด พิษณุโลก
โลตัส เพชรบูรณ
เวียงตาก พลาซา ตาก
โลตัส กําแพงเพชร
แฮปปพ ลาซา พิจติ ร
ตึกคอม ศรีราชา
โลตัส สัตหีบ
แหลมทอง ระยอง
แหลมทอง บางแสน
ตึกคอม พัทยา
แปซิฟคพารค ศรีราชา
ตะวันออกคอมเพล็กซ ฉะเชิงเทรา ฮาเบอรมอลล แหลมฉบัง
บิ๊กซี อุดรธานี
บิ๊กซี อุดรธานี 2
ไอที พลาซา โคราช
คลังพลาซา โคราช
แฟรี่พลาซา ขอนแกน เสริมไทย มหาสารคาม
กาฬสินธุ พลาซา
เอส เค อุบลราชธานี
โลตัส ศรีสะเกษ
โลตัส ขอนแกน
โลตัส สุรินทร
โฮมโปร สกลนคร
โลตัส ราชบุรี
บิก๊ ซี มหาชัย
คาสเซิลมอลล กาญจนบุรี
โลตัส ทายาง เพชรบุรี
บิ๊กซี ชุมพร
โรบินสัน ตรัง
โลตัส ถลาง ภูเก็ต

หมายเหตุ : แบงภูมิภาคตามการจัดแบงภูมภิ าคคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเปนสวนหนึ่งของภาคกลางตามการแบงภูมิภาคดังกลาว

3) ฮอท พอท เพรสทีจ (Hot Pot Prestige)
ฮอท พอท เพรสทีจ เปนรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ และสุกี้ ชาบู ในบรรยากาศหรูระดับโรงแรมหาดาว
พรอมบริการอาหารนานาชาติหลากหลายสไตล ทีผ่ สมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกอยางลงตัว
อาทิ ซุป ติ่มซํา หอยนางรม ออสวน ปลานึ่งมะนาว สเต็กเทอริยากิ ซูชิ ขาหมูเยอรมัน คาโบนารา เนื้อผัดพริกไทยดํา
และอื่นๆอีกหลายรายการ ที่บริษัทไดคัดสรรและปรุงโดยพอครัว (Chef) มืออาชีพเฉพาะดาน วางตําแหนงทางการ
ตลาดสูงกวาแบรนดอื่นๆ ของฮอท พอท เนนกลุมลูกคาที่มีระดับรายไดสูง ในราคา 3893589 บาทตอคน และสําหรับ
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เด็กที่มีสวนสูงไมเกิน 110 เซนติเมตร ในราคา 249 บาทตอคน 4 โดยเปนราคาที่รวมเครื่องดื่ม และไมจํากัดเวลาในการ
รับประทาน ปจจุบันเปดใหบริการเพียงสาขาเดียวที่หางเซ็นทรัล บางนา
4) ฮอท พอท สุก้ี ชาบู (Hot Pot Suki Shabu)
ฮอท พอท สุกี้ ชาบู เปนรานอาหารสุกี้ ชาบู แบบ A La Carte (การสั่งอาหารทีม่ ีอยูในเมนู) 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 269 บาท
ตอคน และสําหรับเด็กที่มีสวนสูงไมเกิน 110 เซนติเมตร ในราคา 189 บาทตอคน 5 โดยเปนราคาที่ไมรวมเครื่องดื่ม
และไมจํากัดเวลาในการรับประทาน เปดใหบริการเพียงสาขาเดียวที่หางเซ็นทรัล พระราม 2
(ก) รานอาหารภายใตแบรนด “ไดโดมอน”
เพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับรานอาหารแบรนดไดโดมอน
เนือ่ งจากการเขาซือ้ กิจการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

รานไดโดมอน เปนรานอาหารบุฟเฟตปง ยางสไตลญี่ปุน ซึ่งบริษัทไดซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
รานอาหารดังกลาวมาจากบริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งรวมถึงการรับโอน
สินทรัพยที่เกี่ยวของในการดําเนินงานทั้งหมดและสินทรัพยอื่นๆ เชน สูตรอาหารและซอส ฐานลูกคา สมาชิก คูสัญญา
ทางธุรกิจ รวมทัง้ พนักงานของไดโดมอนเพื่อมาดําเนินการตอภายใตการบริหารและจัดการของบริษัท ตลอดจน
เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจรานอาหารและอาหาร ไดแก ไดโดมอน อูมามิ ยาสุกิ
และมิตาเกะ 6
ภายหลังการรับโอนกิจการและรานสาขาทัง้ 25 สาขาของไดโดมอนมาแลว บริษัทไดเปดใหบริการตอไป
อยางตอเนื่องจํานวน 23 สาขา (ในวันที่รับโอนไดปด 1 สาขาทันที คือ รานอูมามิ นวมินทร และมีอีก 1 สาขา ที่ปด
ใหบริการอยูแลว คือ รานไดโดมอน สาขาฟวเจอรพารค บางแค เนื่องจากการเปลีย่ นเจาของและการปดปรับปรุงหาง
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553 โดยหางมีกําหนดเปดใหบริการใหมในเดือนสิงหาคม 2555 ภายใตชอ่ื ซีคอน สแควร บางแค)
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ขอมูลราคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ขอมูลราคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
6
บริษัทไดทยอยปดสาขาของไดโดมอนในแบรนดอูมามิ ยาสุกิ และมิตาเกะหรือเปลี่ยนบางสาขามาเปนแบรนดไดโดมอน ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งปจจุบันไมมีการใชแบรนดอูมามิ ยาสุกิ และมิตาเกะสําหรับสาขารานอาหารของบริษัทแลว
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และไดปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณของรานไดโดมอนและการใหบริการใหมภายใตมาตรฐานทีด่ ีขึน้ และเทียบได
กับแบรนดฮอท พอท เพื่อใหสามารถตอบสนองและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น โดยในชวงครึ่งแรกของป 2555 บริษัท
ไดมกี ารปด และ/หรือ ปรับเปลีย่ นบางสาขาที่เปนแบรนดอูมามิ ยาสุกิ และมิตาเกะ มาเปนแบรนดไดโดมอนทัง้ หมด
โดยสาขาที่ยังเปดดําเนินการตอไปไดทยอยปรับปรุงและปรับเปลีย่ นรานบางสวน (Minor Renovate) เพื่อรองรับการ
เพิ่มเติมรายการอาหารใหมากขึ้นจากเดิม ดวยการเพิม่ บารอาหารเพื่อใหลูกคาสามารถเลือกสรรเมนูโปรดไดเองจาก
บาร อ าหาร นอกเหนื อ จากการป ง ย า งอาหารบนเตาที่ ไ ร ค วั น อาทิ สลั ด ซู ชิ พิ ซ ซ า ญี ่ปุ น กุ ง เทมปุ ร ะ ข า วผั ด
ปลาแซลมอน และอาหารประเภทจานราน (ฮอท ดิช) ขนมหวาน ไอศกรีม และอื่นๆ เปนตน และทีส่ ําคัญยังคงไวซึ่ง
รสชาติความอรอยแบบดั้งเดิมของไดโดมอน ตลอดจนมีการเปดสาขาใหมภายใตแบรนดไดโดมอนโฉมใหมตั้งแตเริ่ม
เปดใหบริการ ไดแก สาขาโลตัส ทายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนรานไดโดมอนสาขาแรกที่เปดใหมหลังจากที่บริษัทรับ
โอนกิจการของไดโดมอนมา โดยเริ่มเปดใหบริการวันแรกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554
ปจจุบันรานไดโดมอนเปดใหบริการในแบรนดไดโดมอนเพียงแบรนดเดียว โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555
มีสาขารานอาหารจํานวน 20 สาขา สวนใหญตั้งอยูในหางสรรพสินคาชั้นนํา เชน หางเซ็นทรัล และเดอะมอลล เปนตน
โดยมีรายละเอียดของรานสาขา ดังตอไปนี้
ภูมิภาค
1. กรุงเทพฯและปริมณฑล

จํานวน
14 สาขา

2.
3.
4.
5.

1 สาขา
3 สาขา
1 สาขา
1 สาขา

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
ภาคตะวันตก

ที่ตั้งรานสาขา
โรบินสัน รัชดา
เดอะมอลล ทาพระ
เซ็ น ทรั ล พระราม 2 เซ็นทรัล ปนเกลา
เซ็นทรัล รามอินทรา ฟวเจอรพารค รังสิต (ชั้น B)
เซ็นเตอร วัน
ฟวเจอรพารค รังสิต (ชั้น G)
เดอะมอลล บางแค
เดอะมอลล บางกะป
เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม
แฟรี่ พลาซา ขอนแกน เดอะมอลล นครราชสีมา
ไดอานา หาดใหญ
โลตัส ทายาง เพชรบุรี

เดอะมอลล งามวงศวาน
เซ็นทรัล บางนา
ไอทีสแควร หลักสี่
เซียร รังสิต

เสริมไทย มหาสารคาม

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 รานไดโดมอนกําหนดราคาบุฟเฟตเปน 3 ระดับราคา ขึ้นกับสภาพรานหรือการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสาขารานอาหารในแตละแหง ดังนี้
1) ระดับราคา 239 บาทตอคน (เด็กที่มีสวนสูงไมเกิน 110 เซนติเมตร ราคา 189 บาทตอคน) โดยเปนราคา
ที่ไมรวมเครื่องดื่ม และไมจํากัดเวลารับประทาน สําหรับรานไดโดมอนเดิมที่ยังไมไดปรับปรุงใหม 2
สาขา ไดแก สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน และสาขาฟวเจอรพารค รังสิต ชั้น B
2) ระดับราคา 269 บาทตอคน (เด็กที่มีสวนสูงไมเกิน 110 เซนติเมตร ราคา 189 บาทตอคน) โดยเปนราคา
ที่ไมรวมเครื่องดื่ม และจํากัดเวลารับประทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที สําหรับรานไดโดมอนสวนใหญที่
ไดรับการปรับปรุงภายในรานบางสวน (Minor Renovate) แลว เพื่อรองรับการเพิ่มรายการอาหาร เชน
การทําบารอาหารสําหรับเสริรฟซูชิ อาหารจานราน (ฮฮท ดิช) ของหวาน และไอศกรีม เปนตน
3) ระดับราคา 299 บาทตอคน (เด็กที่มีสวนสูงไมเกิน 110 เซนติเมตร ราคา 129 บาทตอคน) โดยเปนราคา
ที่รวมเครือ่ งดืม่ และจํากัดเวลารับประทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที ไดแก สาขาเซียรรังสิต ซึง่ เปนสาขาเดิม
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ของรานฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ทีไ่ ดรับการปรับปรุงใหญ (Major Renovate) และเปลี่ยนมาเปนราน
ไดโดมอน และสาขาโลตัส ทายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ เปนสาขาเปดใหมภายใตแบรนดไดโดมอนโฉม
ใหมตั้งแตวันแรกที่เริ่มเปดใหบริการ
ทั้งนี้ บริษัทจะทยอยปรับปรุงใหญ (Major Renovate) สาขาเดิมของไดโดมอนทุกสาขา ใหเปนรานได
โดมอนโฉมใหมและปรับราคาบุฟเฟตของไดโดมอนเปนราคาเดียวกันทั้งหมด
คาปรับนอกเหนือจากราคาอาหารบุฟเฟต
บริษัทไดกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับลูกคาทีม่ าใชบริการในรานอาหารประเภทบุฟเฟต ทั้งแบรนด
ฮอท พอท และไดโดมอน โดยหากลูกคารับประทานอาหารเหลือ จะตองจายคาปรับเพิ่มเติมจากราคาอาหาร ในอัตรา
คนละ 50 บาท เพื่อสรางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่ดี และเปนการใชทรัพยากรทีค่ ุมคาไมฟุม เฟอย อีกทัง้ เปนการ
ลดตนทุนที่ไมจําเปนใหกับบริษัท และในกรณีที่รับประทานเกินเวลาที่กําหนด จะมีคาปรับในอัตรา 20 บาทตอทุก 10
นาที ที่รับประทานเกินเวลาที่กําหนด (เฉพาะแบรนดที่มกี าํ หนดเวลาในการรับประทานอาหาร : 1 ชั่วโมง 30 นาที
การใหสิทธิใชเครื่องหมายบริการ (แฟรนไชส)
นอกเหนือจากการเปดรานสาขาโดยบริษัทเองแลว บริษัทยังใหสิทธิ ในการใชเครือ่ งหมายบริการ (แฟรน
ไชส) 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 (รายละเอียดพิจารณาไดจากสวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย / 5
สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ / 5.3.2 บันทึกขอตกลงใหสิทธิรานแฟรนไชส)
บริษัทมีรายไดจากธุรกิจแฟรนไชส ประกอบดวยคาธรรมเนียมบริหารจัดการรายเดือนในอัตรารอยละ 2
ของยอดขายสุทธิของรานแฟรนไชส และรายไดจากการขายสินคาใหแกรานแฟรนไชส ไดแก สินคาสด สินคาแหง
วัสดุสิน้ เปลือง และอุปกรณตางๆ ที่ใชในรานอาหาร เปนตน โดยในป 2552 - 2554 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555
บริษัทมีรายไดคาธรรมเนียมการบริหารจัดการรานแฟรนไชสเทากับ 0.24 ลานบาท 0.19 ลานบาท 0.22 ลานบาท และ
0.09 ลานบาท ตามลําดับ และมีรายไดจากการขายสินคาใหกบั รานแฟรนไชสเทากับ 4.55 ลานบาท 4.05 ลานบาท 3.87
ลานบาท และ 1.64 ลานบาท ตามลําดับ
Update ขอมูลเกี่ยวกับรานแฟรนไชสจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555
นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 รานแฟรนไชสดังกลาวมีหนี้คงคางกับบริษัทจํานวน 1.82 ลานบาท
โดยเปนลูกหนีท้ ี่หมุนเวียนปกติและไมคางชําระจํานวน 1.62 ลานบาท ลูกหนี้ที่คางชําระระหวาง 1 วัน ถึง 365 วัน มี
จํานวน 0.09 ลานบาท และลูกหนี้ที่มีปญหาคางชําระนานเกินกวา 365 วันจํานวน 0.89 ลานบาท
ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่คางชําระนานเกินกวา 365 วัน จํานวน 0.89 ลานบาท ดังกลาว เปนหนี้ที่ครบกําหนดชําระ
ตัง้ แตเดือนมิถุนายน 2551 - มกราคม 2553 สวนหนึ่งจํานวน 0.45 ลานบาท เปนลูกหนี้คาสินคาและวัตถุดิบที่ราน
แฟรนไชสตองสั่งซื้อจากบริษัทเพื่อนําไปใชหรือจําหนายในรานแฟรนไชส และจํานวน 0.62 ลานบาท เปนลูกหนีค้ า
ปรับปรุงรานและคาภาชนะ อุปกรณ จากการที่รานแฟรนไชสตองปรับเปลี่ยนรูปแบบจากราน สุกี้ ชาบู (ตามสัง่ ) มา
เปนแบบบุฟเฟตภายใตแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ซึ่งบริษัทไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลวสําหรับ
ลูกหนี้ดังกลาวเต็มจํานวนแลวในป 2552-2553 และเมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2554 รานแฟรนไชสดังกลาวไดทําจดหมายขอ
ผอนผันการชําระคืนหนี้ (ยอดหนี้คงคางในขณะนั้นมีจํานวน 1.07 ลานบาท) เปนรายเดือนๆละไมต่ํากวา 15,000 บาท
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

ชําระภายในไมเกินวันที่ 30 ของทุกเดือน เริม่ ตัง้ แตวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เปนตนไป และหากบางเดือนที่มีผลกําไร
สูงขึ้นจะชําระคืนในจํานวนทีม่ ากกวาที่กําหนดดังกลาว ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 บริษัท
ไดรับชําระคืนหนี้จากลูกหนี้แฟรนไชสแลวจํานวน 180,000 บาท
ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายที่จะขยายสาขาดวยการเพิ่มรานแฟรนไชส แตจะเปนการขยายสาขา
โดยการลงทุนเปดรานของบริษัทเองทั้งหมด ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และตางจังหวัด
นอกจากนี้ บริษัทยังจําหนายซอสปรุงรสบรรจุขวด (Bottled Sauce) ซึง่ เปนสูตรดัง้ เดิมของไดโดมอน โดย
จําหนายทั้งปลีกและสง ตลอดจนจําหนายบัตรสมาชิกใหแกลูกคาทั้งแบรนดฮอท พอท และไดโดมอน เพื่อใชเปน
สวนลดคาอาหารรอยละ 10
รายไดจากการขายแยกตามประเภทรานอาหารและ/หรือแบรนดของบริษัท สําหรับป 2552 - 2554 และงวด
6 เดือนแรกของป 2555 เปนดังนี้
ประเภทรายได

ป 2552
ลานบาท รอยละ

ป 2553
ลานบาท
รอยละ

ป 2554
ลานบาท รอยละ

ม.ค.-มิ.ย.2555
ลานบาท รอยละ

1. รายไดจากการขาย
(ก) จากสาขาของบริษัท
1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
317.53
36.84
402.89
35.64
540.77
37.12
332.38
2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู
363.48
42.17
607.15
53.71
812.64
55.78
448.91
3) ฮอท พอท เพรสทีจ
75.45
8.75
63.42
5.61
39.59
2.72
17.69
4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู
93.69
10.87
44.05
3.90
38.31
2.63
18.58
5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต
7.33
0.85
8.76
0.78
11.24
0.77
5.70
6) ไดโดมอน
10.36**
0.71
101.33
รวม
857.48
99.47
1,126.27
99.64
1,452.90
99.73
924.59
(ข) จากรานแฟรนไชส
4.55
0.53
4.05
0.36
3.87
0.27
1.64
รวมรายไดจากการขาย
862.03 100.00 1,130.32
100.00
1,456.77 100.00
926.23
2. รายไดคาธรรมเนียมการ
0.24
0.19
0.22
0.09
บริหารจัดการรานแฟรนไชส *
หมายเหตุ * รายไดคาธรรมเนียมการบริหารจัดการรานแฟรนไชสบันทึกรวมอยูในรายการรายไดอื่นในงบการเงินของบริษัท
** ในป 2554 บริษัทรับรูรายไดจากการขายของรานไดโดมอน เริ่มตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เปนตนไป

ในป 2552 - 2554 บริษทั มีรายไดจากการขายภายใตแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สูงสุด และมีสดั สวน
รายไดจากแบรนดดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด สาเหตุหลักมาจากจํานวนรานทีเ่ พิ่มขึน้ และการตอบรับ
ของลูกคาในแบรนดดังกลาวที่เพิ่มขึ้น โดยในชวงป 2552-2554 บริษัทไดเพิ่มสาขารานอาหารแบรนด ฮอท พอท
บุฟเฟต แวลลู มาโดยตลอด จากจํานวน 37 สาขา ณ สิน้ ป 2551 มาเปน 52 สาขา 54 สาขา และ 73 สาขา ณ สิ้นป 25522554 ตามลําดับ ดวยการเปดสาขาใหม และการปรับเปลีย่ นรูปแบบรานเดิมภายใตแบรนดอื่นของฮอท พอท มาเปน
แบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เพื่อใหตอบสนองพฤติกรรมกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ไดมากขึ้น ซึ่งจาก
จํานวนรานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ประกอบกับความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนกลยุทธโดยการนําความแตกตางของแบรนด
หรือ ประเภท ความหลากหลายของอาหาร มานําเสนอใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น ทําใหมี
ลูกคามาใชบริการในรานเพิม่ ขึน้ และทําใหบริษัทมีรายไดจากแบรนดดังกลาวเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งมาโดยตลอด จาก
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35.89
48.47
1.91
2.01
0.62
10.94
99.82
0.18
100.00

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

จํานวน 363.48 ลานบาท ในป 2552 เปน 607.15 ลานบาท 812.64 ลานบาท ในป 2552-2554 ตามลําดับ และมีสัดสวน
รายไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 42.17 ของรายไดจากการขายรวม ในป 25512 มาเปนรอยละ 53.71 และรอยละ 55.78 ของ
รายไดจากการขายรวม ในป 2552-2554 ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งปแรกของป 2555 บริษัทไดปดสาขารานอาหารในแบรนดนี้ 3 สาขา และการ
ปรับเปลีย่ นไปเปนรานไดโดมอน 1 สาขา ทําให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีสาขารานฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู 69
สาขา ลดลงจาก ณ สิน้ ป 2554 จํานวน 4 สาขา และมีรายไดจากการขายภายใตแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู 448.91
ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.47 ของรายไดจากการขายรวม โดยยังคงเปนแบรนดที่มียอดขายสูงสุดของบริษัทอยาง
ตอเนื่อง
สําหรับแบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ปจจุบันมีสัดสวนของรายไดสูงเปนอันดับที่สอง โดยในป
2552-2554 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีรายไดเทากับ 317.53 ลานบาท 402.89 ลานบาท 540.77268.53 ลานบาท
และ 332.38 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 36.84 รอยละ 35.64 รอยละ 37.12 และรอยละ 35.8935.81 ของ
รายไดจากการขายรวม ตามลําดับ รายไดในป 2552 ไดรับผลกระทบจากการปดสาขาจํานวน 3 สาขา และผลกระทบ
เล็กนอยจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว สําหรับการเปดสาขาใหมของแบรนดฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ในชวง 3 ปที่ผาน
มา มีจํานวนไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู โดย ณ สิ้นป 2552 มีสาขาของแบรนดฮอท
พอท อินเตอร บุฟเฟต 16 สาขา ลดลงจากจํานวน 19 สาขา ณ สิ้นป 2551 และเพิ่มขึ้นเปน 20 สาขา 24 สาขา และ 33
สาขา ณ สิ้นป 2553 - 2554 และ ณ 30 มิถนุ ายน 2555 ตามลําดับ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเปดสาขาของแบรนดดังกลาว ใน
หางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีกําลังซื้อในระดับปานกลางถึงสูง
สําหรับแบรนดฮอท พอท สุก้ี ชาบู ฮอท พอท เพรสทีจ และฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต มีสัดสวนของรายได
ในแตละแบรนดตอรายไดรวมไมมาก ซึ่งสวนใหญแตละแบรนดมีแนวโนมของรายไดลดลงมาโดยตลอดในชวงป
2552 - 25543 ที่ผานมา เนื่องจากในชวงป 2552-2553 บริษัทไดปรับเปลีย่ นรูปแบบรานอาหารจากแบรนดดังกลาวมา
เปน ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เกือบทัง้ หมด เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแขงขันในตลาด และเปนไปตามกระแสความ
นิย มของกลุม ผู บริ โภคที่เ ปน กลุม เป า หมายหลัก ได แก กลุ มวั ย รุน วั ย ทํา งานและกลุ มครอบครั วที่ ต องการความ
หลากหลายของอาหารและความคุม คาของราคา โดยตั้งแตสิ้นป 2553 จนถึงปจจุบันในแตละแบรนดดังกลาวมีจํานวน
สาขาคงที่มาโดยตลอด โดยรานฮอท พอท สุกี้ ชาบู มีจํานวน 2 สาขา รานฮอท พอท เพรสทีจ มีจํานวน 1 สาขา และ
รานฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต มีจํานวน 1 สาขา
สําหรับรานไดโดมอน บริษัทเพิ่งเริ่มดําเนินงานหลังการรับโอนสินทรัพย โดยมีรายไดจากการขายของราน
ไดโดมอนในป 2554 (เปนการรวมรายไดตั้งแตวันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2554) เทากับ 10.36 ลานบาท และในงวด 6
เดือนแรกของป 2555 มีรายไดจากการขายของรานไดโดมอนจํานวน 101.33 ลานบาท โดยน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555) มีสาขารานไดโดมอนรวม 20 สาขา

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

หนา 30

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

จํานวนสาขาที่เปดดําเนินการแลวแบงตามประเภทรานอาหารหรือแบรนดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 2554
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ประเภทรายได

1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู
3) ฮอท พอท เพรสทีจ
4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู
5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต
6) ไดโดมอน
รวม

ป 2552
จํานวน เพิ่มขึ้น/
สาขา
(ลดลง)
16
(3)
52
15
3
(1)
5
(8)
1
(3)
77
0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2553
จํานวน เพิ่มขึ้น/
สาขา
(ลดลง)
20
4
54
2
1
(2)
2
(3)
1
78
1

ป 2554
จํานวน เพิ่มขึ้น/
สาขา
(ลดลง)
24
4
73
19
1
2
1
245
241/
125

47

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555
จํานวน เพิ่มขึ้น/
สาขา
(ลดลง)
33
9
69
(4) 2/
1
2
1
20
(4) 3/
126
1
3

หมายเหตุ: 1/ ในป 2554 บริษัทรับโอนกิจการรานสาขาทั้งหมดจากไดโดมอน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 จํานวน 25 สาขา และ
ในวันเดียวกันกับที่โอนไดเปดใหบริการตอไปอยางตอเนือ่ ง 23 สาขา (ในวันที่รับโอนไดปด 1 สาขาทันที คือ
รานอูมามิ นวมิน ทร และมีอีก 1 สาขา ที่ปดใหบริการอยูแ ลว คือ รานไดโดมอน สาขาฟวเจอรพารค บางแค
เนื่องจากการเปลี่ยนเจาของและการปดปรับปรุงหางตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553) และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554
ไดเปดสาขารานไดโดมอนใหม 1 สาขา
2/

ในระหวา งเดือ นมกราคม-มิ ถุน ายน 2555 บริ ษัท ปดร า นฮอท พอท บุ ฟเฟต แวลลู 3 สาขา (ปดถาวร) และ
เปลี่ยนแปลงจากรานฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ไปเปนรานไดโดมอน 1 สาขา คือ สาขาเซียร รังสิต

3/

ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555 บริษัทปดรานไดโดมอน และรานในแบรนดอื่นของไดโดมอนทั้งหมด
จํานวนรวม 5 สาขา และเปดรานไดโดมอนเพิ่มอีก 1 สาขา โดยเปนสาขาเดิมของรานฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ที่
เปลี่ยนมาเปนรานไดโดมอนโฉมใหม

สินคาหรืออาหารที่จําหนายหรือใหบริการแกลูกคาภายในรานสาขาทุกแหง ทั้งแบรนดฮอท พอท และ
ไดโดมอน รวมทั้งรานแฟรนไชส ฮอท พอท เกือบทั้งหมดมาจากโรงงานของบริษัท ที่ตั้งอยูที่อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งทําหนาทีผ่ ลิตอาหารและสรรหาวัตถุดิบ เพื่อสงใหแกรานสาขาทุกแหงทัว่ ประเทศ เพือ่ เปนการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการผลิต รสชาติที่อรอย คงที่ และเหมือนกันทุกสาขา รวมทั้งเปนผูจัดหาภาชนะ อุปกรณ และ
เครื่องครัวใหแกรานสาขาทุกแหง เพื่อความเปนมาตรฐานและเอกลักษณเฉพาะของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทมีการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการใหบริการภายในรานสาขาทุกแหง โดยการฝกอบรม
พนักงานภายในรานอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากพนักงานถือเปนสวนสําคัญที่ทําใหงานบริการประสบความสําเร็จ รวมทั้ง
เพื่อสรางความพึงพอใจ รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคาใหกลับมาใชบริการที่รานอีก
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3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.2.1

ภาวะอุตสาหกรรมรานอาหาร

ธุรกิจรานอาหารมีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจไมดีจะสงผลกระทบตอกําลัง
ซื้อของผูบริโภคทีม่ ีรายไดลดลงหรือมีความกังวลถึงความไมแนนอนของรายไดในอนาคต ทําใหผูบริโภคประหยัด
คาใชจายเพือ่ ออมเก็บไวใชในอนาคต โดยในชวงป 2551 - 2552 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณทาง
การเมืองภายในประเทศ วิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริกา ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวลดลง ผูบริโภคระมัดระวังและ
ประหยัดคาใชจายโดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายมากขึ้น ทําใหหลายธุรกิจไดรับผลกระทบ ธุรกิจรานอาหารก็
เช นเดีย วกั น ผูบ ริโ ภคอาจลดความถี ่ใ นการรับ ประทานอาหารนอกบา นลงและพิ จารณาเลือ กร านอาหารในการ
รับประทานมากขึ้นจากปจจัยตางๆ เชน คุณภาพอาหาร การบริการ ราคา และความคุมคา ซึ่งอาจทําใหรานอาหาร
ตางประเทศหรือรานอาหารหรูสวนใหญไดรับผลกระทบดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดรับผลกระทบมากนัก
เนื่องจากผูบริโภคบางสวนยังคงพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบาน โดยเลือกรับประทานอาหารรานที่โปรด
ปราน หรือรานที่ใหความคุมคา และลดคาใชจายที่ไมจําเปนอื่นๆแทน ประกอบกับบริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนประเภท
รานอาหารหรือแบรนดใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่มากขึ้น
รวมทั้งลักษณะรานอาหารของบริษัททีเ่ ปนแบบบุฟเฟตมีการกําหนดราคาอาหารตอคนไวอยางแนนอนชัดเจน ทําให
ผูบริโภคสามารถวางแผนคาใชจายในการรับประทานอาหารไดงา ย
สําหรับในป 2553 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองในประเทศ ผลกระทบจาก
อุทกภัยในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศ แตเนือ่ งจากปจจัยภายในประเทศดังกลาวไดสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจเพียง
ระยะสั้น ทําใหเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปนี้ไมไดรับผลกระทบมากนัก โดยจะเห็นไดจากอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในป 2553 ที่เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7.8 เมื่อเทียบกับป 2552 ที่หดตัวในอัตรารอยละ 2.4 นอกจากนี้ การ
บริโภคของภาคเอกชนในป 2553 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 4.8 ซึ่งการขยายตัวดังกลาว ไดสงผลใหภาวะ
ธุรกิจรานอาหารมีการขยายตัวอยางตอเนื่องดวยเชนกัน
Update ขอมูลอุตสาหกรรมป 2554 และแนวโนมป 2555

และเพิ่มเติมขอมูลภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันของ
รานอาหารญี่ปุนดวย

ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2554 ขยายตัวรอยละ 0.1 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่อยูในระดับต่ํามาก เมื่อเทียบกับ
ในป 2553 สาเหตุหลักมาจากภาวะน้ําทวมตั้งแตชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นป 2554 ทําใหอัตราการขยายตัวในไตรมาส 4
ของป 2554 หดตัวถึงรอยละ 9 ซึ่งภาวะน้ําทวมไดสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและทรัพยสินของประชาชนเปน
จํานวนมาก สงผลใหภาคการผลิตสวนใหญชะลอตัว มีเพียงภาคการเกษตรทีข่ ยายตัวเล็กนอยเนือ่ งจากมีการขยายพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น โดยการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 1.3 และรอยละ 7.2 ตามลําดับ
ลดลงจากป 2553 ที่ขยายตัวรอยละ 4.8 และรอยละ 9.4 ตามลําดับ และอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 3.8 เพิ่มขึ้นจากป
2553 ที่เทากับรอยละ 3.3 สวนใหญเปนผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาอาหาร
สําหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของในป 2555 ขยายตัวรอยละ 0.3 ซึง่ ยังเปนอัตราการขยายตัวที่
อยูในระดับต่ําตอเนื่องมาจากปกอน ซึ่งสาเหตุหลักยังคงมาจากภาวะน้ําทวมในชวงปลายปกอน ทําใหภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมอยูในชวงฟนฟูหลังจากผลกระทบของน้ําทวมเปนวงกวาง อยางไรก็ตามแนวโนมภาวะเศรษฐกิจ
ในป 2555 คาดวาจะมีการขยายตัวเพิ่มขึน้ ในชวงครึ่งปหลัง โดยมีการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2555
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คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.5 - 6.5 จากการขับเคลือ่ นของอุปสงคภายในประเทศและการฟน ตัวของภาคการผลิต โดย
คาดวาการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 4.5 และรอยละ 12.3 ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากป 2554
ที่ขยายตัวรอยละ 1.3 และรอยละ 7.2 ตามลําดับ ในขณะที่มูลคาการสงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ 15.1 และอัตราเงิน
เฟอทั่วไปอยูในชวงรอยละ 3.5 - 4.0 ซึ่งใกลเคียงกับป 2554 ที่มีอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 3.8
จากขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา ธุรกิจภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
และดํ า เนิ น กิ จ การอยู  ณ สิ้ น เดื อ นมกราคม มิ ถุ น ายน ป 25554 มี จํ า นวน 9,3567,107 ราย มี ทุ น จดทะเบี ย นรวม
49,72573,460 ล า นบาท โดยจั ง หวั ด ทีม่ ี ธุร กิจ ภั ตตาคาร ร า นขายอาหารและเครื่อ งดื่ม สู งสุ ด 3 อั นดั บ แรก ได แ ก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองหลวง และมีประชากรมากทีส่ ุด จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต ซึง่ เปนจังหวัดที่เปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย
รายชื่อจังหวัดที่มีธุรกิจภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่มสูงสุด 10 อันดับแรก
อันดับ
จังหวัด
จํานวน (ราย)
%
ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
1 กรุงเทพมหานคร
4,794 3,082
51.243.4
36,900 16,592
2 ชลบุรี
1,237 1,210
13.217.0
4,178 3,515
3 ภูเก็ต
799 780
8.511.0
2,842 2,456
4 สุราษฎรธานี
780 718
8.310.1
2,392 2,098
5 เชียงใหม
332 237
3.53.3
876 529
นนทบุรี
6
ประจวบคีรขี ันธ
165 150
1.82.1
651 268
นนทบุรี
7
ประจวบคีรขี ันธ
158 141
1.72.0
436 919
8 สมุทรปราการ
147 92
1.61.3
1,363 582
9 ปทุมธานี
131 79
1.41.1
561 213
10 กระบี่
104 77
1.11.1
576 220
11 จังหวัดอืน่ ๆ
709 541
7.67.6
22,685 22,333
รวมทั้งสิ้น
7,1079,356
100.0
49,72573,460

%
50.233.4
5.77.1
3.94.9
3.34.2
1.21.1
0.90.5
0.61.8
1.91.2
0.80.4
0.80.4
30.944.9
100.0

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ผลการดําเนินงานของธุรกิจภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่มอางอิงจากฐานขอมูลบริษัท บิซิเนส
ออนไลน จํากัด (มหาชน) มีรายไดรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 60,105 ลานบาทในป 2548 เปน 69,118 ลานบาท
79,038 ลานบาท และ 88,391 ลานบาท และ 85,544 ลานบาท ในป 2549 - 25512 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโต
เฉลี่ยตอปเทากับรอยละ 9.4910.12 โดยในป 2552 อัตราการเติบโตลดลงจากปกอน เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
สถานการณทางการเมืองในประเทศและวิกฤตการณทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของ
หลายประเทศ ทัง้ ประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย รวมทัง้ ประเทศไทยดวย สําหรับป 25532 ธุรกิจภัตตาคาร รานขาย
อาหารและเครื่องดื่มมีรายไดรวมเทากับ 85,544100,400 ลานบาท เพิ่มขึ้นลดลงจากป 25512 ในอัตรารอยละ 3.2217.37
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวจากไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองในประเทศและวิกฤตการณทาง
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การเงินของสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของหลายประเทศ ทั้งประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย รวมทั้ง
ประเทศไทยดวยเกิดขึ้นในปกอน
จากขอมูลสํานักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดแบงประเภทธุรกิจ
ภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยออกเปน 4 ประเภทหลักไดแก
(1) รานอาหารบริการดวน (Quick Service Restaurant) รานอาหารประเภทนีส้ วนใหญจะเปนธุรกิจแฟรน
ไชสประเภทฟาสตฟูดของบริษัทแมในตางประเทศ เชน รานขายอาหารประเภทไกทอด แฮมเบอรเกอร พิซซา โดนัท
และไอศกรีม เปนตน รานอาหารประเภทนี้มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากสภาพสังคมที่เรงรีบ ปญหาการจราจร ทําให
ผูบ ริโภคมีเวลาในการประกอบอาหารเองนอยลง จึงรับประทานอาหารนอกบานเพิ่มขึน้ ประกอบกับอาหารบริการ
ดวนมีความสะดวก รวดเร็ว สะอาดและราคาไมสูงนัก สามารถตอบสนองความตองการและรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมเมืองไดดี ทําใหรานอาหารบริการดวนมีจํานวนเพิ่มขึ้น ทัง้ นี้ลูกคากลุม เปาหมายไมไดมีเพียงแตกลุม
วัยรุนเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงครอบครัว เด็กและคนทํางานอีกดวย
(2) รานอาหารตางประเทศและรานอาหารหรู (Fine Dining) เชน ธุรกิจรานอาหารญี่ปุน รานอาหารเกาหลี
รานอาหารอิตาเลี่ยน เปนตน โดยร านอาหารญี่ปุน เปนรา นอาหารที่ไดรั บความนิ ยมสูงสุ ดในบรรดารา นอาหาร
ตางประเทศทั้งหมด
(3) รานอาหารระดับกลาง (Casual Dining) เปนรานที่มีการออกแบบตกแตงแบบพอเหมาะพอควร เนน
บรรยากาศแบบสบายๆ เปนกันเอง ราคาอาหารระดับปานกลาง
(4) รานอาหารรายยอย ธุรกิจรานอาหารประเภทนี้เจาของกิจการเปนนักลงทุนรายยอย และนักลงทุนราย
ใหมที่ตองการลงทุนเปดรานอาหาร โดยมีมูลคาเงินลงทุนไมสูงนักและมีระยะเวลาคืนทุนคอนขางสั้น เมื่อเทียบกับ
รานอาหารประเภทอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจัดอยูในกลุม รานอาหารระดับกลาง (Casual Dining) โดยในป 25543 บริษัทมีรายไดจากการขาย
1,456.77130.32 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 28.8831.12 จากป 2553 ที่มีจํานวน2 1,130.32 ลานบาทและในงวด 696 เดือน
แรกของป 25545 บริษัทมีรายไดจากการขาย 1,130.32 ลานบาท มีรายไดจากการขาย 926.23[ ]1,057.42698.04 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ทีม่ ีรายไดจากการขาย 862.03 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 31.12 เพิ่มขึ้นรอยละ
32.69[ ] 33.7630.88 จากงวดเดียวกันของปกอนทีม่ ีจํานวน 698.04[ ] ลานบาท โดยเปนผลมาจากเปน การเปดสาขา
ใหม และความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนประเภทรานอาหารหรือแบรนดในบางสาขาทีท่ ําอยางจริงจังในป 2551
รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการขายที่ครบวงจร โดยเฉพาะการเริ่มโฆษณาผานสื่อโทรทัศนและปายโฆษณาตามสถานที่
สาธารณะเปนครั้งแรก ซึ่งไดรับการตอบรับและสามารถสรางการรับรูในแบรนดฮอท พอท ไดเปนอยางดี นอกจากนี้
ยังเปนผลจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นและกําลังซื้อของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทมีฐานลูกคาที่
เพิ่มขึ้นและมีปริมาณลูกคาที่มาใชบริการในรานเฉลี่ยแตละเดือนเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้หากพิจารณารายไดรวมของบริษัทตางๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทภัตตาคาร รานขายอาหารและ
เครื่องดื่มสูงสุด 50 อันดับแรกในป 25532 อางอิงจากฐานขอมูลบริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) พบวามี
รายไดรวมประมาณ 64,99653,986 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.7463.11 ของรายไดรวมของธุรกิจภัตตาคาร รานขาย
อาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด โดยบริษัทมีรายไดรวมในป 25532 เทากับ 862.031,130.32 ลานบาท สูงเปนอันดับที่ 12
ของธุรกิจดังกลาว
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3.2.2

การแขงขัน

ปจจุบันบริษัทมีธุรกิจรานอาหารธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ โดยมีอาหารหลักเปนสุกี้ ชาบู ภายใตแบ
รนดฮอท พอท เปนหลัก และธุรกิจรานอาหารญี่ปุนบุฟเฟตแนวปง ยางและชาบู ภายใตแบรนดไดโดมอน ซึ่งซึง่ เปน
ธุรกิจหลักของบริษัท มีคูแ ขงมีบริษัทเปนผูประกอบการเพียงรายเดียว ดังนัน้ บริษัทจึงไมมีคูแ ขงโดยตรงทีป่ ระกอบ
ธุรกิจเดียวกัน อยางไรก็ดีธุรกิจรานอาหารในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะและรูปแบบรานใกลเคียงกับรานอาหารของ
บริษัทบาง ถึงแมจะไมเหมือนกันทั้งหมดก็ตาม แตดวยลักษณะรานอาหารบุฟเฟตของบริษัทที่มีการเสิรฟบนอาหาร
ทั้งหมด และมีความหลากหลายของอาหาร ทั้งอาหารญี่ปุนและอาหารนานาชาติ จึงทําใหบริษัทไมมีคูแขงโดยตรงที่
ประกอบธุรกิจเหมือนกับบริษัท สําหรับ คูแขงที่มีรูปแบบและประเภทอาหารที่ใกลเคียงกับรานอาหารของบริษัท
ไดแก ธุรกิจรานอาหารในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะและรูปแบบรานใกลเคียงกับรานอาหารของบริษัท ไดแก
-

รานอาหารประเภทสุกี้แบบตามสัง่ (A La Carte) ไดแก เอ็มเคเรสโตรองต โคคาสุกี้ และเท็กซัสสุกี้
รานอาหารประเภทสุกี้ ชาบู ไดแก ชาบูชิ และซูกิชิ
รานอาหารประเภทราเมน ไดแก โออิชิราเมน และฮะจิบังราเมน
รานอาหารประเภทปงยาง ชาบู ไดแก บารบีคิวพลาซา ซูกชิ ิแบบปงยาง (รานโซลกริลล)

การขยายสาขา หรือเปดรานใหมของรานอาหารที่มีลักษณะและรูปแบบรานใกลเคียงกับรานอาหารของ
บริษัทดังกลาวขางตน สวนใหญจะกระจายอยูตามหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด คอมมูนิตีม้ อลลชัน้ นําหรือมีทีต่ ั้งตาม
หัวเมืองใหญ โดยเจาของสถานที่จะกําหนดรูปแบบรานอาหารตางๆภายในหางฯของตน ในลักษณะการรวบรวม
รานอาหารที่มีชื่อเสียงและมีหลากหลายรูปแบบหรือประเภทรานอาหารที่ไมซ้ํากัน โดยรานอาหารประเภทเดียวกันอาจ
มีเจาของธุรกิจรายใหญประจําเพียงไมกีร่ ายทีไ่ ดรับสิทธิในการเปดสาขารานอาหารใหมภายในพืน้ ทีห่ างฯ ทีเ่ ปดใหม
และหากภายในหางฯ มีรานอาหารประเภทเดียวกันหลายราน การแขงขันของแตละรานจะขึน้ อยูก ับรูปแบบ คุณภาพ
อาหาร และราคา เปนหลัก โอกาสการเขามาของผูประกอบการรายเล็กหรือรายใหมจะทําไดยาก เนื่องจากมีขอจํากัด
ดานความพรอมของเงินลงทุน หรือขาดชื่อเสียง หรือประสบการณความชํานาญที่ทําใหผูประกอบการรายใหมเกิดขึน้
ไดยาก ซึ่งการเปดพื้นที่เชาใหมภายในหาง สวนใหญเจาของพืน้ ทีม่ ักจะคัดเลือกผูประกอบการรายเดิมทีม่ ีชือ่ เสียงและ
ไดรับการยอมรับจากลูกคาอยูแลวใหมาเปดสาขารานอาหารเพิม่ เติม เนือ่ งจากรานอาหารมีสวนสําคัญในการจูงใจใหมี
ผูมาใชบริการในหางเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ จากชือ่ เสียงการยอมรับในตลาดของแบรนด ฮอท พอทและไดโดมอน ทําใหบริษัทไดรับโอกาสในการ
เปดสาขาใหม จากผูประกอบการหางฯสรรพสินคา ชั้นนํา ในสาขาที่เปดใหมอยูเสมอ ภายใตการนําเสนอรูปแบบ
รานอาหารบุฟเฟตนานาชาติที่เสิรฟบนบารอาหารที่มีความหลากหลายของเมนูอาหารที่มีมากกวา 100 รายการ และมี
ราคาประหยัด เนนความคุมคาใหกับลูกคา รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธผานสือ่ โทรทัศน และ Social Network
อื่น เพื่อการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายอยางรวดเร็วและแพรหลาย และเพื่อประชาสัมพันธขาวสารของบริษัท และสราง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ตลอดจนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เชน การขายบัตรสมาชิก (Member
Card) หรือบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ที่ใหสวนลดพิเศษ เปนตน เพื่อสรางแรงจูงใจพิเศษใหกับลูกคาใหมาใช
บริการรานอาหารของบริษัทเพิ่มขึ้น
3.2.3

แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน

ธุรกิจรานอาหารในป 25554 คาดวายังมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่ม
ฟนตัวดีขึ้น และหากพิจารณาการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจรานอาหารในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาตัง้ แตป 25445 - 25534
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พบวามีการจัดตัง้ ธุรกิจประเภทนี้เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง สอดคลองกับกระแสความนิยมในการรับประทานอาหารนอก
บานของผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น จากภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีสถิติการจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยมีดังนี้
สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรานอาหารในแตละป
ป
จํานวน (ราย)

2545
535

2546
690

2547
906

2548
817

2549
972

2550
970

2551
925

2552
831

2553
910

2554 ม.ค.-มิ.ย.2555
989
547

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา

อยางไรก็ตาม ธุรกิจรานอาหารในป 25545 ผูประกอบในประเทศอาจยังตองเผชิญวิกฤตในเรื่องของกําลังซื้อของ
ผูบริโภค เนื่องจากภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหผูบ ริโภคเลือกจับจายซื้อสิ่งของตางๆตามความจํา
เปนมากขึ้น รวมทั้งอาจจะประสบปญหาดานราคาวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นอันเปนผลมา
จากสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน และภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว สึนามิ โรคไขหวัดสายพันธุใหม ไดสงผลกระทบตอ
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน น้ํามันปาลม น้ําตาล และรวมถึงพืชชนิด
อื่นๆ เชน ขาว เปนตนนอกจากนี้ ความผันผวนของราคาน้ํามัน และคาแรงงานขัน้ ต่ําที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เปนอีกปจจัยที่
อาจสงผลกระทบตอตนทุนสินคา ตนทุนวัตถุดิบตางๆ ใหมีราคาเพิ่มขึ้น ทําใหผูประกอบการธุรกิจรานอาหารตอง
ปรับตัวใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ควบคูกับการรักษามาตรฐานการบริการ และระดับราคาที่สรางความพึง
พอใจใหแกลูกคา
แนวโนมการแขงขันธุรกิจรานอาหารบุฟเฟต จะเปนการแขงขันในรูปแบบการนําเสนอบริการดวยรูปแบบ
อาหารที่ตองมีการพัฒนารายการอาหารใหมๆและการแขงขันดานราคา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขาย การ
โฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูดลูกคาและสรางความพอใจใหแกผูบริโภคมากที่สุด เนื่องจากผูบริโภคสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคไดตลอดเวลา
สําหรับธุรกิจรานอาหารญี่ปุนโดยรวมยังเปนธุรกิจที่เติบโตและสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากคน
ไทยยังคงนิยมบริโภคอาหารญีป่ ุน โดยรานอาหารญี่ปุนที่มีแนวโนมเติบโตในเกณฑสูงคือรานอาหารญีป่ ุนทั่วๆไปที่
ราคาไมแพงมากนัก ซึ่งรานอาหารญี่ปุนกลุมนี้เปนกลุมที่ผลักดันการเติบโตของมูลคาตลาดรานอาหารญี่ปุนในประเทศ
ไทย อยางไรก็ตามธุรกิจอาหารญี่ปุน ก็มีการแขงขันในตลาดคอนขางสูง ผูประกอบการรายเดิมและผูที่เขามาลงทุน
ใหม จะอยูรอดไดตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพือ่ ลดตนทุนใหต่าํ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใน
ทําเลที่ดี เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสวนแบงการตลาด โดยปจจัยของความสําเร็จที่สําคัญคือการปรับรสชาติอาหารให
เปนที่ยอมรับของกลุมลูกคาเปาหมาย การประชาสัมพันธ และการมีบุคลากรบริหารที่มีความรูความเขาใจในธุรกิจ และ
ตองมุง เนนการรักษาคุณภาพของอาหารโดยเฉพาะความสดใหม เนื่องจากเปนหัวใจสําคัญของอาหารญี่ปุน รวมทั้งการ
บริการที่ดีเยี่ยมเปนที่ประทับใจของลูกคา ซึ่งทําใหรานอาหารญี่ปุนแตกตางจากรานอาหารทั่วๆไป
3.2.4

ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย

กลุมลูกคาของบริษัทเปนกลุมวัยรุน-นักเรียน นักศึกษา กลุมคนทํางาน และกลุมครอบครัว ที่มีไลฟสไตล
ชอบความรวดเร็ว รักอิสระ ชอบรับประทานอาหารเปนหมูคณะ และเนนความคุมคา ประกอบกับแนวคิดในการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัท ที่ตองการเพิ่มสวนของตลาด (Market Segment) ใหมๆ ใหตรงกับลูกคาทุกระดับ จึงไดมีการ
เพิ่มประเภทรานอาหาร หรือแบรนดทห่ี ลากหลายในระดับราคาทีแ่ ตกตางกัน เพือ่ สรางความแตกตางและจุดขายใหกับ
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บริษัท ทําใหฮอท พอท สามารถเขาถึงและตอบสนองกลุมลูกคาเปาหมายครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้งการซือ้ กิจการ
ของไดโดมอนซึ่งเปนเจาของแบรนดและรานไดโดมอน บุฟเฟต ปงยาง สไตลญี่ปุน เมื่อเดือนธันวาคม 2554 เพื่อนํามา
ปรับปรุงและดําเนินการตอไปโดยยังคงไวซึง่ แบรนดไดโดมอนเดิม ทําใหบริษัทสามารถขยายสาขาและเพิม่ ประเภท
รานอาหารไปในแนวอาหารปง ยาง สไตลญี่ปุน เพิ่มขึ้น เพื่อฐานลูกคากลุมใหมซึ่งนิยมชมชอบอาหารบุฟเฟตประเภท
ปงยางใหกับบริษัทไดเพิ่มขึ้น โดยลูกคาสวนใหญของบริษัทจัดอยูในระดับรายไดปานกลางถึงรายไดคอนขางสูง
นอกจากนี้ การจัดวางทําเลที่ตั้งของรานอาหารที่เนนตั้งอยูในหางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือโมเดิรนเทรดตางๆ ที่
สามารถตอบสนองความตองการหรือความสะดวกสบาย ในการเขาถึงของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละแบรนดไดเปน
อยางดี จึงทําใหบริษัทไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากกลุมลูกคาเปาหมายดังกลาว โดยรายละเอียดกลุมลูกคาเปาหมาย
ของแตละประเภทรานอาหารหรือแบรนดของฮอท พอท และไดโดมอน มีดังนี้
ประเภทรานอาหาร
แบรนด
ราคาตอคน
1. ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
319 บาท
2.
3.
4.
5.

ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู
ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต
ฮอท พอท เพรสทีจ
ฮอท พอท สุก้ี ชาบู

6. ไดโดมอน

ลูกคากลุมเปาหมาย
ลักษณะ
ไลฟสไตล
วัยรุน-นักเรียน นักศึกษา ชอบความรวดเร็ว
กลุมคนทํางาน และกลุ ม รักอิสระชอบ
ครอบครัว
รับประทานอาหาร
เปนหมูคณะ และ
กลุมคนทํางาน และกลุ ม เนนความคุมคา
ครอบครัว

269บาท*
269 บาท*
389 บาท
ราคาตาม
เมนูอาหาร
239 บาท*, วัยรุน-นักเรียน นักศึกษา
269 บาท* กลุมคนทํางาน และกลุ ม
และ 299 บาท ครอบครัว

ระดับรายได
ปานกลาง
คอนขางสูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง ถึง
คอนขางสูง
ปานกลาง

หมายเหตุ: * เปนราคาที่ไมรวมเครื่องดื่ม

เนื่ องจากลัก ษณะธุร กิ จของบริษั ท เป นร า นอาหารค า ปลี กที่มี สาขากระจายทั่ว ประเทศ โดย ณ วั นที ่ 30
มิถนุ ายน 2555 บริษัทมีสาขารานอาหารที่เปดดําเนินการแลวจํานวน 126 สาขา และมีลูกคาหมุนเวียนเขามาใชบริการ
ในรานอาหารเปนจํานวนามาก ในชวงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 เฉลี่ยประมาณ 600,000 รายตอเดือน (รวมทุก
สาขารานอาหารของบริษัท) จึงไมมีการกระจุกตัวของรายไดที่มาจากลูกคารายใดรายหนึ่งหรือลูกคารายใหญแต
อยางใด
3.2.5

กลยุทธการแขงขัน

บริษัทมีประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 ป
ตลอดเวลาการดําเนินธุรกิจที่ผานมา บริษัทไดพัฒนาธุรกิจภายใตแนวคิดการสรางความรับรูในกลุมผูบริโภคดวย
แนวคิด (Concept) รานอาหารที่มีความแตกตางจากคูแขง เพิ่มความคุมคาและความอรอยใหกับผูบริโภค เพือ่ เปนจุด
ขายมาโดยตลอด โดยบริษัทมีกลยุทธการแขงขันทางการตลาด ดังนี้
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1. คุณภาพ ความสดใหม ความหลากหลายของเมนูอาหาร รสชาติที่อรอย บริการที่ดี ในราคาที่คุมคา
บริษัทเนนความสํา คัญของคุณภาพ ความคุม คาของอาหาร การใหบ ริการที่เขาถึ งลูกค าไดม ากที่สุด
รวมถึงความหลากหลายของเมนูอาหารทีม่ มี ากกวา 100 รายการ โดยเฉพาะความอรอยของน้ําจิ้มสุก้ีสูตร
เด็ดของฮอท พอท และน้าํ จิม้ สูตรดั้งเดิมของไดโดมอน โดยบริษัทมีการคัดสรรและควบคุมคุณภาพของ
วัต ถุ ดิ บ สิ น คา และกระบวนการผลิ ต อาหาร เพื ่อ ให ไ ด ผ ลิต ภั ณฑที่ มี ม าตรฐาน สดใหม สะอาดถู ก
สุขลักษณะ โดยบริษัทมีโรงงานผลิตอาหารและครัวกลางของบริษัทเอง ทําใหสามารถควบคุมภาพของ
วัตถุดิบและอาหาร ที่สงไปยังรานสาขาตางๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีความคงที่สม่าํ เสมอของ
รสชาติอาหาร รวมทั้งบริษัทมีระบบการขนสงวัตถุดิบและอาหารจากโรงงานหรือครัวกลางมายังราน
สาขาทั ่ว ประเทศด ว ยรถขนส ง ของบริ ษั ท เองทั ้ง หมด ทํ า ให สามารถควบคุ ม คุ ณภาพ ความสดใหม
กําหนดเวลา และตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการแกลูกคา ความสะดวก และปลอดภัยภายใน
ราน ดวยการดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพและทักษะการใหบริการของ
พนักงานประจํารานอยูเปนประจํา เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด ในระดับราคาที่คุมคา
2. แบงประเภทรานอาหาร และกําหนดราคา ใหครอบคลุมทุกระดับของลูกคา
บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจภายใตแนวคิดการเพิ่มสวนของตลาด (Market Segment) ใหมๆ ดวยการ
พัฒนาประเภทของรานอาหารใหตรงกับความตองการของลูกคาทุกระดับ เพือ่ เพิม่ ความคุม คาและความ
พึงพอใจใหกับผูบริโภค ในรูปแบบรานอาหารหลากหลายสไตล ภายใตแบรนดที่แตกตางกันและราคาที่
แตกตางกัน เพือ่ รองรับความตองการของลูกคาในแตละกลุมที่แตกตางกันทั้งดานกําลังซื้อ ไลฟสไตล
ความนิยม ไดแก 1) “ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต” บุฟเฟตนานาชาติทีเ่ นนอาหารประเภทสุก้ี ชาบู เปน
หลัก ราคา 319 บาทตอคน 2) “ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู” บุฟเฟตนานาชาติ เชนเดียวกับฮอท พอท
อินเตอรบฟุ เฟต แตวางตําแหนงทางการตลาดในระดับรองลงมา ในระดับราคาประหยัด 269 บาทตอคน
(ไมรวมเครื่องดื่ม) 3) “ฮอท พอท เพรสทีจ” บุฟเฟตนานาชาติในบรรยากาศโรงแรมระดับ 5 ดาวและ
บริการอาหารนานาชาติหลากหลายสไตล ราคา 389 บาทตอคน 4) “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู” รานสุกี้ตามสั่ง
เนนความสดใหม อรอย อาหารเดน ไดแก สุกี้ ชาบู เปดยาง และน้าํ จิ้มสูตรเด็ด 5) “ฮอท พอท ราเมน
บุฟเฟต” รานราเมนแบบใหมสไตลญี่ปุน ราคา 269 บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม) ทั้งนี้ อาหารหลักของ
ฮอท พอท ยังคงเปนสุก้ี บุฟเฟต ตามสไตลดง้ั เดิมของฮอท พอท สวนอาหารอินเตอรอื่นๆ เปนสวนที่เพิ่ม
เขามาเสริมใหมีความพิเศษมากขึน้ แตกตางกันไปในแตละแบรนด ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมายที่มีกําลังซื้อในหลายระดับ
3. ขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่เปาหมายตางๆ อยางตอเนื่อง
ปจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) บริษัทมีสาขารานอาหารที่เปดดําเนินการแลวภายใตแบรนด “ฮอท
พอท” และ “ไดโดมอน” ทัว่ ประเทศจํานวน 126 สาขา (ไมรวมแฟรนไชส) โดยสาขาทัง้ หมดตัง้ อยูใ น
พื้นที่ครอบคลุมหางสรรพสินคาขนาดใหญชั้นนํา โมเดิรนเทรด คอมมูนิตี้มอลลหรือศูนยการคาของ
ชุมชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และหางสรรพสินคาทองถิ่นชั้นนําในหัวเมืองจังหวัดใหญๆ เพื่อให
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดงายและทั่วถึงทุกพื้นที่ ดวยการทําการตลาดจากความไดเปรียบของบริษัท ที่
มีแบรนดที่หลากหลาย และสามารถเลือกใหสอดคลอง เหมาะสมกับพื้นที่และกลุมเปาหมายในแตละ
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ชุมชนนัน้ ๆ โดยในป 2555 บริษัทยังเนนกลยุทธการตลาดเชิงรุก เพื่อสรางการเติบโตอยางกาวกระโดด
ดวยการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไปในทําเลตางๆ ใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายและ
ขยายฐานลูกคาของบริษัทใหเพิ่มขึ้น โดยมีความเชือ่ มั่นวาธุรกิจรานอาหารยังคงมีแนวโนมการเติบโต
เพิ่มขึ้น แตทั้งนี้ การขยายสาขาดังกลาว บริษัท ยังคงแนวคิดเดิมของความเปนผูนํารานอาหารบุฟเฟต
นานาชาติและอาหารปงยาง สไตลญี่ปุนที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคาหรือโมเดิรนเทรด
4. ผลิตอาหารในสไตลของตัวเอง รวมทัง้ ออกเมนูแนะนําใหมๆ อยางตอเนือ่ ง
นอกจากบริษัทจะมีอาหารที่หลากหลายชนิดไวใหบริการแกลูกคาแลว บริษัทก็ไมไดหยุดที่จะพัฒนาและ
คิดคนสูตรอาหารใหมๆ หรือสูตรอาหารที่เปนสไตลของฮอท พอท และไดโดมอนเอง โดยบริษัทมีการ
ผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูปเพื่อเสิรฟบนบารอาหารที่เปนสูตรเฉพาะของบริษัทหลายชนิด เชน ลูกชิน้ หมูหยก
ลูกชิ้นไตหวัน หมูเดงฮอท พอท ลูกชิ้นสาหรายญี่ปุน ลูกชิ้นเศรษฐี ลูกชิ้นกุง โอเดง ปลาหมึกยัดไส และ
สาหรายยัดไส เปนตน รวมทั้งมีการพัฒนาและคิดคนเมนูอาหารใหมๆ หรือเมนูพิเศษเพื่อนําเสนอใหแก
ลูกคาในแตละชวงเวลาหรือในเทศกาลสําคัญตางๆอยางตอเนื่อง ซึง่ โดยเฉลีย่ จะออกเมนูอาหารแนะนํา
ใหมๆ ทุก 3 เดือนเปนอยางนอย เชน เมนูปลาหมึกยางซีอิ้ว ปลาแซลมอนยางซีอิว้ ไสกรอกผัดซอส และ
กุง เทมปุระ เปนตน เพื่อสรางความแปลกใหม ไมจําเจ แกลูกคา อีกทั้งมีความแตกตางจากคูแขง ซึง่ เมนู
ดังกลาวสวนใหญไดรับความนิยมและสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดเปนอยางดี และบางเมนู
ก็สามารถบรรจุเปนเมนูประจําได เชน ไสกรอกผัดซอส และกุงเทมปุระ เปนตน
5. เนนรูปแบบบุฟเฟตที่เสิรฟหรือจัดวางอาหารบนบารอาหาร
บริษัทมีรูปแบบการเสิรฟหรือจัดวางอาหารหลากหลายชนิดบนบารอาหารใหลูกคาเลือกรับประทานได
เองตามใจชอบ โดยลูกคาไมตองเสียเวลารอพนักงานมาเสิรฟหรือรออาหารที่ตองเลื่อนมาตามสายพาน
สอดคลองกับการทําการตลาดที่เนนกลุมคนรุนใหม เชน นักเรียน นักศึกษา วัยทํางาน และครอบครัว ที่
มีไลฟสไตลชอบความรวดเร็ว รักอิสระ และมักมาใชบริการเปนหมูคณะ จึงเหมาะสมกับรานอาหารแบบ
บุฟเฟต ที่ตองบริการตนเอง ซึ่งตรงกับจุด เดนของรา นที่มีก ารเสิ รฟอาหารบนบารอาหาร โดยลูกค า
สามารถมีอิสระในการเลือกตักอาหารที่ตองการทั้งชนิดอาหารและปริมาณไดดวยตนเอง และมีอาหาร
หลากหลายในราคาไมแพง
6. สรางภาพลักษณที่ทันสมัยและการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง
บริษัทไดมีการปรับภาพลักษณและบรรยากาศของรานใหดูทันสมัย ในระดับภัตตาคาร 5 ดาว ที่ยังคง
ความเป น ร า นอาหารสไตล บุ ฟ เฟต พร อ มกั บ การใช ก ลยุ ท ธ สือ่ สารการตลาดอย า งครบวงจร อาทิ
ภาพยนตรโฆษณาฮอท พอท ที่มีการนําคอมพิวเตอรกราฟฟคมาใชเพื่อใหมีความทันสมัยโดนใจกลุม
ลูกคาเปาหมาย ภายใตคอนเซปต “หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข” และปายโฆษณาหรือ
บิลบอรด (Billboard) ตามสถานที่ตางๆ เพื่อสื่อสารเจาะกลุมวัยรุน คนทํางาน ซึ่งเปนสวนของตลาดหรือ
เซ็กเมนทใหญของตลาดอาหารประเภทสุกแี้ ละบุฟเฟตนานาชาติ เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงของแบรนดฮอท
พอท หรือทําใหลูกคานึกถึงฮอท พอท กอนรานอาหารรายอื่นๆ หรือเปนทางเลือกลําดับแรกของลูกคา
รวมทัง้ เพิม่ ยอดขายและรองรับแผนการขยายสาขาของบริษทั ในอนาคต
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Update ขอมูลการสงเสริมการขายใหเปนปจจุบนั

7. สรางโอกาสเพิ่มยอดขายจากการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง
บริษัทมีกิจกรรมการสงเสริมการขายเพื่อสรางความสนใจใหลูกคาเขามาลองรับประทานอาหารในราน
มากขึ้นและเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับบริษัทอยางตอเนือ่ ง ไดแก การใหสวนลดพิเศษในวันพุธ อัตรารอยละ
20 - 25 โดยใหสวนลดพิเศษอัตรารอยละ 20 สําหรับแบรนด “ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู” “ฮอท พอท สุกี้
ชาบู” และ “ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต” และอัตรารอยละ 25 สําหรับแบรนด “ฮอท พอท อินเตอร
บุฟเฟต” และ “ฮอท พอท เพรสทีจ” สําหรับ “ไดโดมอน” ใหสวนลดพิเศษอัตรารอยละ 20 - 25

3.2.6

คูปองสวนลดและสิทธิพิเศษ คูปองสวนลดวันเกิดรอยละ 25 คูปองสวนลดคาบัตรสมาชิกรอยละ 50 เมื่อ
ตออายุบัตรสมาชิก [การใหสว นลดพิเศษในวันพุธ อัตรารอยละ 25 สําหรับแบรนด “ฮอท พอท อินเตอร
บุฟเฟต” “ฮอท พอท เพรสทีจ” และ “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู” และสวนลดอัตรารอยละ 20 สําหรับแบรนด
“ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู” และ “ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต” การขายบัตรสมาชิกโดยใหสวนลดรอยละ
10 เฉพาะคาอาหารสําหรับทุกแบรนดทั้งการจายดวยเงินสดหรือบัตรเครดิต และการทําโปรโมชั่น
รวมกับบริษัท รานคา หรือบัตรเครดิตตางๆในแตละชวงเวลา เพื่อใหลูกคาหรือผูถือบัตรเครดิตไดรับ
สิทธิพิเศษหรือสวนลด เปนตน
เพิ่มเติมขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับรานไดโดมอน และ

นโยบายการกําหนดราคา

Update ขอมูลราคาจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555

บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาแตกตางกันในแตละประเภทรานอาหารหรือแตละแบรนด ดังนี้
ระดับราคา*
1. บุฟเฟตอินเตอรราคา
319 บาทตอคน

ประเภทราน / แบรนด
“ฮอท พอท อิ น เตอร บุ ฟ เฟต ” ประกอบด ว ยสุ กี ้ ชาบู และอาหารนานาชาติ ก ว า 100
รายการ รวมทั้งสเต็กญี่ปุน สลัดบาร ขนมหวาน ไอศกรีม ผลไมและเครื่องดื่มหลากหลาย
ชนิด จํากัดเวลาในการรับประทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที
บริษัทกําหนดราคาโดยคํานึงถึงราคาตนทุนวัตถุดิบและบริการ รวมทั้งการเปรียบเทียบ
ราคากับคูแ ขงที่ใ กลเ คียงกั นเปน สําคั ญ ซึ่ง เมื่อเทียบเคียงกับคูแ ขงที่เปนสไตลบุ ฟเฟต
เหมือนกัน จะมีราคาใกลเคียงกับคูแขง ไดแก รานชาบูชิ ราคา 319 บาทตอคน (ขอมูล
จาก www.oishigroup.com เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) รานซูกิชิ บุฟเฟต ราคา 315 บาท
ตอคน รานซูกิยา ราคา 299 บาทตอคน และรานโซลกริลล ราคา 298 บาทตอคน (ขอมูล
จาก www.sukishigroup.com เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555)
4

4

2. บุฟเฟตราคาประหยัด
269 บาทตอคน (ราคา
ไมรวมเครื่องดื่ม)

“ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู” ประกอบดวยสุก้ี 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
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ระดับราคา*

ประเภทราน / แบรนด
“ไดโดมอน” รานอาหารบุฟเฟตแนวปงยาง และชาบูสไตลญี่ปุน รวมทั้งมีสลัดบาร ซูชิ
อาหารวางอื่นๆ ของหวาน และไอศกรีม สําหรับเครื่องดื่มตางๆ สามารถเลือกสั่งเพิ่มได
โดยไมรวมอยูในราคาบุฟเฟต จํากัดเวลาในการรับประทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที
บริษัทกําหนดราคาแบบประหยัดเพื่อเนนความคุมคาใหกับลูกคา โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย
เปนกลุม วัยรุน และกลุมคนทํางานที่มีรายไดระดับปานกลาง การกําหนดราคาจะถูกกวา
คูแ ขงในระดับเดียวกัน และสอดคลองกับสภาพทีต่ ัง้ ของรานประเภทดังกลาวทีส่ วนใหญ
อยูในหางขนาดเล็ก โมเดิรนเทรด หรือในตางจังหวัด โดยคํานึงถึงราคาตนทุนวัตถุดิบและ
บริการ สภาพเศรษฐกิจ และกําลังซื้อของกลุม เปาหมายเปนหลัก ซึ่งปจจุบันรานประเภท
ดังกลาวยังไมมีกลุมคูแขงที่ชัดเจนมากนัก
สําหรับรานไดโดมอน ปจจุบันสวนใหญมีการปรับปรุงรานบางสวน (Minor Renovate)
และกําหนดราคาเทากับแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต
โดยบริษัทอยูระหวางการทยอยปรับปรุงใหญ (Major Renovate) สาขาของรานไดโดมอน
ทั้งหมด ใหเปนรานไดโดมอนโฉมใหม ซึ่งภายหลังการปรับปรุงใหญดังกลาว จะมีการ
ปรับราคาบุฟเฟตเพิ่มขึ้นเปน 299 บาทตอคน ซึ่งเปนราคาทีร่ วมเครื่องดื่ม และจํากัดเวลา
รับประทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที

3. บุฟเฟตราคา พรีเมี่ยม
389 บาทตอคน

“ฮอท พอท เพรสทีจ” อาหารบุฟเฟตนานาชาติ และสุก้ี ชาบู ในบรรยากาศหรูระดับ
โรงแรม และพรอมดวยซุปนานาชนิด ติ่มซํา อาหารนานาชาติหลากหลายชนิดทั้งจีน ญี่ปุน
ยุโรป ปรุงโดยพอครัว (Chef) มืออาชีพเฉพาะดาน ขนมหวาน ผลไม และเครื่องดื่มตางๆ
บริษัทกําหนดราคาในระดับพรีเมี่ยม แตมีความคุมคาดวยอาหารทีถ่ ูกคัดสรรมาอยางดีเปน
พิเศษ ในบรรยากาศสุดหรูระดับโรงแรม โดยเนนกลุมลูกคาที่มีระดับรายไดสูง ปจจุบัน
รานประเภทนี้มีเพียงสาขาเดียวตั้งอยูภายในหางเซ็นทรัล บางนา ซึ่งเปนสาขาที่มียอดขาย
สูงเปนอันดับที่ 2 และอันดับที่ 4 ของยอดขายรวมของบริษัท ในป 2554 และงวด 6 เดือน
แรกของป 2555 ตามลําดับ

หมายเหตุ * เปนราคาสุทธิที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับลูกคาที่มาใชบริการในรานอาหารประเภทบุฟเฟต โดยหากลูกคาตัก
อาหารมากเกินความตองการและรับประทานไมหมด จะตองจายคาปรับเพิ่มเติมจากราคาอาหาร ในอัตราคนละ 50 บาท เพื่อ
สรางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่ดี และเปนการใชทรัพยากรทีค่ ุมคาไมฟุมเฟอย อีกทั้งเปนการลดตนทุนที่ไมจําเปน
ใหกับบริษัท รวมทั้งกําหนดอัตราคาปรับในกรณีทีร่ ับประทานนานเกินเวลาทีก่ ําหนด (1 ชั่วโมง 30 นาที) สําหรับรานที่มี
กําหนดเวลาในการรับประทานไว ในอัตรา 20 บาทตอคน ตอทุกๆ 10 นาทีที่เกินเวลาที่กําหนด
สําหรับรานสุกี้ ชาบู ตามสั่งภายใตแบรนด “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู” ทีป่ จจุบันมีเพียง 2 สาขา ในจังหวัดสุรินทร
และบุรีรัมย มีการกําหนดราคาโดยคํานึงถึงราคาตนทุนสินคาและบริการ ราคาของคูแขงที่ใกลเคียงและสภาพเศรษฐกิจ
ในขณะนั้นๆเปนสําคัญ
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นอกจากนี้ บริษัทจะมีนโยบายสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ไดแก การใหสวนลดพิเศษ ของสมนาคุณ หรือ
รายการสงเสริมการขายอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยูกับภาวะตลาด สภาพเศรษฐกิจ และการแขงขันในขณะนั้นๆ
3.2.7

การจําหนายและชองทางการจําหนาย

บริษัทจําหนายสินคาผานทางสาขารานอาหารของบริษัทที่ตั้งอยูในประเทศทั้งหมด ภายใตแบรนด ฮอท
พอท 5 ประเภทร า นอาหารหรื อ แบรนด และแบรนด ไ ดโดมอน โดย ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2555 บริ ษั ท มี ส าขา
รานอาหารใหบริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวม 126 สาขา (ไมรวมรานแฟรนไชส) แบงเปนเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 61 สาขา และตางจังหวัดจํานวน 65 สาขา ดังนี้
เพิ ่ม เติ ม ข อ มู ล ร า นไดโดมอน และ Update
ขอมูลจํานวนสาขาจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555
ภูมิภาคทีต่ ั้งราน



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




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

รานฮอท พอท
(สาขา)
47
59
74
1817
11
18
53
3
106
64444238
65575047
121076
143
11
207413
3
2531

รานไดโดมอน
(สาขา)
14
6
11
3
-1
1
20

รวม
(สาขา)
61
65
84
1819
11
21
36
4
126

สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา

นอกจากนี้ บริษัทยังจําหนายสินคาใหกับรานแฟรนไชส ภายใตแบรนด “ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู” 1 แหง ที่
หางฟอรั่ม จังหวัดชลบุรี
สาขารานฮอท พอทและไดโดมอนของบริษัท มีชองทางการจําหนายโดยตั้งอยูในหางสรรพสินคา โมเดิรนเท
รด คอมมูนิตี้มอลลหรือศูนยการคาของชุมชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และหางสรรพสินคาชัน้ นําในหัวเมือง
จังหวัดใหญ เพื่อใหลูกคามีความสะดวกสบาย ที่จะมารับบริการที่รานสาขาแตละแหงไดงาย โดยภายในรานสาขาแต
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ละแหงมีพนักงานบริการประจําราน ที่ทําหนาที่ใหบริการลูกคาหรือปฎิบัติงานอื่นๆภายในราน ไดแก พนักงานตอนรับ
พนักงานเสิรฟ พนักงานเก็บเงิน พนักงานจัดเก็บโตะ และทําความสะอาดราน พนักงานเตรียมอาหารและปรุงอาหาร
เปนตน เฉลี่ยประมาณ 25 - 30 คนตอสาขา ขึ้นกับอยูขนาดของรานสาขาแตละแหง
บริษัทมีการลงทุนในรานสาขา โดยสวนใหญเปนการเชาพื้นที่ภายในหางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือ
โมเดิรนเทรด ภายใตสัญญาเชาทีส่ วนใหญมีอายุประมาณ 3 ป และสามารถตออายุสัญญาเชาไดคราวละ 3 ป รวมทั้งมี
สิทธิการเชาพื้นที่ระยะยาวในบางสาขาของรานไดโดมอน ที่บริษัทซื้อและรับโอนมาจากไดโดมอนและธนาคาร
ธนชาต และธนาคารกรุงไทย ซึง่ สวนใหญมีระยะเวลาสัญญาเชาที่เหลืออยูป ระมาณ 10 ป โดยแตละสาขารานอาหาร
ของบริษัทจะมีใบอนุญาตสะสมอาหาร ซึ่งยื่นขออนุญาตตอฝายสิ่งแวดลอม สํานักงานสาธารณสุข (สําหรับสาขาใน
กรุงเทพฯ) หรือสํานักงานเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล (สําหรับสาขาในตางจังหวัด) และใบอนุญาตขาย
สุรา ของกรมสรรพสามิตเพื่อการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยบริษัทเปนผูลงทุนออกแบบ ตกแตง รวมทั้งดําเนินการ
ผลิตและจัดหาเฟอรนิเจอรและเครื่องใช อุปกรณ ในแตละสาขารานอาหารดวยตนเอง ในบรรยากาศและสไตลที่
เหมาะสมกับแตละประเภทรานอาหาร เพื่อใหเปนมาตรฐานและเอกลักษณเฉพาะของรานอาหารของบริษัท
ในการชําระคาอาหารของลูกคาในแตละรานสาขาซึ่งเกือบทั้งหมดเปนรานอาหารแบบบุฟเฟต ลูกคาจะชําระ
คาอาหารเปนรายคน ตามอัตราสุทธิที่กําหนดในแตละประเภทรานอาหาร ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาบริการตางๆ
แลว (ยกเวนกรณีราน ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และราน ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต และรานไดโดมอนบางสาขา ที่
ลูกคาตองชําระคาเครือ่ งดื่มเพิม่ เติมตามจํานวนที่สั่งโดยไมไดรวมอยูในราคาบุฟเฟต) หัก ดวยสวนลดตามโปรแกรม
การสงเสริมการขายตางๆ (ถามี) และอาจตองชําระคาปรับเพิ่มตามขอตกลงในกรณีที่ลูกคามีอาหารเหลือบนโตะอาหาร
ในอัตราสุทธิคนละ 50 บาท หรืออาจมีคาปรับในอัตรา 20 บาทตอคน ตอทุกๆ 10 นาทีที่รับประทานเกินเวลาที่กําหนด
สําหรับบางแบรนดหรือประเภทรานอาหารโดยลูกคาสามารถชําระคาอาหารและบริการไดทั้งเงินสดและบัตรเครดิต
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

ณ วันที่ 30 มิถุนานยน 2555) บริษัทมีสาขารานอาหารในแบรนดฮอท พอท และไดโดมอน ทีเ่ ปดดําเนินการ
แลวรวมทั้งสิ้น 126 สาขา (ไมรวมเฟรนไชสฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู 1 สาขา) ตัง้ อยูใ นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
จํานวน 61 สาขา และตางในจังหวัด ซึ่งกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ จํานวน 65 สาขา โดยเปนสาขาในแบรนดฮอท พอท
106 สาขา และสาขาในแบรนดไดโดมอน 20 สาขา ซึ่งทั้งสองแบรนดมีการจัดหาสินคาและวัตถุดิบมาจากสวนกลาง
รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบและครัวกลาง ที่เปนระบบเดียวกัน โดยวัตถุดิบและอาหารสดสําหรับสุกี้ ชาบู
และอาหารปง ยาง สวนใหญจะเปนประเภทเดียวกัน อาหารสด อาหารกึ่งสําเร็จรูป ผัก ผลไม เครื่องปรุง น้ําจิ้ม และ
วัตถุดิบอื่นๆ เกือบทั้งหมดที่ใชในรานสาขาตางๆ ทัง้ รานฮอท พอท และไดโดมอน จะถูกจัดสงมาจากโรงงานหรือครัว
กลางของบริษัท ที่ทําหนาที่จัดหาอาหาร และวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตน้ําจิม้ ซึ่งเปนเครือ่ งปรุงรสหลักของสุกี้ ชาบู และ
อาหารปงยาง 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 ภายในโรงงานประกอบดวยอาคารสํานักงาน โรงงานผลิตอาหาร คลังสินคาสดและสินคาแหง และอาคาร
ผลิตเฟอรนิเจอรและอุปกรณตกแตงรานสาขา โดยบริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรมและใบอนุญาตผลิตอาหารจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งผาน
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การตรวจและรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing
Practice) จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และมาตรฐาน HACCP (Hazard analysis and critical control
points) จาก Moody International (Thailand) Ltd.
บริ ษัท สั ่งซื ้อสิ น คา และวัต ถุ ดิบ สว นใหญเ ป นประจํ าทุ ก วัน เพื ่อส ง เข าโรงงานผลิต อาหารและคลั ง สิน ค า
เนื่องจากสินคาและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและใชในรานสาขาสวนใหญเปนอาหารสด อายุการเก็บรักษาสั้น หรือเปน
สินคาที่มีอัตราการหมุนเวียนเร็ว โดยในการจัดหาสินคาและวัตถุดิบ บริษัทจะคํานึงถึงการคัดสรรสินคาและวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย เปนสําคัญ เพือ่ ใหไดผลิตภัณฑทีม่ ีคุณภาพกอนสงตอใหรานสาขานําไป
ปรุงหรือทําเปนอาหาร หรือพรอมเสิรฟใหแกผูบริโภคในแตละรานสาขาตอไป ประกอบกับจะพิจารณาใหความสําคัญ
ในเรือ่ งราคาตามมา เพื่อการควบคุมและบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฝายจัดซื้อจะตองติดตามภาวะ
ตลาด แนวโนมราคา ปริมาณ และคุณภาพของสินคาในแตชวงเวลาหรือแตละฤดูกาลอยางใกลชิด รวมทั้งติดตาม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสินคาหรือวัตถุดิบทั้งทางตรงทางออม เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาด
แคลนหรือความผันผวนของสินคาหรือวัตถุดิบตางๆ เพื่อเตรียมแกไขและรับมือกับสถานการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ไดอยางรวดเร็ว รวมทัง้ อาจมีการสัง่ ซื้อสินคาลวงหนาหรือการจองซือ้ สินคาในปริมาณมากและมีระยะเวลาสงมอบที่
ชัดเจนตามที่ตกลงกัน เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทจะไมขาดแคลนสินคาหรือไดสินคาในราคาที่มีสวนลดเพิ่มขึ้น
ในการจัดหาอาหารและวัตถุดิบของรานสาขาแตละแหง ผูบริหารของแตละสาขาจะตรวจนับสต็อกสินคาและ
วัตถุดิบที่เหลือและประเมินความตองการใชสินคาและวัตถุดิบในแตละวัน และทําการเบิกสินคาและวัตถุดิบเกือบ
ทั้งหมดจากระบบการสั่งซื้อสินคาของสาขา ยกเวนในสาขาตางจังหวัดทีม่ รี ะยะทางไกลจากโรงงานหรือครัวกลางมาก
สินคาสด เชน ผัก ผลไม แตละสาขาจะเปนผูจัดซื้อเอง สําหรับบางประเภท เชน น้ําดื่ม เครื่องดื่ม และไอศกรีม จะถูก
จัดสงตรงโดยผูผลิตหรือผูจ ัดจําหนายสินคานั้นๆ โดยระบบการสัง่ ซือ้ สินคาของรานสาขาทัง้ หมดจะถูกเชือ่ มโยงกัน
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรไปที่สวนกลางหรือฝายจัดซื้อที่สํานักงานใหญ ทําใหฝายจัดซื้อสามารถทราบจํานวนความ
ตองการรวมของทุกสาขา เพื่อดําเนินการจัดหาหรือจัดซื้อสินคาและวัตถุดิบตางๆ ตอไป
บริษัทคัดเลือกผูผ ลิต ผูจัดจําหนาย ผูค าสงและปลีก และรานคาตางๆ (Suppliers) โดยฝายจัดซื้อประเมิน
Suppliers ตามแบบประเมินการคัดเลือก ซึ่งตองผานเกณฑการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิต การดูแล
รักษาผลิตภัณฑ การพัฒนา และการบริการ และใหฝายพัฒนาผลิตภัณฑตรวจสอบคุณภาพของสินคา หากสินคามี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ฝายจัดซื้อจะเสนอใหผูบริหารรับทราบและอนุมัติการสั่งซื้อตอไป
บริษัทมีกระบวนการควบคุมสินคาและวัตถุดิบตั้งแตการรับเขามาในโรงงาน โดยแผนกประกันคุณภาพจะเปน
ผูต รวจสอบคุณภาพสินคาและวัตถุดิบ และฝายคลังสินคาจะเปนผูรับผิดชอบการตรวจรับและตรวจสอบสินคาหรือ
วัตถุดิบในดานปริมาณ เพื่อใหแนใจวาสินคาหรือวัตถุดิบที่รับมานั้นตรงตามความตองการในการสั่งซื้อทั้งปริมาณและ
คุณภาพ และไมมีความเสียหายในระหวางการขนสง รวมทั้งมีวิธีการควบคุมอยางเหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ จากการจัดเก็บ การทุจริต หรือภัยธรรมชาติตางๆ เพือ่ ใหมัน่ ใจวาลูกคาจะไดบริโภคอาหารทีม่ ีคุณภาพและ
ปลอดภัย โดยหากสินคามีจํานวนไมครบตามการสั่งซื้อหรือสินคาไดรับความเสียหายเกินกวาทีบ่ ริษัทกําหนด หรือ
สินคาไมไดมาตรฐานตามที่กําหนด ซึง่ เปนขอตกลงรวมกันระหวางบริษัท และ Suppliers ขึน้ กับสินคาแตละประเภท
(ยกเวนสินคาที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของอาหารที่จะสงผลตอผูบริโภค เชน อาหารเนาเสีย พบเศษโลหะหรือ
แกว ในสินคา บริษัทจะไมรับสินคานั้นๆ) ฝายคลังสินคาจะรายงานใหฝายจัดซื้อทราบเพื่อเจรจาตอรองกับ Suppliers
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เพื่อลดราคาหรือสงสินคาทดแทนในคราวถัดไป โดยฝายจัดซื้อจะบันทึกผลการจัดซื้อเพื่อใชประเมินผล Suppliers ทุก
ครั้ง
บริษัทสั่งซือ้ สินคาและวัตถุดิบจาก Suppliers หลายราย ซึ่งสวนใหญเปนเจาประจําและมีการสัง่ ซื้ออยาง
ตอเนื่อง โดยสินคาและวัตถุดิบแบงออกเปน 3 ประเภทหลักๆ ไดแก
1) สินคาสด เชน หมู/หมูสไลด เนื้อ/เนือ้ สไลด ไก ปลา กุง ปลาหมึก แมงกระพรุน ไขไก พริก ผัก และผลไม
เปนตน สินคาและวัตถุดิบประเภทของสดดังกลาวบางสวนจะถูกนําไปเก็บไวในคลังสินคาหรือหองเย็น
เพื่อรอสงใหแกรานสาขาเพื่อนําไปพรอมเสิรฟใหแกลูกคาบนบารอาหาร หรือนําไปปรุงและผลิตเปน
อาหารตอที่รานแตละสาขา และบางสวนโรงงานจะนํามาแปรรูปหรือนํามาผลิตเปนสินคากึง่ สําเร็จรูปที่
เป น สูต รของฮอท พอท เอง เช น ลู ก ชิ ้นหมู หยก ลูก ชิ้ นสาหรา ยญี่ปุ น ลูก ชิ้ นเศรษฐี ลูก ชิ้ น กุง 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 และมีเพียงสวนนอยทีน่ ํามาใชเปนสวนผสมหรือเครื่องปรุงในกระบวนการผลิตของ
โรงงาน
3) น้ําดื่ม เครื่องดื่ม และไอศกรีม ซึ่งบริษัทสั่งซื้อจากผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาโดยตรง ไดแก บริษัท ไทย
น้ําทิพย จํากัด (น้ําอัดลม เชน โคคา-โคลา แฟนตา สไปรท และน้ําดื่มบรรจุขวด “น้ําทิพย” ) บริษัท ยูนิลี
เวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด (ไอศกรีมวอลล) เปนตน โดยผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนายสินคาดังกลาว จะ
ดําเนินการจัดสงสินคาใหกับรานสาขาของบริษัททั่วประเทศโดยตรง
ทั้งนี้สัดสวนการผลิตอาหารของบริษัทจากครัวกลางและการสั่งซื้อจากผูผลิตรายอื่น (Supplier) ในป 2554 และ
งวด 6 เดือนแรกของป 2555 เทากับประมาณรอยละ 30 : 70 และ 40 : 60 ตามลําดับ
คลังสินคาจะควบคุมการกระจายสินคาและวัตถุดิบไปยังรานสาขาตางๆทั่วประเทศ โดยดําเนินการจัดสงเอง
ดวยรถขนสงของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริษัทมีรถสําหรับขนสงสินคาทั้งสิ้นจํานวน 21 คัน แบงเปนรถ
ตู จํานวน 12 คัน รถบรรทุก 6 ลอหองเย็น จํานวน 3 คัน และรถบรรทุก 4 ลอใหญหองเย็น จํานวน 6 คัน นอกจากนี้ ยัง
มีรถเชาจากภายนอกอีก 3 คัน เพื่อใหบริษัทสามารถจัดสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา ปริมาณ
เพียงพอตอความตองการของแตละรานสาขา และยังคงคุณคาทางอาหาร เพื่อใหลูกคาไดบริโภคอาหารที่สด ใหม และ
มีคณ
ุ คาทางโภชนาการ ควบคูไปกับการบริหารตนทุนและคาใชจายที่มีการดูแลจัดการที่ดี
ทั้งนี้ ในป 2552 - 25534 และงวด 6 เดือนแรกของป 25554 บริษัทมียอดสั่งซื้อสินคาและวัตถุดิบจาก Suppliers
รายใหญ 10 รายแรก เทากับรอยละ 45.39 รอยละ 53.75 และรอยละ 48.12 และรอยละ 44.41 ของมูลคาการสั่งซื้อรวม
ตามลําดับ โดยบริษัทไมมีการพึ่งพิง Supplier รายใดรายหนึ่งอยางมีนัยสําคัญ โดยในชวงดังกลาว บริษัทไมมียอด
สั่งซื้อสินคาและวัตถุดิบจาก Suppliers รายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาการสั่งซื้อรวม
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นอกจากนี้ บริษัทไมมีนโยบายสั่งซื้อสินคาและวัตถุดิบจาก Suppliers รายใดรายหนึง่ เปนหลัก ซึง่ สวนใหญ
สินคาแตละประเภทจะถูกกระจายการสั่งซือ้ ไปยัง Suppliers อยางนอย 2-3 ราย เพื่อคัดเลือกรายที่มีคุณภาพ ภายใต
เงื่อนไขทีด่ ีและยอมรับไดในแตละชวงเวลา และยังเปนการกระจายความเสี่ยงในการสัง่ ซือ้ เพือ่ ไมเกิดการขาดแคลน
สินคาหรือวัตถุดิบ รวมทั้งเปนการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคูคาตางๆ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจตอรองกับ Supplier เพื่อ
สั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากทําใหสามารถประหยัดตนทุนได และอาหารบางประเภททีเ่ ปนอาหารพรอมรับประทาน
หากซื้อจากผูผลิตหลายรายหรือเปลี่ยนผูผลิตบอยครั้ง จะทําใหรสชาติอาหารไมคงที่ ไดแก อาหารประเภทติม่ ซํา เปน
ตน รวมทั้งอาหารประเภทเครื่องดื่มบางประเภทหรือไอศกรีม ทีต่ องการใหมีแบรนดเดียวในราน ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน
ในการทําการตลาดหรือการสงเสริมการขายรวมกันในบางโอกาส
การควบคุมวัตถุดิบ เงินสดรับและเงินสดจายในรานสาขา
การควบคุมวัตถุดิบในรานสาขา จะเริม่ ตัง้ แตวัตถุดิบจะถูกนําสงจากคลังสินคาของบริษัท ซึง่ มีการตรวจสอบ
จํานวนการใช/การจายออกโดยกระทบยอดและตรวจนับสินคาคงเหลือที่คลังสินคาทุกสิน้ เดือน โดยฝายบัญชีรวมกับ
สวนคลังสินคาทั้งคลังสินคาสดและคลังสินคาแหง และมีการสุมตรวจนับสินคาคงเหลือของรานสาขาในทุกๆเดือน
ในการใชวัตถุดิบของรานสาขา พนักงานประจําสาขาจะทําการตรวจนับสตอกสินคาคงเหลือทุกวันเพื่อใหมีการ
สั่งสินคาเขามาใหเพียงพอ และจะทําการบันทึกจํานวนสินคาคงเหลือ ตลอดจนสินคารับเขาและอื่น ๆ เขาระบบสินคา
คงเหลือของสาขา เพือ่ ตรวจสอบตนทุนสินคารายวัน
สําหรับการควบคุมจะมีที่ปรึกษาฝายปฏิบัติการ (ผูจัดการเขต) ตรวจสอบตนทุนในทุกๆสัปดาหและรายงานผล
ในที ่ป ระชุ ม ฝ า ยปฏิ บั ติ ก ารทุ ก ๆสั ป ดาห เ พื ่อ เป น การตรวจสอบการใช วัต ถุ ดิ บ ของร า นสาขา โดยจะนํ า ข อ มู ล ที ่
ตรวจสอบนีส้ อบทานเปรียบเทียบกับตนทุนจากฝายบัญชีทุกๆเดือน เพื่อใหมั่นใจในความถูกตองของการใชวัตถุดิบ
นอกจากนี้ ในแตละสาขายังมี ระบบควบคุมสิ นคาคงเหลือที่สามารถแยกการใชวัต ถุดิบแต ละรายการ ซึ่ง
สามารถนํามาหาตนทุนเฉลี่ยตอลูกคา และเปรียบเทียบระหวางสาขาได ซึง่ หากมีขอผิดปกติก็จะมีการตรวจสอบ
เพิ่มเติม และหาวิธีปองกันตอไป
สําหรับเงินสดรับของแตละสาขาจะนําเขาฝากธนาคารทุกวันในเวลาไมเกิน 12.00 น. ของวันรุงขึ้น โดยมี
ผูบริหารสาขาของแตละสาขาเปนผูนําฝากเทานั้น ซึง่ จํานวนเงินสดรับดังกลาวตองตรงกับจํานวนยอดขายเงินสดจาก
ระบบคอมพิวเตอรหักดวยคาใชจายของรานสาขา
เงินสดจายของรานสาขาแตละรานจะมีจํานวนประมาณ 2,000 - 5,000 บาท ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณการขายของแต
ละสาขา เพื่อซื้อวัตถุดิบ อุปกรณและเครื่องใช โดยอํานาจการจายเงินสดยอยของผูบริหารสาขาจะไมเกิน 1,000 บาทตอ
ใบเสร็จ หากตองการใชเงินสดยอยมากกวาจํานวนดังกลาว ตองแจงและไดรับการอนุมัติจากฝายปฏิบัติการ ซึง่ ฝาย
บัญชีจะรวบรวมใบเสร็จการเบิกจายเงินสดยอยใหฝายปฏิบัติการตรวจสอบเปนรายสัปดาห และรายงานการเบิกจายเงิน
สดยอยใหฝายปฏิบัติการตรวจสอบเปนรายเดือน เพือ่ ตรวจสอบวาเปนรายการทีเ่ กิดขึน้ เปนปกติ หากมีความผิดปกติ
เกิดขึ้นฝายปฏิบัติก็จะตองตรวจสอบไปยังรานสาขานั้นๆตอไป
การผลิต
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท ไดแก น้ําจิ้มสุกี้ น้ําจิ้มชาบู น้าํ จิม้ ไดโดมอน ลูกชิ้นประเภทตางๆ และ
หมูปรุงรส เปนตน ซึ่งมีกระบวนการผลิตโดยรวม ดังนี้
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สินคาใหม

เตรียมสูตรการผลิต

สินคาเดิม

ประเมินผลและอนุมัติ
เตรียมวัตถุดบิ

ผสมวัตถุดิบและ
เครือ่ งปรุง

แปรรูป ตัดแตง

เขาสูกระบวนการตม
และ/หรือนึ่ง

จัด เก็บในหองเย็น

ปดผนึก

บรรจุซอง

กระบวนการผลิตของบริษัท เริ่มจากการจัดเตรียมสูตรการผลิต โดยฝายพัฒนาผลิตภัณฑเปนผูร ับผิดชอบสูตร
การผลิตตางๆ ซึ่งหากเปนสูตรการผลิตใหม ฝายพัฒนาผลิตภัณฑจะตองทดสอบ ประเมินผล โดยมีผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑ ผูจัดการสวนประกันคุณภาพ ผูจัดการฝายปฏิบตั กิ าร เจาหนาที่บริหารฝายปฏิบัติการ ทํา
หนาที่ทดสอบและประเมินรวมกันทัง้ ในดานรสชาติ กระบวนการผลิต และ ตนทุนการผลิต (ซึ่งบางรายการก็นําไป
ทดสอบจริงกับลูกคาที่รานสาขา) หลังจากที่สรุปผลผานแลว จึงจะนําเสนอใหรองประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร พิจารณา
และอนุมตั กิ อ นดําเนินการผลิตเปนผลิตภัณฑของบริษัทตอไป สําหรับขั้นตอนตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ การผลิต จนถึง
บรรจุกลอง ฝายโรงงานจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยเตรียมวัตถุดิบตามสูตรการผลิต ผสม แปรรูป ตัดแตง และ
เขาสูกระบวนการทําใหสุก กอนบรรจุซอง ปดผนึก และใสภาชนะนําเขาจัดเก็บในหองเย็นควบคุมอุณหภูมิ เพือ่ รักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ กอนทยอยสงใหแกรานสาขาตางๆทั่วประเทศตอไป
กําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิตวัดจากจํานวนพนักงานสวนผลิตและปริมาณอาหารที่พนักงาน
สวนผลิตเคยผลิตไดสูงสุดในแตละวัน เนื่องจากอาหารที่ผลิตไดจะใชแรงงานเปนสวนใหญ เครื่องมือที่ใชจะเปน
เครื่องทุนแรง เชน เครื่องตัด เครื่องผสม ทําใหการวัดกําลังการผลิตจากความสามารถของเครื่องมือไมสามารถสะทอน
กําลังการผลิตทั้งหมดได ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทมีกาํ ลังการผลิตอาหารสูงสุด 10,000 กิโลกรัม / วัน ซึง่ คํานวณจากวัน
ทํางาน 26 วัน/เดือน หรือคิดเปนกําลังการผลิตเต็มที่ประมาณ 3,000,000 กิโลกรัม/ป โดยในป 2552 - 25534 และงวด 6
เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีอัตราการใชกําลังการผลิตเทากับรอยละ 51.33 และรอยละ 63.98 และรอยละ 73.57 และ
รอยละ 79.80 ตามลําดับ (คํานวณอัตราการใชกําลังการผลิตในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 โดยการการคํานวณเปนราย
ป เพื่อการเปรียบเทียบ)และงวด 9 เดือนแรกของในไตรมาสที่ 11- ป 2554 เมื่อนําปริมาณการผลิตในชวงเวลาดังกลาว
มาปรับการคํานวณเปนรายปเพื่อการเปรียบเทียบ บริษัทมีอัตราการใชกําลังการผลิตเทากับรอยละ 71.2167.9869.76
นอกจากนี้ในสวนของการจัดหาเฟอรนิเจอร ตกแตง และซอมบํารุงรานสาขา บริษัทจะเปนผูดําเนินการเอง
เกือบทั้งหมด โดยมีฝายโครงการ เปนผูรับผิดชอบตั้งแตงานออกแบบ ตกแตง และการผลิตเฟอรนิเจอรภายในราน
สาขา และมีฝายซอมบํารุงเปนผูรับผิดชอบดูแลงานซอมแซมตางๆ ภายในรานสาขา ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการตางๆ
เปนไปตามมาตรฐานและภาพลักษณที่บริษัทไดกําหนดไว ประกอบกับเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา
และประหยัดตนทุนในการดําเนินการตางๆ
3.4

ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม

โรงงานผลิตอาหารหรือครัวกลางของบริษัท ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้ ตาม
ขอกําหนดของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดกําหนดคามาตรฐานของน้าํ ทิ้งทีเ่ กิดจากการ
ประกอบกิจการกอนที่จะระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ เชน คาของความเปนกรดเปนดาง (PH) ไมนอยกวา 5.5 และไม
มากกวา 9.0 คา Biochemical Oxygen Demand (BOD) หรือคาของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย ตองการใชในการยอย
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

สลายสารอินทรียที่อยูในน้ําตองมีคาไมเกิน 60 มิลลิกรัมตอลิตร คาสารแขวนลอย (Suspend Solid : SS) ตองไมเกิน 50
มิลลิกรัมตอลิตร เปนตน
บริษัทตระหนักถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิต และไดดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนดอยางเครงครัด โดยมีมาตรการปองกันน้ําทิ้งจากโรงงาน ซึ่งน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะตองผานการ
บําบัด และผานการตรวจสอบสภาพน้าํ อยางสม่ําเสมอ โดยผลของการตรวจสอบผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และที่
ผานมาไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดเกีย่ วกับสิ่งแวดลอม และไมเคยไดรับการรองเรียนเรื่องปญหามลพิษ และ
สิง่ แวดลอมใดๆ นอกจากนี้ น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวจะถูกเก็บไวที่บอพักน้ํา เพื่อนํากลับไปใชหมุนเวียนภายใน
กิจกรรมของบริษัท เชน รดน้ําตนไม ทําใหไมมีการปลอยน้ําจากกระบวนการผลิตออกสูแหลงน้ําสาธารณะ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

หนา 48

