บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสําหรับป 25521 - 25543 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ไดแก นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร
ผูส อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบีย น 4996 แหงบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบั ญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ไดแสดงความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินที่ตรวจสอบ และมีความเห็นวางบการเงินของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสด สําหรับแตละปสิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 สอบทานโดยผูส อบบัญชีดังทีก่ ลาวขางตน
โดยผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีร่ ับรอง
ทัว่ ไปจากการสอบทาน
ทั้งนี้ในระหวางป 2554 งวดสิ้นสุดวันที่ บริษัทไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหมซง่ึ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาล ทั้งนี้ งบการเงินสําหรับป สิน้ สุดวันที่
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
งบการเงินสําหรับป งวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินสําหรับงวด 69 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 255530 กันยายน 2554 สอบทานโดยผูสอบบัญชี
ดังที่กลาวขางตน โดยผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลไมไดจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของผูส อบบัญชี
(2) ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน

Update ขอมูลตามงบการเงินป 2554 และงวดไตรมาสล าสุดของป 2555 รวมทั้ ง
ปรับปรุงรายการในงบการเงินบางรายการตามการจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม
ป 2552
ลานบาท รอยละ

15.72
0.75
20.28
13.85
50.60

ป 2553
ลานบาท รอยละ

4.33
0.21
5.58
3.81
13.93
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20.70
0.28
26.86
22.09
69.93

5.33
0.07
6.91
5.69
18.01

ป 2554
ลานบาท รอยละ

17.88
1.82
7.97
41.04
32.00
100.71

2.55
0.26
1.09
5.85
4.56
14.37

ม.ค. - มิ.ย.2555
ลานบาท รอยละ

14.71
1.71
10.41
27.35
35.96
90.14
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งบแสดงฐานะการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สิทธิการเชา - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
เงินประกันและอืน่ ๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไดโดมอน
เจาหนี้สิทธิการเชาสถาบันการเงิน
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ ที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้กรมสรรพากร
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ
ประมาณการรื้อถอนสินทรัพย
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

ป 2552
ลานบาท รอยละ
259.48
71.41
0.11
0.03
3.95
1.09
49.22
13.55
312.76
86.07
363.37 100.00

ป 2553
ลานบาท รอยละ
254.80
65.60
0.07
0.02
6.95
1.79
56.65
14.59
318.47
81.99
388.41 100.00

ป 2554
ลานบาท รอยละ
385.43
54.98
113.11
16.14
9.97
1.42
91.82
13.10
600.33
85.63
701.03 100.00

ม.ค. - มิ.ย.2555
ลานบาท รอยละ
428.34
58.58
105.48
14.42
9.00
1.23
98.30
13.44
641.12
87.67
731.26 100.00

4.79
63.68
32.26
-

1.32
17.53
8.88
-

1.86
86.86
27.96
3.76

0.48
22.36
7.20
0.97

5.75
183.65
50.62
33.74
88.44
14.11

0.82
26.20
7.22
4.81
12.62
2.01

15.83
125.00
60.77
80.76
20.24

2.16
17.09
8.31
11.04
2.77

0.62

0.17

0.32

0.08

-

-

-

-

0.77
0.63

0.21
0.17

1.28
-

0.33
-

2.64
-

0.38
-

5.79
-

0.79
-

9.00

2.48

32.17

8.28

27.17

3.88

27.17

3.72

18.70
3.15
3.02
136.61

5.15
0.87
0.83
37.60

22.38
8.98
5.07
4.08
194.71

5.76
2.31
1.31
1.05
50.13

37.50
2.26
5.18
5.20
456.26

5.35
0.32
0.74
0.74
65.08

49.52
8.28
4.77
4.83
402.95

6.77
2.16
0.65
0.66
55.10

0.32
1.44
6.75
132.11
35.29
175.92

0.09
0.40
1.86
36.36
9.71
48.41

3.01
4.75
78.94
22.59
109.29

0.77
1.22
20.32
5.82
28.14

5.84
26.38
1.76
8.57
42.55

0.83
3.76
0.25
1.22
6.07

11.73
69.86
1.90
10.50
93.99

1.60
9.55
0.26
1.44
12.85
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งบแสดงฐานะการเงิน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
กําไรสะสม ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ป 2552
ลานบาท รอยละ
312.53
86.01

ป 2553
ลานบาท รอยละ
304.00
78.27

56.86

56.86

ป 2554
ลานบาท รอยละ
498.81
71.15
101.50

ม.ค. - มิ.ย.2555
ลานบาท รอยละ
496.94
67.96
101.50

56.00
0.86
-

15.41
0.24
-

56.00
0.86
-

14.42
0.22
-

86.15
49.65

12.29
7.08

86.15
49.65

11.78
6.79

(6.02)
50.84
363.37

(1.66)
13.99
100.00

27.54
84.40
388.41

7.09
21.73
100.00

66.43
202.23
701.03

9.48
28.85
100.00

3.86
94.66
234.32
731.26

0.53
12.94
32.04
100.00

ป 2552
ป 2553
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขาย
862.03 99.02 1,130.32 98.92
รายไดอื่น
8.55
0.98
12.40
1.08
รวมรายได
870.58 100.00 1,142.72 100.00
ตนทุนขาย
402.41 46.22
510.26 44.65
คาใชจายในการขายและ
บริหาร
453.07 52.04
570.54 49.93
คาใชจายในการขาย
393.12 45.16
506.91 44.36
คาใชจายในการ
บริหาร
49.30
5.66
52.52
4.60
คาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหาร
10.65
1.22
11.11
0.97
ขาดทุนจากการปดสาขา
12.63
1.45
4.79
0.42
ตนทุนทางการเงิน
13.90
1.60
11.70
1.02
รวมคาใชจาย
882.01 101.31 1,097.29 96.02
กํ า ไรก อ นภาษี เ งิ น ได
ตนทุนทางการเงิน
(11.43) (1.31)
45.43
3.98
ภาษีเงินได
11.87
1.04
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(11.43) (1.31)
33.56
2.94
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
หุน (บาท)
(2.04)
5.99

ป 2554
ลานบาท รอยละ
1,456.77 98.65
19.95
1.35
1,476.72 100.00
661.42 44.79
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ม.ค. - มิ.ย. 2554
ลานบาท รอยละ
698.04 98.94
7.50
1.06
705.54 100.00
310.39 43.99

ม.ค. - มิ.ย. 2555
ลานบาท รอยละ
926.23 97.96
19.29
2.04
945.52 100.00
407.31 43.08

746.70
658.97

50.56
44.62

335.38
296.91

47.54
42.08

490.65
435.53

51.89
46.06

74.14

5.02

31.76

4.50

47.70

5.04

13.59
2.20
7.40
1,417.72

0.92
0.15
0.50
96.00

6.71
1.20
4.13
651.10

0.95
0.17
0.58
92.28

7.42
1.20
5.83
905.00

0.79
0.13
0.62
95.71

59.00
19.11
39.89

4.00
1.29
2.70

54.44
16.68
37.77

7.72
2.36
5.35

40.52
8.42
32.09

4.29
0.89
3.39

0.13

0.17

0.09
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ป 2552
ป 2553
ป 2554
ม.ค. - มิ.ย. 2554
ม.ค. - มิ.ย. 2555
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
มูลคาที่ตราไวตอหุน
10.00
0.25
0.25
0.25
(บาท)
10.00
จํ า นวนหุ น สามั ญ ถั ว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 5,600,000
5,600,000
307,228,223
224,000,000
344,615,360
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
หุน (บาท) ที่คํานวณจาก
มู ล ค า ที ่ต ราไว ต อ หุ น
เทากับ 0.25 บาท*
(0.05)
0.15
0.13
0.17
0.09
หมายเหตุ : * เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 0.25 บาท

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
คาเสื่อมราคาและตัดจาย
ขาดทุนจากการปดปรับปรุงและปดสาขา
ภาษีถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
ผลตางระหวางเงินจายซื้อกับมูลคาสินทรัพยสุทธิกิจการ
ไดโดมอน
(กําไร) ขาดทุนจากการบริจาคสินทรัพยถาวร
รายไดดอกเบี้ยรับ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายดอกเบี้ยจาย
คาใชจายดอกเบี้ยประมาณการรื้อถอน
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ป 2552

ป 2553

ลานบาท

ลานบาท

ป 2554
ลานบาท

ม.ค. - มิ.ย. 2555
ลานบาท

(11.43)

33.56

39.89

32.09

0.45
66.64
12.63
0.13
0.13

0.62
73.10
4.79
(0.39)

0.09
87.66
2.20
(0.29)

(0.09)
63.98
1.20
(1.61)

0.09
(0.03)
13.90
-

(0.05)
11.70
11.87

0.03
(0.15)
0.75
7.40
0.03
19.11

(0.09)
0.45
5.83
0.13
8.42

82.49

135.20

156.73

110.32

(0.43)
0.11
(3.32)

(0.15)
(6.58)
(4.68)

(1.63)
(10.92)
(4.39)

0.20
13.70
(0.58)
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งบกระแสเงินสด
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจายเจาหนี้อื่น
เจาหนี้อื่นคาซื้อสินทรัพย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ยรับ
รับคืนภาษีเงินได
จายผลประโยชนพนักงาน
จายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไดโดมอน
เงินสดจายซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา
เงินสดจายเจาหนี้สิทธิการเชาสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการจําหนายสิทธิการเชา
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับ(จาย)คาเงินประกันและอืน่ ๆ
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายคืนจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายคืนจากเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายคืนจากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ
จายชําระดอกเบี้ยจาย
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ป 2552

ป 2553

ลานบาท

ลานบาท

ป 2554
ลานบาท

ม.ค. - มิ.ย. 2555
ลานบาท

6.29
(2.98)
0.37
82.52
0.03
3.43
85.98

23.18
3.30
(3.84)
2.98
149.41
0.05
(2.89)
146.56

96.78
14.63
4.35
255.55
0.15
(25.83)
229.87

(58.64)
10.15
(0.78)
74.36
0.09
(0.31)
(2.40)
71.74

(49.43)
0.76
(0.03)
3.54
(45.16)

(72.80)
0.49
(3.70)
(7.43)
(83.45)

(12.04)
(185.82)
0.53
(9.22)
(3.95)
(25.97)
(236.47)

(33.74)
(87.37)
1.01
(0.51)
(6.66)
2.34
(1.38)
(6.70)
(133.01)

(1.20)
(0.57)
(0.48)
2.50
(1.88)
(10.03)
(7.64)
(13.98)
(33.28)
7.55

(2.93)
(0.62)
(1.04)
-(0.63) (2.63)
-(2.00)
(30.00)
11.08
(20.10)
(11.90)
(58.13)
4.98

3.89
(0.32)
(1.80)
(4.75)
(83.94)
79.87
(60.95)
78.94
(7.17)
3.78
(2.82)

10.08
(1.95)
71.12
(15.63)
(5.53)
58.10
(3.17)
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งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม : ในระหวางปมีการ
ซื้อทรัพยสินโดยการกอหนี้สิน ดังนี้
ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
รายการลงทุนในกิจการไดโดมอนที่ยังไมจายชําระ
รายการลงทุนในสิทธิการเชาที่ยังไมจายชําระ

ป 2552

ป 2553

ลานบาท
8.18
15.72

ลานบาท
15.72
20.70

ป 2554
ลานบาท
20.70
17.88

1.23
-

4.32
-

5.98
33.74
88.44

ม.ค. - มิ.ย. 2555
ลานบาท
17.88
14.71

10.99
-

(3) อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability
Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency
Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy
Ratio)

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ม.ค. - มิ.ย. 2555

0.37
0.12
0.56
879.59
0
22.78
16
6.65
54
(38)

0.34
0.11
0.88
888.39
0
23.60
15
6.78
53
(37)

0.22
0.04
0.71
702.58
1
20.83
17
4.89
74
(56)

0.22
0.04
0.331/
686.521/
1
25.561/
14
5.281/*
68
(54)

53.32
(0.71)
(1,413.17)
(1.31)
(20.21)

54.86
3.96
327.66
2.94
49.63

54.60
3.19
494.79
2.70
27.83

56.02
2.92
530.331/
3.39
29.411/

(3.04)
0.20
2.32

8.93
0.40
3.04

7.32
0.33
2.71

8.961/
0.371/
2.641/
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อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)

ป 2552
6.15
7.19
-

ป 2553
3.60
14.55
-

ป 2554
2.47
34.63
-

ม.ค. - มิ.ย. 2555
2.12
29.49
-

หมายเหตุ : 1/ ปรับการคํานวณเปนรายปเพื่อการเปรียบเทียบ

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
(1) ภาพรวมการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทดําเนินธุรกิจรานอาหารแบบบุฟเฟตนานาชาติ โดยมีอาหารหลักเปนสุกี้ ชาบู ภายใตแนวคิด “All
You Can Eat” หรือ “อิ่มไดไมอั้น” ในราคาที่แตกตางกันในแตละประเภทรานอาหารหรือแบรนด เพื่อใหตรงกับความ
ตองการและกําลังซื้อของแตละกลุมลูกคาเปาหมาย โดยแบงประเภทรานอาหารเปน 2 ประเภท คือ รานอาหารบุฟเฟต
นานาชาติภายใตแบรนดหลัก “ฮอท พอท” มีอาหารหลักเปนสุก้ี ชาบู และรานอาหารบุฟเฟตแนวปง ยางและชาบูสไตล
ญี่ปุน ภายใตแบรนด “ไดโดมอน” โดยรานฮอท พอท แบงออกเปน 5 ประเภทรานอาหารหรือแบรนด ไดแก 1) ฮอท
พอท อินเตอร บุฟเฟต 2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู 3) ฮอท พอท เพรสทีจ 4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู และ 5) ฮอท พอท รา
เมน บุฟเฟต ซึง่ สาขารานอาหารเกือบทั้งหมดของบริษัทเปนรานอาหารแบบบุฟเฟต มีเพียงแบรนดฮอท พอท สุกี้ ชาบู
2 สาขา ที่เปนรานสุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริษัทมีสาขารานอาหารรวมทั้งสิ้น 126 สาขา
แบงเปนรานอาหารภายใตแบรนดฮอท พอท จํานวน 106 สาขา (ไมรวมสาขาแฟรนไชส จํานวน 1 สาขา) และแบรนด
ไดโดมอน จํานวน 20 สาขา ตั้งอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย แบงเปนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 61
สาขา และต า งจั ง หวั ด จํ า นวน 65 สาขา นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยั ง มี ธุ ร กิ จ แฟรนไชส โดยเป น เจ า ของและผู ใ ห สิ ท ธิ
(Franchisor) ในแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู กับผูประกอบการรานอาหาร 1 แหง ทีห่ างฟอรัม่ จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
เริ่มดํา เนินการมาตั้งแตป 2549 จนถึ งปจจุ บัน โดยรายไดจากธุรกิจ แฟรนไชสประกอบดวยรายไดค าธรรมเนีย ม
(Franchise fee) และรายไดจากการขายสินคา ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายที่จะเพิ่มสาขารานแฟรนไชส
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทไดขยายธุรกิจรานอาหารไปในแนวปง ยางและชาบูสไตลญี่ปุน โดยได
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 ไดมมี ติอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุนใน
สินทรัพยดําเนินงานของบริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน) (“ไดโดมอน”) การซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจาก
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และและอนุมตั เิ งินลงทุนในการตกแตงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโด
มอน โดยการทํารายการดังกลาวไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
การรับโอนสินทรัพยจากไดโดมอนและการซื้อสิทธิการเชาจากธนชาตไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย
ของไดโดมอน อันเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจรานอาหาร ซึ่งประกอบดวย รานสาขาจํานวน 25 แหง และสํานักงาน 1
แหง
มูลคาสินทรัพยที่ซื้อจากไดโดมอนมีจํานวนรวม 45.78 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดชําระคาสินทรัพยดังกลาวใน
ป 2554 จํานวน 12.04 ลานบาท และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทไดชําระสวนที่เหลือทั้งหมดแลว มูลคาสิทธิ
การเชาที่ซื้อจากธนาคารธนชาตมีจํานวน 86.32 ลานบาท บริษัทไดชําระเงินมัดจํา เพื่อซือ้ สิทธิการเชาจากธนาคารธน
ชาตในป 2554 แลวจํานวน 8.63 ลานบาท และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทไดชําระคาสิทธิการเชาเพิ่มเติมอีก
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จํานวน 7.68 ลานบาท คงเหลือมูลคาสิทธิการเชาที่ตองชําระใหกับธนาคารธนชาตอีกจํานวน 70.01 ลานบาท ซึ่งคาดวา
บริษัทจะจายสวนที่เหลือดังกลาวภายในไตรมาสที่ 3 ป 2555
นอกจากนี้ บริษัทไดขอซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาไดโดมอนจํานวน 2 สาขา จากธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) ในราคา 10.74 ลานบาท (ในอดีตไดโดมอนไดโอนสิทธิการเชาดังกลาวเพื่อตัด
ชํ า ระหนี ้เ งิ น กู ยื ม ตามแผนฟ น ฟู กิ จ การให แ ก ธ นาคารกรุ ง ไทย) โดยบริ ษั ท ตกลงจ า ยค า สิ ท ธิ ก ารเช า ให แ ก
ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทไดบันทึกสิทธิการเชาพื้นที่
ดังกลาวเปนสินทรัพยและหนี้สินแลวในงบแสดงฐานะการเงินจํานวน 10.74 ลานบาท แลว สําหรับจะดําเนินการแลว
เสร็จภายในตนป 2555 และการตกแตงรานสาขาภายหลังการซื้อและรับโอนสินทรัพยจากไดโดมอนดังกลาวมาแลว
บริษัทจะทยอยดําเนินการในป 2555 - 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายธุรกิจรานอาหารแบบปง ยางและชาบูสไตล
ญี่ปุน ภายใต แบรนดไ ดโดมอนที่มี การพัฒ นาและปรับ ปรุ งใหม ซึ่ งขยายป งยา งสไตลญี่ ปุน จากธุร กิจ เดิ มที ่เป น
รานอาหารบุฟเฟตนานาชาติที่เนนสุกี้ ชาบู เพียงอยางเดียว ทั้งนี้ ภายหลังการทํารายการดังกลาว บริษัทจะมีสาขา
รานอาหารเพิ่มขึ้น และเพิม่ ประเภทรานอาหาร (New Business Line) ไปแนวปงยางสไตลญี่ปุน ภายใตแบรนดไดโด
มอนที่มีการพัฒนาและปรับปรุงใหม
ในป 25521 - 25543 รายไดจากการขายของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวน 828.59 ลานบาท
862.03 ลานบาท และ 1,130.32 ลานบาท และ 1,456.77 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.04 และ
รอยละ 31.12 และรอยละ 28.88 ในป 25532 - 25543 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลีย่ ประมาณรอยละ 30
ตอป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) แมวาในป 2552 เศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความรุนแรงทางการเมือง วิกฤตการณทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอความ
เชื่อมั่นในการบริโภคของภาคประชาชน ทําใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น และบริษัทไดปดสาขาที่มีรายได
ไมเปนไปตามเปาหมายถึง 7 สาขา แตรายไดรวมของบริษัทในป 2552 ยังสามารถเติบโตไดถึงรอยละ 4.04 เนื่องจาก
บริษัทไดปรับเปลี่ยนประเภทรานอาหารหรือแบรนดในบางสาขาเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและกําลังซื้อ
ของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ไดเหมาะสมมากขึ้น และการเปดรานสาขาใหมเพิ่มเติมจํานวน 7 สาขา ทําให
ลูกคาผูใชบริการในรานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
สําหรับป 2553 การขยายตัวอยางมากของรายไดจากการขาย สวนหนึ่งเปนผลมาจากการปรับเพิ่มราคา
คาอาหารบุฟเฟตในแตละแบรนด 2 ครั้ง เพิ่มขึ้นรวมประมาณรอยละ 18 - 29 การเพิ่มขึ้นจํานวนมากของลูกคาที่มาใช
บริการในรานสาขา อันเปนผลมาจากความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนประเภทรานอาหารหรือแบรนดในบางสาขาที่ทํา
อยางจริงจังในป 2551 รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการขายที่ครบวงจร โดยเฉพาะการเริ่มโฆษณาผานสื่อโทรทัศนเปนครั้ง
แรก ซึ่งไดรับการตอบรับและสามารถสรางการรับรูในแบรนดฮอท พอท ไดเปนอยางดี ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขายจากการเปดสาขาใหม นอกจากนีบ้ ริษัทยังไดรับผลดีจากการฟน ตัวทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นและกําลังซื้อ
ของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น
สําหรับป 2554 การขยายตัวของรายไดจากการขาย ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นมากของรายไดจากการ
ขายในสาขารานอาหารแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต โดยในปนี้บริษัทไดรับผลดี
จากการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนที่ไดเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมป 2553 และการจําหนายบัตรสวนลด และ
ผลจากการเปดสาขาใหมของราน ฮอท พอท จํานวน 23 สาขา ประกอบกับราคาคาอาหารบุฟเฟตปรับขึ้นประมาณรอย
ละ 3 - 15 แมวาในชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554 รานสาขาของบริษัทจํานวน 17 สาขา ไดรับผลกระทบจาก
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สถานการณน้ําทวม โดยเปนรานสาขาตั้งอยูภายในศูนยการคาที่ประกาศปด เนื่องจากบริเวณรอบศูนยการคาประสบภัย
น้ําทวม ทั้งนี้ รานสาขาทั้งหมดไดกลับมาเปดใหบริการไดตามปกติแลว
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายไดจากการขายจํานวน 926.23 ลานบาท เพิม่ ขึ้นจาก
จํานวน 698.04 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.69 การขยายตัวของรายไดจากการขายสวน
ใหญยงั คงมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายไดจากการขายในสาขารานอาหารแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และฮอท พอท
อินเตอร บุฟเฟต ซึ่งเปนผลจากการปรับราคาคาอาหารบุฟเฟตรอยละ 8 - 23 รวมทั้งมีรายไดจากการขายเพิม่ ขึน้ จาก
รานอาหารแบรนดไดโดมอน จากการเขาลงทุนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
กราฟแสดงสัดสวนรายไดแตละแบรนด
ป 2554

ป 2553

ม.ค. - มิ.ย. 2555

ไดโดมอน -----> 1%

ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต -----> 1%
ฮอท พอท สุกี้ ชาบู -----> 4%
ฮอท พอท เพรสทีจ -----> 6%

37%

35%

ฮอท พอท
อินเตอรบุฟเฟต

ฮอท พอท
อินเตอรบุฟเฟต

ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู

36%
ฮอท พอท
อินเตอรบุฟเฟต
49%

56%

54%

11%
ไดโดมอน

ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู

ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู

กราฟแสดงจํานวนสาขาแต ละแบรนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต -----> 1
ฮอท พอท สุกี้ ชาบู -----> 2
ฮอท พอท เพรสทีจ -----> 1

20
ฮอท พอท
อินเตอรบุฟเฟต

54
ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต -----> 1
ฮอท พอท สุกี้ ชาบู -----> 2
ฮอท พอท เพรสทีจ -----> 1

24
ไดโดมอน

24
ฮอท พอท
อินเตอรบุฟเฟต

73
ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555
ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต -----> 1
ฮอท พอท สุกี้ ชาบู -----> 2
ฮอท พอท เพรสทีจ -----> 1

20
ไดโดมอน

33
ฮอท พอท
อินเตอรบุฟเฟต

69
ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู

หากพิจารณารายไดจากการขายตามประเภทรานอาหารหรือแบรนดของฮอท พอท ในป 2553 -2554 แบรนด
ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สามารถสรางรายไดจากการขายใหแกบริษัทสูงที่สุด โดยมีรายไดเทากับ 607.15 ลานบาท
และ 812.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54 และรอยละ 56 ของรายไดจากการขายรวมในป 2553 - 2554 ตามลําดับ
รองลงมา ไดแก แบรนดฮอท พอท อินเตอรบฟุ เฟต มีรายไดเทากับ 402.89 ลานบาท และ 540.77 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 35 และรอยละ 37 ของรายไดจากการขายรวม ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ สําหรับแบรนดอืน่ ๆ ไดแก ฮอท พอท
เพรสทีจ, ฮอท พอท สุก้ี ชาบู และฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต มีรายไดในป 2553 เทากับ 63.42 ลานบาท 44.05 ลานบาท
และ 8.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6 รอยละ 4 และรอยละ 1 ของรายไดจากการขายรวม ตามลําดับ และในป 2554 มี
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รายไดเทากับ 39.59 ลานบาท 38.31 ลานบาท 11.24โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทมีสาขารานอาหารภายใตแบ
รนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เปนจํานวนมากที่สุด โดยมี 66 สาขา รองลงมาไดแก ฮอท พอท อินเตอรบุฟเฟต มี
จํานวน 22 สาขา ฮอท พอท เพรสทีจ มีจํานวน 1 สาขา ฮอท พอท สุกี้ ชาบู มีจํานวน 2 สาขา และฮอท พอท ราเมน
บุฟเฟต มีจํานวน 1 สาขา ทั้งนี้ แบรนด ฮอท พอท เพรสทีจ ซึง่ เปนแบรนดทีม่ ีการกําหนดราคาพรีเมี่ยม มีรายไดตอ
สาขาสูงสุดหรือประมาณรอยละ 6 ของรายไดจากการขายรวม สําหรับแบรนดอื่นๆ มีรายไดตอสาขาเฉลี่ยประมาณรอย
ละ 1-2 ของรายไดจากการขายรวม ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 รอยละ 3 และรอยละ 1 ของรายไดจากการขายรวม
ตามลําดับ นอกจากนี้ ในป 2554 บริษัทมีรายไดจากรานสาขาไดโดมอนจํานวน 10.36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1
ของรายไดจากการขายรวม ซึง่ เปนผลจากการเขาลงทุนในสินทรัพยของไดโดมอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 โดย
บริษัทไดรับรูรายไดจากรานสาขาของไดโดมอนในป 2554 เริ่มตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เปนตนมา
นอกจากนี้บริษัทมีกาํ ไร (ขาดทุน) สุทธิในป 25521 - 25543 เทากับ 1.87 ลานบาท (11.43) ลานบาท และ
33.56 ลานบาท และ 39.89 ลานบาท และมีอัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิเทากับรอยละ 0.22 รอยละ (1.31) และรอยละ
2.94 และรอยละ 2.70 ในป 25521 - 25543 ตามลําดับ ทัง้ นี้ ผลขาดทุนสุทธิในป 2552 มีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุน
จากการปดสาขาจํานวน 12.63 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 รายไดรวมของบริษัทมีจํานวน 945.52 ลานบาท เพิม่ สูงกวางวดเดียวกัน
ของปกอนทีม่ ีจํานวน 705.54 ลานบาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเปนรอยละ 34.01 จากการขยายตัวของรายไดจากการขาย ซึ่ง
สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นมากของรายไดจากการขายในสาขารานอาหารแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และฮอท
พอท อินเตอร บุฟเฟต สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาคาอาหารบุฟเฟตประมาณรอยละ 8 - 23 และรับรูรายได
จากรานสาขาใหมที่เปดในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 รวมทั้งมีรายไดจากรานไดโดมอนเพิ่มขึ้นจากการเขาซื้อ
สินทรัพยเพื่อขยายธุรกิจรานอาหารของบริษัทเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 แบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ยังคงสรางรายไดจากการขายใหแกบริษัท
สูงที่สุดอยางตอเนื่อง โดยมีรายไดเทากับ 448.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.47 ของรายไดจากการขายรวม รองลงมา
ไดแก แบรนดฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต มีรายไดเทากับ 332.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.89 ของรายไดจากการ
ขายรวม และแบรนดไดโดมอนจํานวน 101.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.94 ของรายไดจากการขายรวม สําหรับแบ
รนดอืน่ ๆ ไดแก ฮอท พอท สุกี้ ชาบู, ฮอท พอท เพรสทีจ, และฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต มีรายไดเทากับ 18.58 ลาน
บาท 17.69 ลานบาท และ 5.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.01 รอยละ 1.91 และรอยละ 0.62 ของรายไดจากการขายรวม
ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริษัทมีสาขารานอาหารจํานวน 126 สาขา แบงเปนรานสาขาแบรนดฮอท พอท
บุฟเฟต แวลลู จํานวน 69 สาขา ซึ่งมีจํานวนสาขามากที่สุด รองลงมาไดแก ฮอท พอท อินเตอรบุฟเฟต มีจํานวน 33
สาขา ฮอท พอท เพรสทีจ มีจํานวน 1 สาขา ฮอท พอท สุกี้ ชาบู มีจํานวน 2 สาขา และฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต มี
จํานวน 1 สาขา รวมทั้งมีรานสาขาไดโดมอนรวม 20 สาขา ทั้งนี้ แบรนด ฮอท พอท เพรสทีจ ซึ่งเปนแบรนดที่มีการ
กําหนดราคาพรีเมี่ยม มีรายไดตอสาขาสูงสุดหรือประมาณรอยละ 2 ของรายไดจากการขายรวม สําหรับแบรนดอ่ืนๆ มี
รายไดตอสาขาเฉลี่ยประมาณรอยละ 1 ของรายไดจากการขายรวม
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2554 รายไดรวมของบริษัทมีจํานวน ลานบาท เพิ่มสูงกวางวดเดียวกันของป
กอนทีม่ ีจํานวน ลานบาท หรือเพิม่ ขึน้ คิดเปนรอยละ จากการขยายตัวของรายไดจากการขาย ซึ่งสวนใหญมาจากการ
เพิ่มขึ้นมากของรายไดจากการขายในสาขารานอาหารแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
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โดยในงวดนี้บริษัทไดรับผลดีจากการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนที่ไดเริ่มตัง้ แตเดือนตุลาคมป 2553 และ
การจําหนายบัตรสวนลด ทําใหบริษัทมีจํานวนลูกคาที่มาใชบริการเพิม่ ขึน้ และหากเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป
กอนราคาคาอาหารบุฟเฟตในแตละแบรนดปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15 - 28
ในงวด 9 เดือนแรกของป 2554 แบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ยังคงสรางรายไดจากการขายใหแกบริษัท
สูงที่สุดอยางตอเนื่อง โดยมีรายไดเทากับ 586.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55 ของรายไดจากการขายรวม รองลงมา
ไดแก แบรนดฮอท พอท อินเตอรบุฟเฟต มีรายไดเทากับ 402.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38 ของรายไดจากการขาย
รวม สําหรับแบรนดอื่นๆ ไดแก ฮอท พอท เพรสทีจ, ฮอท พอท สุก้ี ชาบู และฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต มีรายไดเทากับ
29.24 ลานบาท 28.28 ลานบาท และ 8.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 รอยละ 3 และรอยละ 1 ของรายไดจากการขายรวม
ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทมีสาขารานอาหารภายใตแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เปนจํานวน
มากที่สุด โดยมี 66 สาขา รองลงมาไดแก ฮอท พอท อินเตอรบฟุ เฟต มีจํานวน 22 สาขา ฮอท พอท เพรสทีจ มีจํานวน 1
สาขา ฮอท พอท สุกี้ ชาบู มีจํานวน 2 สาขา และฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต มีจํานวน 1 สาขา ทั้งนี้ แบรนด ฮอท พอท
เพรสทีจ ซึ่งเปนแบรนดที่มีการกําหนดราคาพรีเมี่ยม มีรายไดตอสาขาสูงสุดหรือประมาณรอยละ 3 ของรายไดจากการ
ขายรวม สําหรับแบรนดอื่นๆ มีรายไดตอสาขาเฉลี่ยประมาณรอยละ 1-2 ของรายไดจากการขายรวม
เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นป 25521-25543 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 387.71 ลานบาท
363.37 ลานบาท และ 388.41 ลานบาท และ 701.03 ลานบาท ตามลําดับ การลดลงของสินทรัพยรวมในป 2552 มี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน เนื่องจากการตัด
คาเสื่อมราคาตามอายุการใชงาน สําหรับป 2553 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมในป 2553 เพิ่มขึ้นจํานวน 25.04 ลาน
บาท มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ และเงินประกันการเชารานและอุปกรณ และอื่นๆ และการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมอยางมาก ณ สิน้ ป 2554 จํานวน 312.63 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสวน
ปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานจากการขยายรานสาขา และการเพิ่มขึ้นของสิทธิการ
เชาจากการซือ้ จากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย เพือ่ ดําเนินธุรกิจรานสาขาไดโดมอน
ณ สิ้นป 25521-25543 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 325.44 ลานบาท 312.53 ลานบาท และ 304.00 ลาน
บาท และ 498.81 ลานบาทตามลําดับ การลดลงของหนีส้ ิน ณ สิน้ ป 2553 ดังกลาวสวนใหญเปนผลจากการลดลงของ
เงินกูย ืม สําหรับการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาจํานวน
96.78 ลานบาท จากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน และการเขาลงทุนในกิจ การของไดโดมอน ทําใหบริษัทมี
หนี ้สิ นค า งชํ า ระค าซื ้อ สิน ทรัพ ย จํา นวน 33.74 ล านบาท และคา งจา ยคา ซื้อ สิท ธิ การเช า กับ ธนาคารธนชาต และ
ธนาคารกรุงไทย รวมจํานวน 88.44 ลานบาท
ณ สิ้นป 2552-2554 บริษัทและมีสวนของผูถือหุนเทากับ 62.27 ลานบาท 50.84 ลานบาท และ 84.40 ลาน
บาท และ 202.23 ลานบาท ตามลําดับ การลดลงของสวนของผูถ ือหุน ในป 2552 เนื่องมาจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
โดยสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการปดสาขา การเพิ่มขึ้นของสําหรับป 2553 สวนของผูถ ือหุนสําหรับป 2553 มา
เพิ่มขึ้นจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิ และการเพิม่ ขึน้ ของสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป
2554 เปนผลจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 56,860,000 บาท เปน 86,153,840 บาท โดยการออกหุน สามัญใหมจํานวน
2,929,384 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายใหแกกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคล
ของธนาคารออมสินในราคาหุนละ 26.95 บาท รวมมูลคา 78,940,000 บาท รวมทัง้ บริษัทมีกําไรสะสมทีเ่ พิ่มขึ้น
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เนื่องจากในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 39.89 ลานบาท โดย ณ สิ้นป 25521-25543 บริษัทมีสัดสวนหนีส้ ินรวม
ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 5.23 เทา 6.15 เทา และ 3.60 เทา และ 2.47 เทา ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวม 731.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 ที่มีสินทรัพย
รวม 701.03 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.31 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน จาก
การเปดรานสาขาใหม และปรับปรุงรานสาขาเดิม หนี้สินรวมมีจํานวน 496.94 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจากสิ้นป 2554
ที่มีจํานวน 498.81 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.37 จากการลดลงของเจาหนี้คาซื้อสินทรัพย เจาหนี้การคา ในขณะที่มี
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น สวนของผูถือหุนมีจํานวน 234.32 ลานบาท เพิ่มสูงกวาสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน
202.23 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.87 จากการมีกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในงวด 6 เดือนแรกของป 2555
บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 32.09 ลานบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริษัทมีสัดสวนหนีส้ ินรวมตอสวนของผูถือ
หุนเทากับ 2.12 เทา
(2) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดรวมของบริษัทในป 25521 - 25543 มีจํานวน 838.45 ลานบาท 870.58 ลานบาท และ 1,142.72 ลาน
บาท และ 1,476.72 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.83 และรอยละ 31.26 และรอยละ 29.23 ในป 25532 - 25543
ตามลําดับ รายไดเกือบทัง้ หมดของบริษัทเปนรายไดจากการขาย ซึ่งมีจํานวน 828.59 ลานบาท 862.03 ลานบาท และ
1,130.32 ลานบาท และ 1,456.77 ลานบาท ในป 25521 - 25543 ตามลําดับ โดยในป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.04 สาเหตุหลักมาจากจํานวนผูมาใชบริการในรานสาขาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาก อันเปนผลมาจากการ
ปรับเปลีย่ นประเภทรานอาหารหรือแบรนดในบางสาขา ซึ่งสวนใหญปรับเปลี่ยนจากแบรนด ฮอท พอท อินเตอร
บุฟเฟต และฮอท พอท สุก้ีชาบู มาเปนแบรนด ฮอท พอท แวลลู ทีม่ ีราคาคาบุฟเฟตตอคนทีถ่ ูกลง สามารถตอบสนอง
ความตองการและกําลังซื้อของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ไดดีขึ้น ประกอบกับการทยอยเปดสาขาใหมจํานวน 7
สาขา สงผลใหบริษัทมีรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น ถึงแมในป 2552 นี้ การหดตัวของเศรษฐกิจไดสงผลกระทบตอ
ความเชื่อมั่นของผูบริโภค ทําใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึน้ ก็ตาม รวมทัง้ บริษัทไดปดสาขารานอาหารที่มี
รายไดไมเปนไปตามเปาหมายถึง 7 สาขา
สําหรับในป 2553 บริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 31.12 เปนผลจากการปรับเพิ่มราคาคาอาหาร
บุฟเฟตในแตละแบรนด 2 ครั้ง ทําใหราคาเพิ่มสูงขึ้นรวมประมาณรอยละ 18 - 29 เนือ่ งจากราคาตนทุนวัตถุดิบและ
อาหารส ว นใหญ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ ้น การเพิ ่ม ขึ ้น จํ า นวนมากของลู ก ค า ที ่ม าใช บ ริ ก ารในร า นสาขา อั น เป น ผลมาจาก
ความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนประเภทรานอาหารหรือแบรนดในบางสาขาที่เริ่มทําจริงจังในป 2551 รวมทั้งกิจกรรม
สงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธ การใหสวนลดประมาณรอยละ 20-25 ในวันพุธ
และการจําหนายบัตรสวนลด เปนตน โดยในเดือนตุลาคม 2553 บริษัทไดเริ่มการโฆษณาผานสื่อโทรทัศนเปนครั้งแรก
ซึ่งไดรับการตอบรับและสามารถสรางการรับรูในแบรนดฮอท พอท ไดเปนอยางดี ทําใหบริษัทมีฐานลูกคาทีเ่ พิม่ ขึ้น
และมีปริมาณลูกคาทีม่ าใชบริการในรานเฉลี่ยแตละเดือนเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากการเปดสาขา
ใหม นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับผลดีจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นและกําลังซื้อของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้นดวย
สําหรับป 2554 การขยายตัวของรายไดจากการขาย ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นมากของรายไดจากการ
ขายในสาขารานอาหารแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต โดยในปนี้บริษัทไดรับผลดี

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หนา 175

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

จากการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนที่ไดเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมป 2553 และการจําหนายบัตรสวนลด และ
ผลจากการเปดสาขาใหมจํานวน 23 สาขา ประกอบกับราคาคาอาหารบุฟเฟตปรับขึ้นประมาณรอยละ 3 - 15 แมวา
ในชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554 รานสาขาของบริษัทจํานวน 17 สาขา ไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ําทวม
และไดปดชัว่ คราวในชวงเวลาดังกลาว โดยเปนรานสาขาตั้งอยูภายในศูนยการคาที่ประกาศปด เนือ่ งจากบริเวณรอบ
ศูนยการคาประสบภัยน้ําทวม นอกจากนี้ การจากการเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอนในวันที่ 15 ธันวาคม 2554
บริษัทจึงมีรายไดจากการขายจากรานดังกลาวในป 2554 จํานวน 10.36 ลานบาท (รับรูรายไดของไดโดมอนเริ่มตั้งแต
วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งเปนวันรับโอนกิจการของไดโดมอน เปนตนมา)
อยางไรก็ตาม รายไดจากการขายดังกลาวขางตนไดรวมรายไดจากการขายใหกับรานแฟรนไชส ซึ่งบริษัท
เปนผูใหสิทธิ (Franchisor) ในแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู กับผูประกอบการรานอาหาร 1 แหง ที่หางฟอรั่ม
จังหวัดชลบุรี โดยเปนรายไดจากการขายสินคาสด สินคาแหง วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณตางๆ ที่ตองใชในรานอาหาร
เปนจํานวน 8.16 ลานบาท 4.55 ลานบาท และ 4.05 ลานบาท และ 3.87 ลานบาท ในป 25521 - 25543 ตามลําดับ การ
ลดลงของรายไดจากการขายใหกับรานแฟรนไชสในป 2552 เปนผลเนื่องมาจากการเปดหางสรรพสินคาแหงใหมของ
ผูประกอบการรายใหญรายหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ทําใหผูมาใชบริการในหางฟอรั่มลดลง สงผลกระทบตอรานแฟรน
ไชสดังกลาว และการสั่งซื้อสินคาจากบริษัทลดลง
รายไดรวมของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 945.52 ลานบาท เพิม่ สูงกวางวด
เดียวกันของปกอนทีม่ ีจํานวน 705.54 ลานบาท หรือเพิม่ ขึน้ คิดเปนรอยละ 34.01 จากการขยายตัวของรายไดจากการ
ขาย ซึ่งเปนผลจากการปรับราคาคาอาหารบุฟเฟตรอยละ 8 - 23 รวมทั้งมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจากรานอาหาร
แบรนดไดโดมอนจากการเขาลงทุนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
รายไดรวมของบริษัทสําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน ลานบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 270.16 ลาน
บาท จากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ รายไดเกือบทั้งหมดของบริษัทเปนรายไดจาก
การขายซึ่งมีจํานวน ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน ลานบาท จากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายในสาขารานอาหารแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และฮอท
พอท อินเตอร บุฟเฟต โดยในงวดนีบ้ ริษัทไดรับผลดีจากการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนที่ไดเริ่มตั้งแต
เดือนตุลาคมป 2553 และการจําหนายบัตรสวนลดเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกลูกคา ทําใหบริษัทมีจํานวนลูกคาที่มาใช
บริการเพิ่มขึ้น ประกอบกับการปรับเพิ่มขึน้ ของราคาอาหารบุฟเฟตในแตละแบรนดเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป
กอนประมาณรอยละ 20 สงผลใหบริษัทมีรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ รายไดจากการขายดังกลาวไดรวม
รายไดจากการขายใหกบั รานแฟรนไชสซง่ึ มีจาํ นวน ลานบาท
หากพิจารณาเปรียบเทียบรายไดจากการขายตามแตละประเภทรานอาหารหรือแบรนด พบวาในปจจุบัน
จากขอมูลจนถึงไตรมาสที่ 2 ป 2555 บริษทั มีรายไดจากการขายภายใตแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สูงสุด จากเดิม
ที่ในป 2551 แบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต เปนแบรนดที่ทํารายไดใหกับบริษัทสูงสุด การเพิ่มขึ้นของรายไดจาก
แบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู มีสาเหตุหลักมาจากจํานวนรานสาขาที่เพิ่มขึ้น และการตอบรับของลูกคาที่เพิ่มขึ้น
โดยบริษัทไดเพิ่มสาขารานอาหารแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู จากจํานวน 37 สาขา ณ สิ้นป 2551 มาเปน 69
สาขา ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2 ป 2555 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 32 สาขา ดวยการเปดสาขาใหม และการปรับเปลีย่ นรูปแบบราน
เดิมภายใตแบรนดอืน่ ของฮอท พอท มาเปนแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เพือ่ ใหตอบสนองพฤติกรรมกลุมลูกคา
เปาหมายในแตละพื้นทีไ่ ดมากขึ้น ซึ่งจากจํานวนรานสาขาที่เพิม่ ขึ้นดังกลาว สงผลใหมีลูกคามาใชบริการในราน
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เพิ่มขึ้น และทําใหบริษัทมีรายไดจากแบรนดดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด จากจํานวน 212.43 ลานบาท
ในป 2551 เปน 363.48 ลานบาท ในป 2552 เปน และ 607.15 ลานบาท และ 812.64 ลานบาท ในป 25532-25543
ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 71.11 และรอยละ 67.04 และรอยละ 33.85 ในป 25532 และป 25543 ตามลําดับ และมี
สัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 25.64 ของรายไดจากการขายรวม ในป 2551 มาเปนรอยละ 42.17 ของรายไดจากการ
ขายรวม ในป 2552 มาเปนและรอยละ 53.71 และรอยละ 55.78 ของรายไดจากการขายรวม ในป 25532-25543
ตามลําดับ
ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายไดจากแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู 448.91 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 383.19 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.15 และมีสัดสวนรอยละ 48.47
ของรายไดจากการขายรวม
แบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ปจจุบันมีสัดสวนของรายไดสูงเปนอันดับทีส่ อง โดยในป 2552125534 มีรายไดเทากับ 348.87 ลานบาท 317.53 ลานบาท 402.89 ลานบาท และ 540.77 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทากับ
รอยละ 42.10 รอยละ 36.84 และรอยละ 35.64 และรอยละ 37.12 ของรายไดจากการขายรวม ตามลําดับ และในงวด
69 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายได 332.38 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 268.53 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.78 และมีสัดสวนรอยละ 35.89 ของรายไดจากการขายรวม ตามลําดับ และในงวด 9 เดือน
แรกของป 2554 รายไดที่ลดลงในป 2552 รายไดของแบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ไดรับผลกระทบมีสาเหตุมา
จากการปดรานสาขาจํานวน 7 สาขา (ในขณะที่มีสาขาเปดใหมในปนี้เพียง 4 สาขา) และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ทีห่ ดตัว สําหรับจํานวนรานสาขาของแบรนดฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ในชวง 3 ป ที่ผานมา นอกจากจะมีการปด
รานสาขาแลว รานสาขาที่เปดใหมก็มีจํานวนไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู โดยมีจํานวน
เพิ่มขึ้นจาก 19 สาขา ณ สิ้นป 2551 เปน 3322 สาขา ณ สิ้นไตรมาสที่ 23 ป 25554 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 14 สาขา ซึ่ง
บริษัทจะพิจารณาเปดรานสาขาของแบรนดดงั กลาว ในหางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีกําลังซื้อในระดับปานกลางถึงสูง
สํ า หรั บ แบรนด ฮ อท พอท สุ กี้ ชาบู ฮอท พอท เพรสที จ และฮอท พอท ราเมน บุ ฟ เฟต ส ว นใหญ มี
แนวโนมของรายไดล ดลงมาโดยตลอดในช วงป 2552 - 25543 ที่ผา นมา เนื่อ งจากบริษัท ไดป รับเปลี่ยนรู ปแบบ
รานอาหารจากแบรนดดงั กลาวมา เปน ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เกือบทั้งหมด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใน
ตลาด และเปนไปตามกระแสความนิยมของกลุมผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมวัยรุน วัยทํางานและ
กลุม ครอบครัวตองการความหลากหลายของอาหารและความคุม คาของราคา
โครงสรางรายไดจากการขายแบงตามประเภทรานอาหารหรือแบรนดของบริษัทในป 25521 -- 2554 และงวด 6 เดือน
แรกของป 2554 - 25553 และงวด 9 เดือนแรกของป 2554
ประเภทรายได
1. รายไดจากการขาย
(ก) จากสาขาของบริษัท
1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู
3) ฮอท พอท เพรสทีจ
4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู

ป 2552
ป 2553
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

317.53
363.48
75.45
93.69

36.84
42.17
8.75
10.87

402.89
607.15
63.42
44.05

35.64
53.71
5.61
3.90
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ป 2554
ม.ค. - มิ.ย. 2554
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

540.77
812.64
39.59
38.31

37.12
55.78
2.72
2.63

268.53
383.19
19.59
19.01

38.47
54.90
2.81
2.72

ม.ค. - มิ.ย. 2555
ลานบาท รอยละ

332.38
448.91
17.69
18.58
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35.89
48.47
1.91
2.01
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ป 2552
ป 2553
ป 2554
ม.ค. - มิ.ย. 2554
ม.ค. - มิ.ย. 2555
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
7.33
0.85
8.76
0.78
11.24
0.77
5.58
0.80
5.70
0.62
- 10.36**
0.71
101.33
10.94
857.48 99.47 1,126.27 99.64 1,452.90 99.73 695.90
99.69
924.59
99.82
4.55
0.53
4.05
0.36
3.87
0.27
2.14
0.31
1.64
0.18
862.03 100.00 1,130.32 100.00 1,456.77 100.00 698.04 100.00
926.23 100.00
0.24
0.19
0.22
0.10
0.09

ประเภทรายได

5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต
6) ไดโดมอน
รวม
(ข) จากรานแฟรนไชส
รวมรายไดจากการขาย
2. รายไดคาธรรมเนียมการบริหาร
จัดการรานแฟรนไชส *
หมายเหตุ : * รายไดคาธรรมเนียมการบริหารจัดการรานแฟรนไชสบันทึกรวมอยูในรายการรายไดอื่นในงบการเงินของบริษัท
** ในป 2554 บริษัทรับรูรายไดจากการขายของรานไดโดมอน เริ่มตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เปนตนมา

จํานวนสาขาที่เปดดําเนินการแลวแบงตามประเภทรานอาหารหรือแบรนดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551-25543
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 2551
จํานวน
สาขา
19
37
4
13
4
77

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

ป 2553
ป 2554
จํานวน เพิ่มขึ้น/ จํานวน เพิ่มขึ้น/
สาขา (ลดลง) สาขา (ลดลง)
20
4
24
4
54
2
73
19
1
(2)
1
2
(3)
2
1
1
1/
24
24
78
1
125
47

30 มิถุนายน 2555
จํานวน เพิ่มขึ้น/
สาขา
(ลดลง)
33
9
69
(4) 2/
1
2
1
20
(4)3/
126
1
0

หมายเหตุ: 1/ ในป 2554 บริษัทรับโอนกิจการรานสาขาทั้งหมดจากไดโดมอน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 จํานวน 25 สาขา และ
ในวันเดียวกันกับที่รับโอน บริษัทไดเปดใหบริการตอไปอยางตอเนื่อง 23 สาขา (ในวันที่รับโอนไดปด 1 สาขา
ทันที คือ รานอูมามิ นวมินทร และมีอีก 1 สาขา ที่ปดใหบริการอยูแ ลว คือ รานไดโดมอน สาขาฟวเจอรพารค
บางแค เนื่องจากการเปลี่ยนเจาของและการปดปรับปรุงหางตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553) และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2554 ไดเปดสาขารานไดโดมอนใหม 1 สาขา
2/

ในระหว า งเดือ นมกราคม-มิถุ น ายน 2555 บริษัท ปดร า นฮอท พอท บุ ฟเฟต แวลลู 3 สาขา (ปด ถาวร) 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

รายไดอื่นของบริษัทสําหรับป 25521 - 25543 มีจํานวน 9.86 ลานบาท 8.55 ลานบาท และ 12.40 ลานบาท
และ 19.95 ลานบาท ตามลําดับ รายไดอืน่ ในป 2551 สวนใหญประกอบดวย รายไดจากการขายบัตรสมาชิกที่ให
สวนลดในการรับประทานอาหารทีร่ าน (จําหนายใบละ 100 - 200 บาท ขึ้นอยูกับโปรแกรมสงเสริมการขายในแตละ
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ชวงเวลา) และรายไดอืน่ ๆ ซึ่งมีจํานวน 3.82 ลานบาท และ 4.63 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2552 รายไดอื่นสวนใหญ
ประกอบดวย รายไดจากเงินสงเสริมการขาย ซึ่งบริษัทไดรับเงินสนับสนุนจากผูจําหนายสินคา (Supplier) ตามขอตกลง
การสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการขายและการตลาด ไดแก การสั่งซื้อตามเปาหมายการขายที่ตกลงกัน รายไดอื่นๆ
และรายไดจากการขายบัตรสมาชิก ที่ใหสวนลดในการรับประทานอาหารที่ราน (จําหนายใบละ 100 - 200 บาท ขึ้นอยู
กับโปรแกรมสงเสริมการขายในแตละชวงเวลา) โดยมีจํานวน 3.07 ลานบาท 2.43 ลานบาท และ 1.46 ลานบาท
ตามลําดับ สําหรับป 2553 รายไดอื่นสวนใหญประกอบดวย รายไดคาปรับจากการรับประทานอาหารเหลือ รายไดจาก
เงินสงเสริมการขาย รายไดอื่นๆ และรายไดจากการขายบัตรสมาชิก ซึง่ มีจํานวน 3.96 ลานบาท 2.96 ลานบาท 2.10
ลานบาท และ 1.35 ลานบาท ตามลําดับ โดยตัง้ แตเดือนเมษายน ป 2553 เปนตนมา บริษัทเริม่ มีรายไดคาปรับจากการ
รับประทานอาหารเหลือ เนื่องจากบริษัทเพิ่มความเขมงวดของกติกาสําหรับลูกคาที่มาใชบริการในรานอาหารบุฟเฟต
โดยหากลูกคาตักอาหารมากเกินความตองการและรับประทานไมหมด จะตองจายคาปรับเพิ่มเติมจากราคาอาหารใน
อัตราคนละ 50 บาท เพื่อสรางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่ดี และเปนการใชทรัพยากรที่คุมคาไมฟุมเฟอย อีกทั้งชวย
ลดตนทุนทีไ่ มจําเปนใหกับบริษัท สําหรับป 2554 รายไดอืน่ สวนใหญประกอบดวย รายไดจากเงินสงเสริมการขาย
รายไดคาปรับจากการรับประทานอาหารเหลือ รายไดจากการขายบัตรสมาชิก และรายไดอื่นๆ ซึ่งมีจํานวน 6.30 ลาน
บาท 5.51 ลานบาท 4.12 ลานบาท และ 1.97 ลานบาท ตามลําดับ
รายไดอื่นของบริษัทสําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป
กอนที่มีจํานวน ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายบัตรสมาชิก ซึ่งบริษัทไดเพิ่มมูลคาของ
บัตรสมาชิก จากเดิมทีใ่ ชไดเฉพาะรานฮอท พอท สุก้ี ชาบู, ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต และฮอท พอท เพรสทีจ มาเปน
สามารถใชไดกับทุกแบรนดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนมา และรายไดคาปรับจากการรับประทานอาหารเหลือ
โดยเพิ่มขึ้นจํ านวน ลานบาท และ ลา นบาท ตามลํ าดับ ทั้งนี้รายไดอื่นในงวด 9 เดือนแรกของป 2554 สวนใหญ
ประกอบดวย รายไดคาปรับจากการรับประทานอาหารเหลือ รายไดจากการขายบัตรสมาชิก รายไดอื่นๆ และรายได
จากเงินสงเสริมการขาย โดยมีจาํ นวน ลานบาท ลานบาท ลานบาท และ ลานบาท ตามลําดับ
รายไดอื่นของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 19.29 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอนที่มีจํานวน 7.50 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดเงินชดเชยจากความเสียหายคาน้ําทวม
จํานวน 5.21 ลานบาท รายไดจากการสงเสริมการขายเพิม่ ขึน้ จํานวน 3.00 ลานบาท และรายไดจากการขายบัตรสมาชิก
เพิ่มขึ้น 2.01 ลานบาท ทัง้ นี้รายไดอื่นในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 สวนใหญประกอบดวย รายไดเงินชดเชยจาก
ความเสียหายคาน้ําทวม รายไดจากการขายบัตรสมาชิก รายไดจากเงินสงเสริมการขาย และรายไดคาปรับจากการ
รับประทานอาหารเหลือ โดยมีจาํ นวน 5.21 ลานบาท 4.74 ลานบาท 3.44 ลานบาท และ 3.04 ลานบาท ตามลําดับ
ตนทุนขาย
ตนทุนขายของบริษัทในป 25521 - 25543 มีจํานวน 384.90 ลานบาท 402.41 ลานบาท และ 510.26 ลาน
บาท และ 661.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.55 รอยละ 26.80 และรอยละ 29.62 ในป 25532 - 25543 ตามลําดับ การ
เพิ่มขึ้นของตนทุนขายสวนใหญเปนไปตามการขยายตัวของรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นในชวงดังกลาว โดยตนทุนขาย
คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการขายเทากับรอยละ 46.45 รอยละ 46.68 และรอยละ 45.14 และรอยละ 45.40 ในป
25521 - 25543 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 53.55 รอยละ 53.32 และรอยละ 54.86 และรอยละ 54.60 ใน
ป 2552 - 2554 ตามลํ า ดั บ ในป 2552 บริ ษั ท สามารถรั ก ษาระดั บ อั ต รากํ า ไรขั ้น ต น ได ใ กล เ คี ย งกั บ ป 2551 จาก
ความสามารถในการควบคุมตนทุนตางๆ ของรานสาขา สําหรับป 2553 อัตรากําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นในป 2553 มีสาเหตุ
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หลักมาจากบริษัทมีการควบคุมตนทุนการสั่งซือ้ วัตถุดิบ รวมทัง้ มีการจัดการของเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ และในป
2554 บริษัทสามารถรักษาระดับอัตรากําไรขั้นตนไดใกลเคียงกับป 2553
ทัง้ นี้ ตนทุนขายของบริษัท สวนใหญประกอบดวย ตนทุนอาหาร ซึ่งมีตนทุนสินคาทีผ่ ลิตเอง คาแรงงาน
คาใชจา ยในการผลิต ตนทุนสินคาสําเร็จรูป ตนทุนอาหารเสีย และตนทุนสินคาขายแฟรนไชส โดยในป 25521 - 25543
บริษัทมีสัดสวนตนทุนสินคาที่ผลิตเองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 23 รอยละ 27 และรอยละ 29 และรอยละ 30
ของตนทุนขายรวม ตามลําดับ
ตนทุนขายของบริษัทสําหรับงวด 69 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 407.31 ลานบาท เพิม่ ขึ้นจากงวด
เดียวกันของป 2554 ที่มีจํานวน 310.39 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.23 ตนทุนขายตอรายไดจากการขายเทากับรอย
ละ 43.98 ลดลงเมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 44.47 สงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรขัน้ ตนรอยละ
56.02 เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปกอนทีม่ ีอัตรากําไรขัน้ ตนรอยละ 55.53 เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมตนทุนการ
สั่งซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งมีการจัดการของเสียไดอยางมีประสิทธิภาพตนทุนขายของบริษัทสําหรับงวด 9 เดือนแรกของป
2554 มีจํานวน ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2553 ทีม่ ีจํานวน ลานบาท หรือเพิม่ ขึ้นรอยละ ตนทุนขายตอ
รายไดจากการขายเทากับรอยละ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีสัดสวนรอยละ สงผลใหบริษัทมีอัตรา
กําไรขั้นตนรอยละ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมตนทุน
การสั่งซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งมีการจัดการของเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ
คาใชจา ยในการขายและบริหาร และคาตอบแทนผูบริหาร
คาใชจา ยในการขายและ บริหาร และคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทในป 25521 - 25543 มีจํานวน 436.26
ลานบาท 453.08 ลานบาท และ 570.54 ลานบาท และ 746.70 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ
52.03 รอยละ 52.04 และรอยละ 49.93 และรอยละ 50.56 ตามลําดับ
คาใชจา ยในการขายในป 25521 - 25543 มีจํานวน 378.47 ลานบาท 393.12 ลานบาท และ 506.91 ลานบาท
และ 658.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.87 และรอยละ 28.95 และรอยละ 30.00 ในป 25532 - 25543 ตามลําดับ และมี
สัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 45.14 รอยละ 45.16 และรอยละ 44.36 และรอยละ 44.62 ในป
25521 - 25543 ตามลําดับ โดยในป 2553 - 2554 บริษัทมีสัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวมลดลงถึงแมวา
คาใชจายในการขายมีจํานวนเพิ่มขึ้นมาก อันเปนผลจากบริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่สามารถ
ควบคุมคาใชจายในการขายไดดี
คาใชจายในการขายสวนใหญประกอบดวย คาเชาพื้นที่ของรานสาขา โดยเปนคาเชาและคาบริการที่ตอง
จายชําระใหแกผูใหเชาซึ่งเปนเจาของพื้นที่ตง้ั ของรานสาขาภายในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด และศูนยการคาตางๆ
ซึ่งมีจํานวน 129.17 ลานบาท 134.42 ลานบาท และ 153.55 ลานบาท และ 173.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.13 รอย
ละ 34.19 และรอยละ 30.29 และรอยละ 26.40 ของคาใชจา ยในการขายในป 25521 - 25543 ตามลําดับ รองลงมาไดแก
คาใชจา ยพนักงาน ซึ่งมีจํานวน 111.23 ลานบาท 109.11 ลานบาท 105.24และ ลานบาท และ 145.68 ลานบาท คิดเปน
รอ ยละ 29.39 รอ ยละ 27.75 และรอ ยละ 20.76 และร อ ยละ 22.11 ของค า ใช จ ายในการขายในป 25521 - 25543
ตามลําดับ และคาตัดจําหนายและคาเสื่อมราคา ซึ่งมีจํานวน 53.12 ลานบาท 62.11 ลานบาท และ 73.86 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 13.51 รอยละ 12.25 และรอยละ 11.21 ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ คาสาธารณูปโภค ซึ่งมีจํานวน 42.89
ลานบาท 47.80 ลานบาท และ 58.93 ลานบาท และ 70.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.33 รอยละ 12.16 และรอยละ
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11.62 และรอยละ 10.73 ในป 25521 -- 25543 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในป 2553 - 2554 บริษัทมีคาใชจายสงเสริมการ
ขายและโฆษณาจํานวน 38.4245.10 ลานบาท และ 71.62 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 7.588.89 และรอยละ 10.87 ของ
คาใชจายในการขายในป 2553 - 2554 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2551 -2552 ทีม่ ีจํานวน 7.33 ลานบาท และ 10.81
ลานบาท เนื่องจากการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดอยางครบวงจร โดยเฉพาะการเริ่มใชภาพยนตรโฆษณาเปนครั้ง
แรก ซึง่ มีคาใชจายคอนขางสูงเมื่อเทียบกับสือ่ โฆษณาประเภทอื่น รวมถึงปายบิลบอรดตามสถานทีต่ างๆ เพื่อสื่อสาร
กับกลุมเปาหมายทั้งกลุมวัยรุนและคนทํางาน ซึ่งเปนเซ็กเมนตใหญของตลาดอาหารประเภทบุฟเฟตนานาชาติและสุก้ี
ชาบู นอกจากนี้ บริษัทยังมีคาใชจายในการขายอื่นๆ ไดแก คาซอมแซมและบํารุงรักษา คาภาษีโรงเรือน ภาษีปายและ
ใบอนุญาต คาธรรมเนียมธนาคาร คาใชจายอุปกรณสํานักงาน เปนตน
คาใชจายในการบริหารในป 25521 - 25543 มีจํานวน 57.79 ลานบาท 49.30 ลานบาท และ 52.52 ลานบาท
และ 74.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ (14.69) และรอยละ 6.53 และ 41.16 ในป 25532 - 25543 ตามลําดับ คิด
เปนสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมรอยละ 6.89 รอยละ 5.66 และรอยละ 4.60 และรอยละ 5.02 ในป
25521 - 25543 ตามลําดับ (ในป 2551 บริษัทบันทึกคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารรวมอยูใ นคาใชจายในการ
บริหาร)
คาใชจายในการบริหารสวนใหญประกอบดวย คาใชจายพนักงาน ซึ่งมีจํานวน 38.59 ลานบาท 33.60 ลาน
บาท 35.73และ 37.33 ลานบาท และ 48.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.77 รอยละ 68.15 และรอยละ 68.03 และรอยละ
65.74 ของคาใชจา ยในการบริหารในป 25521 - 25543 ตามลําดับ การลดลงของคาใชจา ยพนักงานในป 2552 เนื่องจาก
การปดสาขาลงจํานวน 7 สาขา และการเพิม่ ขึน้ ของคาใชจายพนักงานในป 2553 - 2554 เนื่องจากการปรับเงินเดือน
ประจําปและการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน และมีการจางพนักงานเพิม่ เติมตามการขยายตัวของบริษัท รองลงมา
ไดแก คาตัดจําหนายและคาเสื่อมราคาและตัดจาย ซึง่ มีจํานวน 6.65 ลานบาท 12.63 ลานบาท 7.37และ 7.13 ลานบาท
และ 7.05 ลานบาท ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 11.51 รอยละ 25.62 และรอยละ 14.03 และรอยละ 9.51 ของคาใชจาย
ในการบริหาร ตามลําดับ การเพิ่มขึน้ ของคาเสื่อมราคาและตัดจายในป 2552 มีสาเหตุหลักมาจากการเปดสาขาใหม
และการปรับเปลีย่ นแบรนดรานสาขาทําใหมีงบลงทุนเพิ่มขึ้น และมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิม่ ขึน้ ทั้งนี้ตั้งแตป
2552 เปนตนมา บริษัทบันทึกคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารเปนรายการแยกตางหากจากคาใชจายในการบริหาร
โดยคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในป 2552 - 25543 มีจํานวน 10.65 ลานบาท และ 11.11 ลานบาท และ 13.59
ลานบาท ตามลําดับ
คาใชจา ยในการขายและบริหารของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 490.65 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 335.38 ลานบาท หรือเพิม่ ขึน้ รอยละ 46.30 สัดสวนคาใชจายในการขาย
และบริหารตอรายไดรวมในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 เทากับรอยละ 51.89 เพิ่มขึ้นเมือ่ เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอนที่เทากับรอยละ 47.54 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหาร มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
คาใชจายในการขาย ซึง่ สวนใหญเปนผลมาจากการขยายสาขา และการขยายการลงทุนโดยการเขาซือ้ สินทรัพยของ
ไดโดมอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 โดยหากเปรียบเทียบจํานวนรานสาขา ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งบริษัทมีราน
สาขารวม 85 สาขา ในขณะที่ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทมีรานสาขารวม 126 สาขา ทําใหบริษัทมีคาใชจายใน
การขาย ไดแก คาเชาและคาบริการตามสัญญาเชาพืน้ ที่ คาใชจายพนักงาน คาตัดจําหนายและคาเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น
อยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน
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คาใชจา ยในการขายสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 435.53 ลานบาท เพิม่ สูงกวางวดเดียวกัน
ของปกอนที่มีจํานวน 296.91 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 46.69 โดยคาใชจายในการขายที่สําคัญประกอบดวย คาเชา
และคาบริการตามสัญญาเชาพื้นที่ คาใชจายพนักงาน คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย และคาสาธารณูปโภค ซึ่งมีจํานวน
129.81 ลานบาท 92.11 ลานบาท 55.43 ลานบาท และ 47.51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.81 รอยละ 21.15 รอยละ
12.73 และรอยละ 10.91 ของคาใชจา ยในการขายรวม ตามลําดับ
คาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 47.70 ลานบาท เพิ่มสูงกวางวด
เดี ย วกั น ของป ก อ นที ่มี จํ า นวน 31.76 ล า นบาท หรื อ เพิ ่ม ขึ ้น ร อ ยละ 50.19 โดยค า ใช จ า ยในการบริ ห ารที ่สํา คั ญ
ประกอบดวย คาใชจา ยพนักงาน คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย คาสวัสดิการตางๆ และคาสาธารณูปโภค ซึง่ มีจํานวน
34.09 ลานบาท 5.71 ลานบาท 4.28 ลานบาท และ 3.01 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 71.47 รอยละ 11.97 รอยละ 8.97
และรอยละ 6.31 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในงวด 6 เดือนแรกของป 2555
จํานวน 7.42 ลานบาท
นอกจากนี้ในป 2552 บริษัทมีผลขาดทุนจากการปดรานสาขาจํานวน 7 สาขา เปนจํานวนเงิน 12.63 ลาน
บาท และในป 2553 บริษัทมีผลขาดทุนจากการปดรานสาขาจํานวน 3 สาขา เปนจํานวนเงิน 4.79 ลานบาท โดยการปด
รานสาขาดังกลาวมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากรายไดไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
คาใชจายในการขาย บริหาร และคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทสําหรับงวด 9 เดือนแรก
ของป 2554 มีจํานวน ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน ลานบาท หรือเพิม่ ขึน้ รอยละ สัดสวน
คาใชจายในการขาย บริหาร และคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารตอรายไดรวมในงวด 9 เดือนแรกของป 2554
เทากับรอยละ ต่ํากวาเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ
คาใชจายในการขายในงวด 9 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป
กอนที่มีจํานวน ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ตามรายไดจากการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในชวงดังกลาว การเพิ่มขึน้ ของคาใชจาย
ในการขายมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของคาใชจา ยพนักงานรานสาขา ซึ่งบริษัทไดเริ่มปรับคาแรงขั้นต่ํา
คาใชจา ยในการสงเสริมการขายและโฆษณา โดยเปนการทยอยรับรูค าโฆษณาเปนคาใชจายในงวดบัญชี
ซึง่ บริษัทไดเริ่มการโฆษณาประชาสัมพันธตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 และการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงานรานสาขา
คาใชจายในการขายดังกลาวสวนใหญประกอบดวย คาใชจายพนักงานรานสาขา คาเชาพื้นที่ คาใชจายในการสงเสริม
การขายและโฆษณา และคาสาธารณูปโภค โดยมีจํานวน 86.98 ลานบาท 81.84 ลานบาท 34.83 ลานบาท และ 33.12
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.30 รอยละ 27.56 รอยละ 11.73 และรอยละ 11.15 ของคาใชจา ยในการขาย ตามลําดับ
คาใชจายในการบริหารในงวด 9 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของป
กอนที่มีจํานวน ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ สาเหตุหลักเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงาน สวนงานสนับสนุน
(Back Office) คาใชจายในการบริหารสวนใหญประกอบดวย คาใชจายพนักงาน และคาเสื่อมราคาและตัดจาย โดยมี
จํานวน 18.66 ลานบาท และ 4.43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 58.75 และรอยละ 13.95 ของคาใชจายในการบริหาร
ตามลําดับ
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในงวด 9 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนที่มีจํานวน ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ เนื่องจากการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปใหแกผูบริหาร
ประกอบกับมีคาตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้นจากจํานวนกรรมการที่เพิ่มขึ้นในป 2554
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ผลขาดทุนจากการปดสาขาและปดปรับปรุง
ผลขาดทุนจากการปดสาขา/ปดปรับปรุงในป 2552 - 2554 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน
12.63 ลานบาท 4.79 ลานบาท 2.20 ลานบาท และ 1.20 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2552 -2553 บริษัทปดรานสาขา
จํานวน 7 สาขา และ 3 สาขา ตามลําดับ เนื่องจากรานสาขาดังกลาวประสบปญหาขาดทุนสะสม รายไดไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว สําหรับป 2554 บริษัทปดรานสาขาชั่วคราวจํานวน 2 สาขา เนื่องจากการปดปรับปรุงหรือตอง
ยายตามขอกําหนดของผูใหเชาพื้นที่ และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทปดรานสาขาแบรนด ฮอท พอท จํานวน
4 สาขา (ปดถาวร 3 สาขา และปรับปรุงเปลี่ยนเปนแบรนดไดโดมอน 1 สาขา) เนื่องจากรานสาขาดังกลาวประสบ
ปญหาขาดทุนสะสม รายไดไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และปดสาขารานอาหารที่รับโอนมาจากไดโดมอน
จํานวน 5 สาขา เนื่องจากเปนรานที่มีผลการดําเนินงานขาดทุน
การปดรานสาขาดังกลาวทําใหเกิดผลขาดทุน เนื่องจากบริษัทตองตัดจําหนายสวนปรับปรุงอาคารตาม
สัญญาเชาของสาขาที่ปดดําเนินการหรือยายพื้นที่ นอกจากนี้ การปดรานสาขาในป 2552 บริษัทไดรับผลกระทบจาก
การไมไดรับคืนเงินประกันกรณียกเลิกสัญญาเชาพื้นที่กอนครบกําหนดอายุสัญญาเชาในสาขาที่ปดจํานวน 5 สาขา เปน
จํานวนเงินรวม 4.08 ลานบาท สําหรับป 2553 - 2554 บริษัทสามารถเจรจาตอรองกับผูใ หเชาพืน้ ทีแ่ ละสามารถขอคืน
เงินประกันไดทั้งหมด และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน บริษัทยังอยูระหวางเจรจาขอคืนเงินประกันของผูใหเชาพื้นที่ของราน
สาขาที่ปดกอนครบกําหนดอายุสัญญาเชา
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
บริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดในป 25521 - 25534 จํานวน 17.28 ลานบาท 2.47 ลาน
บาท และ 57.13 ลานบาท และ 66.40 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 85.71 ในป 2552 และเพิ่มขึ้นรอยละ 2,212.96
และรอยละ 16.23 ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราสวนกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดตอ
รายไดรวม (EBIT Margin) เทากับรอยละ 0.28 รอยละ 5.00 และรอยละ 4.50 ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ การลดลง
อยางมากของกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดในป 2552 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการปด
สาขาที่มีรายไดไมเปนไปตามเปาหมายจํานวน 12.63 ลานบาท สําหรับป 2553 การเพิ่มขึ้นของกําไรกอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินไดในป 2553 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายจํานวนมาก หรือมีอัตรา
การขยายตัวเทากับรอยละ 31.12 ประกอบกับสามารถทําอัตรากําไรขั้นตนไดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2552 โดยอัตรากําไร
ขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 53.32 ในป 2552 เปนรอยละ 54.86 ในป 2553 ทัง้ นี้ ในป 2553 บริษัทมีผลขาดทุนจากการ
ปดสาขาจํานวน 4.79 ลานบาท ลดลงอยางมากเมือ่ เทียบกับผลขาดทุนจากการปดสาขาในป 2552 ทีม่ ีจํานวน 12.63
ลานบาท สําหรับป 2554
การเพิ่มขึ้นของกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดในงวด 9 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน ลาน
บาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปกอนทีม่ ีจํานวน ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของรายไดจากการขายจํานวนมาก หรือมีอัตราการขยายตัวเทากับรอยละ 28.88 ประกอบกับสามารถรักษาระดับทํา
อัตรากําไรขั้นตนไดดีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยงวด 9 เดือนแรกของป 2554 อัตรากําไรขัน้ ตน
เทากับรอยละ 54.60 ลดลงเล็กนอยจากสูงกวางวดเดียวกันของปกอนป 2553 ที่เทากับรอยละ 54.86
หากพิจารณากําไรกอนดอกเบีย้ จาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริษัทในป 2552 - 2554 มี
จํานวน 69.11 ลานบาท 130.23 ลานบาท และ 154.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 88.44 และรอยละ 18.31 ในป 2553 -
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2554 ตามลําดับ และคิดเปนอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา ตอรายไดรวม (EBITDA
Margin) เทากับรอยละ 7.94 รอยละ 11.40 และรอยละ 10.43 ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ โดย EBITDA Margin ที่
ลดลงในป 2554 จากผลของสถานการณน้ําทวมในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2554 ทําใหบริษัทมีอัตราการขยายตัวของรายได
เติบโตในอัตราที่ลดลง ในขณะทีบ่ ริษัทมีคาใชจายในการขายเพิ่มขึ้น
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 46.35 ลานบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 58.57 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 26.36 คิดเปนอัตราสวนกําไรกอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินไดตอรายไดรวม (EBIT Margin) เทากับรอยละ 5.00 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่เทากับ
รอยละ 8.39 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเพิม่ ขึน้ มากของคาใชจายในการขาย ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการขยายสาขา
และการขยายการลงทุนโดยการเขาซื้อสินทรัพยของไดโดมอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริษัท
มีจํานวน 110.33 ลานบาท เพิ่มสูงกวางวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 98.03 ลานบาท คิดเปน EBITDA Margin
เทากับรอยละ 11.67 ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 ต่าํ กวางวดเดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ 13.89 จากการมี
คาใชจายคงที่ (fixed cost ) ของรานไดโดมอน ในขณะทีอ่ ยูร ะหวางปรับปรุงรานเพือ่ สรางยอดขายใหเติบโต รวมทัง้
บริษัทมีคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการขยายรานสาขา
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั ในป 25521 - 25543 มีจํานวน 1.87 ลานบาท (11.43) ลานบาท และ 33.56
ลานบาท และ 39.89 ลานบาท ลดลงรอยละ 711.23 ในป 2552 และเพิ่มขึ้นรอยละ 393.61 และรอยละ 18.86 ในป 2553
- 2554 ตามลําดับ โดยมีอตั รากําไร (ขาดทุน) สุทธิเทากับรอยละ 0.22 รอยละ (1.31) และรอยละ 2.94 และรอยละ 2.70
ตามลําดับ
กําไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 32.09 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่มี
จํานวน 37.77 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 15.02 โดยมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.39 ลดลงเมื่อเทียบกับอัตรากําไรสุทธิ
ในงวดเดียวกันของปกอนทีเ่ ทากับรอยละ 5.35 สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของคาใชจายในการขายและบริหารใน
อัตราที่สูงเมื่อเทียบกับการขยายตัวของรายไดจากการขาย ในขณะที่บริษัทยังสามารถรักษาระดับอัตรากําไรขั้นตนไดดี
กําไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ โดยมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.76 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรากําไรสุทธิในงวดเดียวกันของปกอนที่
เทากับรอยละ สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวอยางมากของรายไดจากการขาย ประกอบกับอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น
รวมทั้งสามารถควบคุมคาใชจา ยตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
บริษัทมีอัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานเทากับรอยละ 0.90 รอยละ (0.71) และรอยละ 3.96 และ
รอยละ 3.19 ในป 25521 - 25543 ตามลําดับ การลดลงของอัตรากําไรจากการดําเนินงานในป 2552 เนื่องมาจากผล
ขาดทุนจากการปดสาขาทีม่ รี ายไดไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จํานวน 7 สาขา สําหรับป 2553 บริษัทมีอัตรากําไร
จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ มาก เนือ่ งจากความสามารถในการเพิ่มยอดขายจํานวนมากในขณะที่สามารถควบคุมตนทุน
และคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับการลดลงของอัตรากําไรจากการดําเนินงานในป 2554 มีสาเหตุ
หลักมาจากการขยายตัวของคาใชจายในการขาย จากการขยายตัวของจํานวนรานสาขาฮอท พอท ที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นป
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2553 ทีม่ ีจํานวน 78 สาขา เปน 101 สาขา ณ สิ้นป 2554 (ไมไดนับรวมสาขารานไดโดมอน ที่รับโอนมาเมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2554)
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 2.92 ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปกอนทีเ่ ทากับรอยละ 7.32 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึ้นของคาใชจายในการขาย ซึ่งสวนใหญเปน
ผลจากการมีสาขาเพิ่มขึน้ ซึ่งมาจากการขยายสาขาของฮอท พอท เอง และสาขารานไดโดมอนที่ซื้อเขามา และการ
ขยายการลงทุนโดยการเขาซื้อสินทรัพยของไดโดมอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2554 บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวอยางมากของรายไดจากการขายประกอบกับสามารถ
ควบคุมตนทุนและคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีอัตรากําไรทีส่ ูงขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 3.05 รอยละ (20.21) และรอยละ 49.63 และ
รอยละ 27.83 ในป 25521-25543 ตามลําดับ การลดลงของอัตราผลตอบแทนผูถือหุน ในป 2552 เนื่องจากบริษัทมีผล
ขาดทุนสุทธิ ในขณะทีป่  2553 บริษัทมีกําไรสุทธิทีเ่ พิม่ ขึ้น สําหรับป 2554 งวด 9 เดือนแรกของป 2554 บริษัทมีการ
ลดลงของอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ ลดลงเมือ่ เทียบกับป 2553 ที่เทากับรอยละ การลดลงของอัตรา
ผลตอบแทนผูถือหุนดังกลาว เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนเฉลี่ย โดยสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 202.23202.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553
จํานวนที่เทา กับ 117.8384.40 ลานบาท จากทุน จดทะเบียนและสว นเกินมู ลคาหุนที่เพิ่ม ขึ้นรวม 78.94 ล านบาท
ประกอบกับมีกําไรสะสมเพิ่มขึ้นจํานวน 38.899.15 ลานบาท ซึง่ มาจากกําไรสุทธิของบริษัทในป 2554เพิ่มขึ้นจากการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 56.86 ลานบาท เปน 85.29 ลานบาท ประกอบกับริษัทมีกําไรสุทธิ เพิ่มขึ้น และในงวด 6
เดือนแรกของป 2555 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 29.41 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2554
(3) การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิน้ ป 25521-25543 มีจํานวน 387.71 ลานบาท 363.37 ลานบาท และ 388.41
ลานบาท และ 701.03 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น (ลดลง) คิดเปนรอยละ (6.28) และรอยละ 6.89 และรอยละ 80.49 ใน
ป 25532 และป 25543 ตามลําดับ การลดลงของสินทรัพยรวมในป 2552 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสวน
ปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา และอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน เนือ่ งจากการตัดคาเสือ่ มราคาตามอายุการใชงานของ
สินทรัพยดังกลาว การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมในป 2553 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือและเงิน
ประกันและอื่นๆ จํานวน 6.58 ลานบาท และ 7.43 ลานบาท ตามลําดับ สินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นดังกลาวเปนไปตาม
ยอดขายทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ มาก ประกอบกับการเปดรานสาขาใหม จํานวน 4 สาขา ทําใหตอ งมีสินคาสํารองในรานสาขา
เพิ่มขึ้น และตองมีเงินประกันเพิ่มขึ้นจากการเปดรานสาขาใหมดังกลาว ซึง่ สวนใหญวางเงินประกันเปนจํานวนเทากับ
คาเชา 3 เดือน สําหรับป 2554 การเพิ่มขึ้นอยางมากของสินทรัพยรวม มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสวนปรับปรุง
อาคารตามสัญญาเชาและอุปกรณทใ่ี ชในการดําเนินงานจากการขยายรานสาขา โดยบริษัทเปดรานสาขาใหมในป 2554
จํานวน 23 สาขา และการเพิ่มขึน้ ของสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาที่ซื้อจากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย เพื่อ
ดําเนินธุรกิจรานสาขาไดโดมอนจํานวนประมาณ 97.06 ลานบาท
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ในป 25521-25543 สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทประกอบดวย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ซึ่งมีจาํ นวน
285.96 ลานบาท 259.48 ลานบาท และ 254.808.16 ลานบาท และ 385.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 73.76 รอยละ 71.41
และรอยละ 65.60 และรอยละ 54.98 ของสินทรัพยรวม ในป 25521-25543 ตามลําดับ รองลงมาไดแก เงินประกันและ
อื่นๆ ซึ่งมีจํานวน 53.38 ลานบาท 49.22 ลานบาท และ 56.65 ลานบาท และ 91.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.77 รอย
ละ 13.55 และรอยละ 14.59 และรอยละ 13.10 ของสินทรัพยรวม และสินคาคงเหลือซึ่งมีจํานวน 25.79 ลานบาท 20.27
ลานบาท และ 26.86 ลานบาท และ 41.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.65 รอยละ 5.58 และรอยละ 6.91 และรอยละ ของ
สินทรัพยรวมในป5.85 ของสินทรัพยรวมในป 25521-25543 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ตัง้ แตป 2554 เปนตนมา สิทธิ
การเชาถือเปนสินทรัพยทีม่ ีมูลคาสูงเปนอันดับสอง รองจากทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ โดยมีจํานวน 113.11 ลานบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อสิทธิการเชารานไดโดมอนจากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย จากการซื้อสินทรัพ ย
ดําเนินงานของไดโดมอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยในป 2552 - 2554 เทากับรอยละ (3.04) รอยละ 8.93 และรอยละ
7.32 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่ติดลบในป 2552 เปนผลจากบริษัทมีผลขาดทุน สาเหตุหลักมาจาก
การปดสาขา และอัตราที่เพิ่มขึ้นในป 2553 เปนผลจากบริษัทมีกําไรสุทธิที่เพิม่ ขึน้ ในขณะทีม่ ีสินทรัพยรวมเฉลี่ยในป
2553 เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา สําหรับป 2554 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงเล็กนอยจากป 2553 เนื่องจาก
บริษัทมีสินทรัพยรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เปนผลจากในป 2554 บริษัทไดเขาลงทุนในสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สินทรัพยรวมของบริษัทมีจํานวน 731.26 ลานบาท เพิ่มขึน้ จากสิน้ ป 2554
จํานวน 30.23 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.31 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน จาก
การขยายสาขาในงวดนีจ้ าํ นวน 9 สาขา และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเทากับรอยละ 8.96 เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554
ที่เทากับรอยละ 7.32 จากผลกําไรสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ สินทรัพยรวมของบริษัทมีจํานวน ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิน้ ป 2553 จํานวน ลานบาท หรือเพิม่ ขึน้
รอยละ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิจํานวน ลานบาท และการเพิ่มขึน้ ของเงิน
ประกันและอื่นๆจํานวน 22.19 ลานบาท เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในงวด 9 เดือนแรกของป 2554ชวงเดือน
มกราคม-กันยายน 2554 จํานวน 14 สาขา
ลูกหนี้การคา
ณ สิ้นป 25521 - 25543 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ จํานวน 0.76 ลานบาท 0.75 ลานบาท และ 0.28 ลานบาท
และ 1.82 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัท เนื่องจากบริษัทขายสินคาเปน
เงินสด โดยลูกหนี้การคาของบริษัทมีเพียงรายเดียว คือ ลูกหนี้รานแฟรนไชสที่เปนบุคคลซึ่งไมเกี่ยวของกับบริษัท โดย
เปนลูกหนี้จากการขายสินคา เชน สินคาสด สินคาแหง วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ ที่ตองใชในรานแฟรนไชสดังกลาว และคา
ปรับปรุงรานแฟรนไชสดังกลาว การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา จากณ สิน้ ป 25543 เปนจํานวน 1.54 ลานบาท ซึ่งเปน
หนี้สินที่ยังไมครบกําหนดชําระ โดยบริษัทไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ลูกหนี้รานแฟรนไชสดังกลาวมีบางสวนที่เปนลูกหนี้คางชําระที่เกินกําหนด 365 วันขึ้นไป โดยมี
จํานวน 0.45 ลานบาท ในป 2552 และเพิ่มขึ้นอีก 0.62 ลานบาท เปน 1.07 ลานบาท ในป 2553 ซึ่งยอดดังกลาวไดมีการ
ตัง้ สํารองเทากับรอยละ 100 โดยลูกหนีค้ างชําระจํานวน 0.45 ลานบาท ในป 2552 เปนลูกหนีค้ าสินคาและวัตถุดิบที่
สั่งซื้อจากบริษัทเพื่อมาใชและจําหนายในรานแฟรนไชส สําหรับยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 0.62 ลานบาท ในป 2553
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เปนคาปรับปรุงรานแฟรนไชส เนื่องจากบริษัทตองการใหรานแฟรนไชสปรับเปลี่ยนรูปแบบจากสุกี้ ชาบู (ตามสัง่ ) มา
เปนแบบบุฟเฟต ภายใตแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ตามนโยบายการปรับเปลี่ยนแบรนดรานสาขาของบริษัท ซึ่ง
รวมถึงการปรับเปลี่ยนแบรนดของรานแฟรนไชสดวย แตเนื่องจากรานแฟรนไชสตั้งอยูในตางจังหวัด ไมสามารถ
วาจางผูรับเหมาใหทํางานปรับปรุงตามรูปแบบรานที่บริษัทกําหนดได บริษัทจึงจําเปนตองสงชางของบริษัทเขา
ดําเนินการ รวมทั้งตองลงทุนในสวนภาชนะและอุปกรณใหสอดคลองกับรูปแบบรานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทคาด
วาภายหลังการปรับเปลีย่ นรูปแบบรานแลว จะทําใหรานแฟรนไชสมียอดขายเพิม่ ขึน้ และสามารถชําระคืนหนีใ้ หแก
บริษัทได แตเนื่องจากการเปดหางสรรพสินคาแหงใหมของผูประกอบการรายใหญรายหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ทําใหผูมา
ใชบริการในหางฟอรั่ม ซึ่งเปนที่ตั้งของรานแฟรนไชสลดลง ประกอบกับหางฟอรั่มไมมีการปรับปรุงหรือทําการตลาด
เพิ่มเติมเพื่อกระตุนการใชบริการของลูกคา ทําใหยอดขายของรานแฟรนไชสไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว และไม
สามารถชําระคืนหนี้ที่คางอยูใหแกบริษัทได
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันลูกหนีร้ านแฟรนไชสไดทําจดหมายขอผอนผันการชําระคืนเงินดังกลาวเปนราย
เดือนๆละไมต่ํากวา 15,000 บาท ชําระภายในไมเกินวันที่ 30 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 30 มิถนุ ายน 2554 เปนตนไป
และหากบางเดื อนที่มีผลกําไรสู งขึ้นจะชําระคืน ในจํานวนที่มากกวาที่กําหนดดัง กลาว ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมธันวาคม งวด 9 เดือนแรกของป2554 บริษัทไดรับชําระคืนเงินจากลูกหนี้รานแฟรนไชสจํานวน 90,000 บาท และในป
2554 บริษัทมีการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เคยบันทึกไวตามจํานวนดังกลาว ทําใหคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
จาก 1.07 ลานบาท ณ สิน้ ป 25534 เปน 0.98 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ในป 2552-2553 บริษัทมีการตั้งคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีร้ านแฟรนไชสทีเ่ กินกําหนด 365 วัน
ขึ้นไป ที่มีจํานวน 0.45 ลานบาท และ 0.62 ลานบาท ตามลําดับ เทากับรอยละ 100 ของลูกหนี้ดังกลาว ตามลําดับ ที่
เหลือเปนลูกหนีก้ ารคาสุทธิท่ียังไมครบกําหนดทั้งจํานวน ซึง่ มีจํานวน 0.75 และ 0.28 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป
2551 บริษัทยังไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ลูกหนีก้ ารคาสุทธิมีจํานวน 1.71 ลานบาท ลดลงลดลงจากเมื่อสิน้ ป 2554 ที่มี
จํานวน 1.82 ลานบาท โดยลูกหนีจ้ ํานวนดังกลาวเปนหนีท้ ีย่ ังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 1.62 ลานบาท และเปนหนี้ที่
เกินกําหนด 1 วัน ถึง 30 วัน จํานวน 0.06 ลานบาท หนีเ้ กินกําหนด 31 วัน ถึง 90 วัน จํานวน 0.02 ลานบาท หนีเ้ กิน
กําหนด 91 วัน ถึง 365 วัน จํานวน 0.01 ลานบาท และเกินกําหนด 365 วันมีจํานวน 0.89 ลานบาท ซึง่ สวนที่เกิน 365
วัน บริษัทไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบทั้งจํานวน โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2555 มีจํานวน 0.89 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 0.98 ลานบาท หรือลดลงจํานวน 0.09 ลานบาท จากการ
ผอนชําระของลูกหนี้รานแฟรนไชสจาํ นวน 90,000 บาท ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ลูกหนี้การคาสุทธิมีจํานวน 0.32 ลานบาท ลดลงจากเมื่อสิน้ ป 2553 เปนจํานวน
0.04 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินที่ยังไมครบกําหนดชําระ โดยไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
สินคาคงเหลือ
ณ สิ้นป 25521 - 25543 บริษัทมีสินคาคงเหลือจํานวน 25.79 ลานบาท 20.28 ลานบาทและ 26.86 ลานบาท
และ 41.04 ลานบาท ตามลําดับ (ณ สิ้นป 2551 สินคาคงเหลือดังกลาวไดรวมวัสดุสิ้นเปลืองจํานวน 7.19 ลานบาท และ
ในป 2553 บริษัทไดจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินสําหรับป 2553 โดยบันทึกวัสดุส้ินเปลืองเปนสวนหนึง่ ของ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น และไดปรับปรุงขอมูลในป 2552 ซึ่งแสดงเปรียบเทียบในงบการเงินดังกลาว ใหสะทอนการจัด
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ประเภทบัญชีใหมดวย) สินคาคงเหลือสวนใหญเปนสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทสั่งซื้อมาเพื่อใชประกอบอาหาร เชน น้ํามัน
พืช เครื่องปรุงรสตางๆ โดยสิ้นป 2551 สินคาคงเหลือประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป วัสดุสิน้ เปลือง และวัตถุดิบ ใน
สัดสวนเทากับรอยละ 66.66 และรอยละ 27.88 และรอยละ 5.46 ของสินคาคงเหลือตามลําดับ ณ สิ้นป 2552 สินคา
คงเหลือ ประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ คิดเปนรอยละ 89.41และรอยละ 10.59 ของสินคาคงเหลือตามลําดับ
และ ณ สิ้นป 2553 คิดเปนรอยละ 93.49 และรอยละ 6.51 ของสินคาคงเหลือตามลําดับ และ ณ สิน้ ป 2554 คิดเปนรอย
ละ 92.69 และรอยละ 7.31 ของสินคาคงเหลือ ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือในป 2554 เปนผลจากการ
สั่งซื้อสินคาเพื่อขายใหแกรานสาขาในชวงปลายป ซึ่งเปนเทศกาลและวันหยุดยาว ประกอบกับบริษัทมีรานสาขา
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทและมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 15 วัน 16 วัน 15 วัน และ 17 วัน ในป 25521 - 25543
ตามลําดับ
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายบริหารสินคาคงคลังใหเพียงพอตอการผลิต การใชประกอบอาหารหรือเสิรฟในราน
สาขา การสต็อกสินคาจะพิจารณาตามลักษณะของสินคานัน้ ๆโดยหากเปนอาหารสําเร็จรูป เชน ขนมจีบ ซาลาเปา จะ
สั่งซื้อลวงหนาและเก็บสต็อกไวใชหมุนเวียนประมาณ 3 เดือน อาหารสด เชน เนื้อสัตวประเภทตางๆ จะสั่งซื้อลวงหนา
และเก็บสต็อกเพื่อหมุนเวียนประมาณ 7-10 วัน สําหรับผักและผลไมบริษัทสั่งซื้อสินคาลวงหนาแบบวันตอวัน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 สินคาคงเหลือมีจํานวน 27.35 ลานบาท ลดลงจากสิน้ ป 2554 เปนจํานวน 13.70
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 33.37 โดยสวนใหญเปนการลดลงของสินคาสําเร็จรูป และมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
เทากับ 14 วัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ณ สิน้ ป 2552 - 2554 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอืน่ จํานวน 13.85 ลานบาท 22.09 ลานบาท และ 32.00
ลานบาท ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ สวนใหญประกอบดวย วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ซึ่งเปนวัสดุเกี่ยวกับอุปกรณของ
ฝายกอสรางที่ใชในการกอสรางปรับปรุงรานสาขา ซึง่ ในป 2553 - 2554 มีจํานวน 7.69 ลานบาท และ 16.10 ลานบาท
ตามลําดับ รองลงมาไดแก คาเชาปายและออกอากาศภาพยนตรโฆษณาจายลวงหนา โดยมีจํานวน 5.19 ลานบาท และ
3.29 ลานบาท ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ โดยคาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้นนับตั้งแตป 2552 เนือ่ งจากบริษัทมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสรางการรับรูในแบรนดฮอท พอท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 35.96 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นป
2554 จํานวน 3.96 ลานบาท ทั้งนี้ ในงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีการจัด
ประเภทรายการในงบการเงินใหม โดยปรับปรุงรายการบัญชี สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เปนบัญชีลูกหนีอ้ ื่น ซึง่ เปน
รายการที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ไดแก เงินสนับสนุนการขายคางรับ ลูกหนี้อื่น เงินทดรองจาย และเงินมัดจํา เปน
ตน โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 ลูกหนี้อื่นมีจํานวน 10.41 ลานบาท เพิ่มสูงกวาสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 7.97 ลานบาท
โดยลูกหนีอ้ ื่นที่เพิ่มขึน้ มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทไดขายสิทธิการเชารานสาขาดิโอลดสยามใหกับบุคคลอื่นที่ไม
เกี่ยวของกัน และอยูระหวางการชําระราคาคาสิทธิการเชาจากผูซื้อจํานวน 4.22 ลานบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ณ สิ้นป 25521 - 25543 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ ณ วันที่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ มี
จํานวน 285.96 ลานบาท 259.48 ลานบาท 254.80 ลานบาท และ 385.43 ลานบาท และ 428.34 ลานบาท ตามลําดับ คิด
เปนประมาณรอยละ 5966-714 ของสินทรัพยรวม
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ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวยรายการทีส่ ําคัญ ไดแก ที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัท
ทีต่ ั้งอยูที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกอบดวยสวนของสํานักงาน โรงงานผลิตอาหารหรือครัวกลาง
คลังสินคาสดและสินคาแหง และอาคารผลิตเฟอรนิเจอรและอุปกรณตกแตงรานสาขา โดยมีมูลคาสุทธิเทากับ 74.50
ลานบาท 76.25 ลานบาท 75.85 ลานบาท และ 79.18 ลานบาท และ 83.10 ลานบาท ณ สิ้นป 25521-25543 และ ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2555
สินทรัพยที่เปนสวนของรานสาขาตางๆ ที่ตั้งอยูทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด ไดแก สวน
ปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา โดยมีจํานวนสุทธิเทากับ 113.17 ลานบาท 99.10 ลานบาท และ 99.38 ลานบาท และ
181.26 ลานบาท ณ สิ้นป 25521-25543 ตามลําดับ สินทรัพยดงั กลาวเกิดจากการลงทุนตกแตงรานสาขาตางๆ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการเพิ่มสาขา การขยายราน หรือลดลง (การปด) ของรานสาขาตางๆ รวมถึงการ
ลดลงเนื่องจากคาเสื่อมราคาของสินทรัพยดังกลาว โดยในป 2552 สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาสุทธิมีจํานวน
ลดลง 14.07 ลานบาท ถึงแมในปนี้จะมีสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาจากการเปดรานสาขาใหม 7 สาขา เพิ่มขึ้น
จํานวน 30.53 ลานบาท ก็ตาม แตในขณะเดียวกันก็มีคาเสื่อมราคาของสินทรัพยดังกลาวเพิ่มขึ้นจํานวน 26.94 ลานบาท
รวมทั้งมีการตัดจําหนายสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาจํานวน 17.66 ลานบาท เนื่องจากการปดรานสาขา 7 สาขา
ในป 2553 สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาสุทธิใกลเคียงกับป 2552 โดยบริษัทมีสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา
เพิ่มขึ้นจํานวน 45.36 ลานบาท สาเหตุจากการเปดรานสาขาใหม 4 สาขา ในขณะเดียวกันก็มีการตัดจําหนายสวน
ปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาจํานวน 11.92 ลานบาท จากการปดรานสาขา 3 สาขา รวมทั้งมีคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
จํานวน 33.16 ลานบาท ในป 2554 สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้น 131.75 ลานบาท จากการเปดรานฮอท
พอท สาขาใหมในปนรี้ วม 23 สาขา ในขณะเดียวกันมีการตัดจําหนายสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาจํานวน 8.69
ลานบาท จากปดรานสาขาชั่วคราวจํานวน 2 สาขา เนือ่ งจากการปดปรับปรุงหรือตองยายตามขอกําหนดของผูใ หเชา
พื้นที่ รวมทั้งมีคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 41.18 ลานบาท
อุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน มีจํานวนสุทธิเทากับ 69.76 ลานบาท 63.15 ลานบาท และ 61.95 ลานบาท
และ 86.08 ลานบาท ณ สิน้ ป 25521-25543 ตามลําดับ ซึ่งอุปกรณทีใ่ ชในการดําเนินงานในรานสาขาตางๆจะมีมูลคา
ลดลงเนื่องจากมีการตัดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงาน ในขณะเดียวกันก็มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจํานวนมากในกรณีที่มี
การเปดรานสาขาใหมหรือการขยายรานสาขา การเพิ่มขึ้นของอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานในป 2554 จากการเปดราน
สาขาใหมในปนี้รวม 23 สาขา
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริษัทมีสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาสุทธิจํานวน 152.38 ลานบาท ลดลง
จากสิ้นป 2554 จํานวน 28.88 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 15.93 และมีอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานสุทธิจํานวน
154.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 จํานวน 68.08 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 79.05 เนื่องจากการเปดสาขาใหม
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555 จํานวน 9 3สาขาซึ่งทําใหในชวงที่ผานมามูลคาสินทรัพยโดยรวมในรายการ
ดังกลาวไมเปลี่ยนแปลงมากนัก
ณ วันที่ บริษัทมีสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาสุทธิจํานวน ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 จํานวน
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ และมีอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานสุทธิจํานวน ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ป 2553 จํานวน
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ เนือ่ งจากการเปดสาขาใหมในชวงเดือนมกราคม-กันยายน 2554 จํานวน 143 สาขา
บริษัทมีนโยบายการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรตามวิธีเสนตรง จากวิธีการประมาณอายุการใชงาน
อยางเหมาะสม ซึ่งประเมินจากผลประโยชนในการใชเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก โดยอาคารและสิ่งปลูกสรางมีอายุการใช
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หนา 189

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

งาน 10-30 ป คิดคาเสือ่ มราคาโดยแยกสวนประกอบของสินทรัพย (Component) เครื่องตกแตง อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ มีอายุการใชงาน 5 ป อุปกรณที่ใชในการดําเนินงานไดแก อุปกรณครัว อุปกรณบริการ ในรานสาขา มีอายุ
การใชงาน 5 ป สิทธิการเชาและสวนปรับปรุงสัญญาเชา คิดคาเสื่อมราคาตามอายุสัญญาเชา ทั้งนี้ในป 2552 - 2554
และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 9บริษัทมีคาเสือ่ มราคาจํานวน 65.81 ลานบาท 72.35 ลานบาท 86.00 ลานบาท และ
56.15 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ กอนวันที่ 1 มกราคม 2553 สินทรัพยถาวรของบริษัทบางรายการ ซึง่ เปนสินทรัพยประเภทอุปกรณที่
ใชในการดําเนินงานรานสาขา เชน จาน ชาม แกวน้าํ หมอตม ชอนสอม บันทึกบัญชีเปนยอดรวมในทะเบียนทรัพยสิน
โดยไมไดแสดงรายละเอียดในทะเบียนทรัพยสินตามประเภทของสินทรัพย ดังนั้นบริษัทจึงไดดําเนินการปรับปรุงโดย
การวาจางบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อจัดทํารายละเอียดทรัพยสินดังกลาว โดยการอางอิงจากเอกสารการบันทึก
บัญชีเดิม และการเขาตรวจนับความมีตัวตนของทรัพยสินในรานสาขา โรงงาน และสํานักงานใหญ พรอมทั้งนําระบบ
Barcode Sticker และ Handheld Terminal เพื่อชวยใหการตรวจนับและการตรวจสอบสินทรัพยมีความถูกตอง การแตก
รายละเอียดทรัพยสิน และการตรวจนับสินทรัพย บุคคลภายนอก (Outsource) ไดดําเนินการเสร็จแลว ป จจุบันบริษัท
ไดจัดทําทะเบียนทรัพยสินถาวร โดยแสดงรายละเอียดรหัสทรัพยสิน วันที่ไดมา ราคาทุน คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคา
สะสม ราคาตามบัญชี สถานที่จัดเก็บทรัพยสิน และกระทบยอดกับมูลคาของสินทรัพยตามบัญชีเรียบรอยแลว
สิทธิการเชา
ณ สิ้นป 2552 - 2554 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริษัทมีสิทธิการเชา-สุทธิ จํานวน 0.11 ลานบาท 0.07
ลานบาท 113.11 ลานบาท และ 105.48 ลานบาท ตามลําดับ สิทธิการเชาที่เพิ่มขึ้นมากในป 2554 เนื่องจากการเขาซื้อ
สินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอน โดยบริษัทไดเขาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานไดโดมอนจากไดโดมอนจํานวน 15.56
ลานบาท ซื้อสิทธิการเชาจากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย จํานวน 86.32 ลานบาท และ 10.74 ลานบาท
ตามลําดับ สําหรับการลดลงของสิทธิการเชาในป 2554 เปนการตัดจําหนายสิทธิการเชาของสาขามิตาเกะ ไอทีสแควร
เนื่องจากการปดสาขา การจําหนายสิทธิการเชารานไดโดมอนสาขาดิโอลดสยามใหแกบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของ
รวมทั้งมีคาตัดจายสิทธิการเชาสําหรับงวดตามอายุการใชงาน
เงินประกันและอื่นๆ
ณ สิน้ ป 25521 - 25543 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ ณ วันที่ บริษัทมีเงินประกันการเชารานและ
อุปกรณ และอื่นๆ จํานวน 53.38 ลานบาท 49.22 ลานบาท 56.65 ลานบาท และ 91.82 ลานบาท และ 98.30 ลานบาท
ตามลําดับ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากการขยายสาขา รวมทั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินประกันเพิม่ ขึน้ จาก
รานสาขาไดโดมอนที่ไดจากการซื้อสินทรัพย ซึ่งสวนใหญเปนเงินประกันการเชารานสาขา สวนใหญเปนเงินทีบ่ ริษัท
จะตองวางเปนประกันเมื่อมีการทําสัญญาเชา โดยมีจํานวนเทากับคาเชาตามสัญญาเชานั้นๆรวมกัน 3 เดือน ซึ่งเงิน
ประกันการเชาดังกลาวจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อมีการทําสัญญาเชาใหม และจะมีจํานวนลดลงเทากับเงินประกันทีไ่ ดรับ
คืนเมื่อบริษัทไดปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเมื่อมีการสิ้นสุดหรือเลิกสัญญาเชา
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สภาพคลอง
รายการ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ป 2552
85.98
(45.16)
(33.28)
7.55

ป 2553
146.56
(83.45)
(58.13)
4.98

หนวย : ลานบาท
ป 2554
ม.ค. - มิ.ย. 2555
229.87
71.74
(236.47)
(133.01)
3.78
58.10
(2.82)
(3.17)

บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในป 25521 - 25543 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555และ
งวด 9 เดือนแรกของป 2554 จํานวน 92.94 ลานบาท 85.98 ลานบาท 146.56 ลานบาท และ 229.87 ลานบาท และ 71.74
ลานบาท ตามลําดับ เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในป 25521 - 25543 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555
และงวด 9 เดือนแรกของป 2554 สวนใหญเปนผลมาจากกําไรจากการดําเนินงาน โดยมีจํานวน 75.82 ลานบาท 82.49
ลานบาท 135.20 ลานบาท และ 156.73 ลานบาท และ 110.32 ลานบาท ตามลําดับ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 25521 - 25543 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 และงวด 9 เดือน
แรกของป 2554 มีจํานวน 81.66 ลานบาท 45.16 ลานบาท 83.45 ลานบาท และ 236.47 ลานบาท และ 133.01 ลานบาท
ตามลําดับ เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพื่อขยายและปรับปรุงราน
สาขา โดยลงทุนเพื่อปรับปรุงและตกแตงรานสาขาซึ่งเปนพื้นที่เชา และการลงทุนในอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานราน
สาขา ซึ่งประกอบดวย สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา เครือ่ งตกแตงติดตั้ง อุปกรณ รวมทัง้ งานระหวางกอสรางที่
สาขา นอกจากนี้ยังมีเงินสด (จาย) รับคืนคาเงินประกันการเชารานสาขาและอืน่ ๆ จํานวน (6.90) ลานบาท 3.54 ลาน
บาท (7.43) ลานบาท และ (25.9722.19) ลานบาท และ (6.70) ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนเงินสดทีบ่ ริษัทตองจายเพือ่
เปนประกันในกรณีการทําสัญญาเชาพื้นที่ใหมเพื่อขยายหรือเปดสาขาแหงใหม ซึ่งสวนใหญเปนจํานวนเทากับคาเชา 3
เดือน และบริษัทจะไดรับเงินประกันคืนในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาเชาเพื่อปดหรือยายรานสาขา นอกจากนี้ ในงวด 6
เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีเงินสดตองจายซื้อคาสินทรัพยของไดโดมอนจํานวน 33.74 ลานบาท เงินสดจายชําระคา
สิทธิการเชาใหแกธนาคารธนชาตบางสวนจํานวน 6.66 ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินในป 25521 - 25543 และงวด 9 เดือนของป 2554 และ
งวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน (ลานบาท 33.28) ลานบาท (58.13) ลานบาท และ 3.78 ลานบาท และ 58.10 ลาน
บาท ตามลําดับ เงินสดสุทธิใชไปในป 2552 - 2553 เกือบทั้งหมดเปนการใชไปเพื่อชําระคืนหนี้สินระยะยาวกับสถาบัน
การเงิน หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน และชําระคืนเงินกูยืมจากผูถ ือหุน ไดแก กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และ
กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน รวมถึงการชําระดอกเบี้ยจาย สําหรับป 2554 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
จัดหาเงินในป 2554 เปนผลจากบริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นจํานวน 3.89 ลานบาท ในขณะที่ ชวงดังกลาวบริษัทมี
การชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวนมาก โดยชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 60.95 ลานบาท
และชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
จํานวน 83.94 ลานบาท แตบริษัทก็ไดรับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 79.87 ลานบาท รวมทั้งการชําระ
คืนหนี้เงินกูยืมระยะยาวจากกองทุนดังกลาว สวนหนึ่งเปนการแปลงเงินกูยืมระยะยาวจากกองทุนดังกลาวเปนหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 78.94 ลานบาท
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นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จาก
กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินจํานวน 27.17 ลานบาท และจาก
สถาบันการเงินจํานวน 37.50 ลานบาท และหนีส้ ินตามสัญญาเชาซื้อทีถ่ ึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 2.64 ลาน
บาท ซึง่ ในสวนของเงินกูย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อมีการผอนชําระเปนรายเดือน
ประมาณเดือนละ 2-3 ลานบาท และเงินกูย ืมจากกองทุนทัง้ สองจะชําระคืนจากเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุน IPO
ของบริษัท ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนของสัญญายกเลิก (Termination Agreement) โดย
คาดวาบริษัทจะไมไดรับผลกระทบดานสภาพคลองจากการชําระคืนหนี้ดังกลาว และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานสวนใหญมาจากเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
อัตราสวนสภาพคลอง
ในป 25521 - 25543 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.25 เทา 0.37 เทา และ 0.36 เทา และ 0.22 เทา
ซึ่งเปนอัตราสวนคอนขางต่ํา เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญเปนเงินสด และสินคา
คงเหลือทีม่ ีการหมุนเวียนคอนขางเร็วและมียอดคงคางจํานวนไมมาก โดยบริษัทไมมีลูกหนี้การคาจากการขายสินคา
ในรานอาหารเนื่องจากเปนการขายเงินสดและมีการเก็บเงินจากลูกคาทันที ในขณะทีบ่ ริษัทมีหนีส้ ินหมุนเวียนจํานวน
มาก โดยสวนใหญเปนเจาหนี้การคาจากการไดรับเครดิตในการสั่งซื้อสินคา และเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงครบ
กําหนดชําระภายในหนึ่งป โดยบริษัทบริหารสภาพคลองจากการใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ทั้งนี้ จากการพิจารณาอัตราสวนสภาพคลอง จะเห็นวา ณ สิน้ ป 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมี
สภาพคลองที่ลดลง โดยมีอัตราสวนต่ํากวา 1 เทา เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนเพื่อขยายและปรับปรุงสาขามาอยาง
ตอเนื่อง โดยเงินลงทุนสวนหนึ่งมาจากเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อีกทั้งการลดลงของอัตราสวนสภาพ
คลอง ณ สิ้นป 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นมากของหนี้สินหมุนเวียนจากเจาหนี้
การคา ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการขยายระยะเวลาชําระหนี้การคาดังกลาว รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้คาซื้อ
สินทรัพยจากไดโดมอนจํานวน 33.74 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 และเจาหนี้คาซือ้ สิทธิการเชาพืน้ ที่รานไดโดมอนจาก
สถาบันการเงินจํานวน 88.74 ลานบาท และ 80.76 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามลําดับ ซึ่ง
บริษัทจะชําระคาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานไดโดมอนดังกลาวภายหลังกระบวนการโอนเปลี่ยนคูสัญญามาเปนของ
บริษัทเสร็จสิ้นแลว ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นภายในป 2555 โดยมีแหลงเงินทุนสวนใหญมาจากเงินกูย มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงจํานวนมาก ประกอบกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชน
ครั้งนี้ จะทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และมีสภาพคลองเพิ่มสูงขึ้น
ในป 25521 - 25543 วงจรเงินสดเทากับ (34) วัน (38) วัน และ (37) วัน และ (56) วัน ตามลําดับ วงจรเงิน
สดติดลบเปนไปตามลักษณะธุรกิจของบริษัทที่มีการขายสินคาและเก็บเงินจากลูกคาทันที กอนที่จะจายเงินใหกับ
เจาหนี้คาซื้อสินคา นอกจากนี้ ในป 25521 - 25543 บริษัทมีระยะเวลาการขายเฉลีย่ เทากับ 15 วัน 16 วัน และ 15 วัน
และ 17 วัน ตามลําดับ และมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยในป 25521 - 25543 เทากับ 50 วัน 54 วัน และ 53 วัน และ 74 วัน
ตามลําดับ ซึ่งแสดงถึงสภาพคลองของเงินสดที่ใชในการดําเนินธุรกิจประจําวันของบริษัท โดยวงจรเงินสดสิน้ ป 2554
ติดลบมากขึน้ เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553 เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.22 เทา ซึ่งเทากับอัตราสวน ณ สิ้นป
2554 บริษัทมีวงจรเงินสดเทากับ (54) วัน ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 14 วัน ระยะเวลาชําระหนีเ้ ฉลีย่ 68 วัน โดยวงจร
เงินสดติดลบนอยลงจากสิ้นป 2554 ที่เทากับ (56) วัน เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเร็วขึ้น
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หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 25521 - 25543 มีจํานวน 325.44 ลานบาท 312.53 ลานบาท และ 304.00
ลานบาท และ 498.81 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 3.97 และรอยละ (2.73) และรอยละ 64.08 ในป
25532 และป 25543 ตามลําดับ การลดลงของหนี้สินรวมในป 2553 ดังกลาว มีสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนหนี้สิน
ของบริษัท ทั้งนี้หนี้สินรวมของบริษัทสวนใหญเปนเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งไดแก กองทุนออรีออส เซาท
อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รองลงมาไดแก
เจาหนี้การคา ทั้งนี้ ณ สิ้นป 25521 - 25543 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีจํานวน 151.14 ลานบาท
141.11 ลานบาท และ 111.11 ลานบาท และ 27.17 ลานบาท ตามลําดับ การลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่
เกี่ยวของกัน เนื่องจากบริษัทไดชําระคืนเงินกูย ืมระยะยาวใหแกกองทุนออรีออส และกองทุนสวนบุคคลของธนาคาร
ออมสินจํานวน 83.94 ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่งเปนการแปลงเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 78.94 ลานบาท เปนหุน สามัญเพิ่ม
ทุนในจํานวนดังกลาว บริษัทมีคิดเปนประมาณรอยละ 37 - 46 ของหนี้สินรวม เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมี
จํานวน 61.63 ลานบาท 53.99 ลานบาท และ 44.97 ลานบาท และ 63.88 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนประมาณรอยละ
135 - 179 ของหนี้สินรวม และมีเจาหนี้การคาจํานวน 57.39 ลานบาท 63.68 ลานบาท และ 86.86 ลานบาท และ 183.65
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนประมาณรอยละ 2018 - 3729 ของหนี้สินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 หนี้สินรวมมีจํานวน 496.94 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2554 ทีม่ ีจํานวน 498.81
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.37 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจาหนี้การคาจํานวน 58.64 ลานบาท เจาหนีค้ าซื้อ
สินทรัพยไดโดมอนจํานวน 33.74 ลานบาท ในขณะทีม่ ีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 55.50 ลานบาท เจาหนีอ้ ืน่
ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้นจํานวน 10.15 ลานบาท
ณ วันที่ หนี้สินรวมมีจํานวน ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2553 ทีม่ ีจํานวน 304.00 ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ สาเหตุหลักมาจาก
ทั้งนี้ เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 มิถุนายน
2555 มีจํานวน 63.88 ลานบาท และ 119.38 ตามลําดับ มีหลักทรัพยค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคารโรงงาน
และสิ่งปลูกสรางของบริษัท และบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากูเงินที่สําคัญไดแก บริษัทตองคงอัตราสวน
หนีส้ ินตอสวนทุนในอัตราไมเกิน 1.5:1 โดยหนีส้ ินหมายถึง หนี้สินทัง้ หมดหักเงินกูก รรมการหรือผูถ ือหุน และสวน
ทุนหมายถึงสวนทุนทั้งหมดรวมกับเงินกูกรรมการหรือผูถือหุน
ณ สิน้ ป 2552 - 2553 บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดโดยสถาบันการเงินได โดยมีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนทุน เมื่อคํานวณตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนเทากับ 0.83 เทา และ 0.94 เทา ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวา
อัตราสวนที่กําหนดที่เทากับ 1.5 เทา อยางไรก็ตาม ณ สิ้นป 2554 และ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการดํารงอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนตามที่กําหนดในสัญญากูเงินดังกลาวได โดยฝายบริหารของ
บริษัทไดขอผอนผันกับสถาบันการเงินเพื่อไมใหผิดเงื่อ นไขในสัญญา ซึ่งสถาบันการเงินอยูระหวางพิจารณาทํ า
หนังสืออนุมัติการผอนผันเงื่อนไขดังกลาวกับบริษัท โดยในป 2554 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทยังคงจาย
ชําระเงินตนและดอกเบี้ยไดตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกําหนด
รายละเอียดการคํานวณอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตามสัญญากูเงิน มีดังนี้
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หนี้สินรวม
หัก เงินกูยืมที่นับเปนสวนของทุน
- เงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
- เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินที่ใชในการคํานวณอัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน
สวนของผูถือหุน
บวก เงินกูยืมที่นับเปนสวนของทุน
สวนของผูถือหุน ที่ใชในการคํานวณอัตราสวนหนีส้ ิน
ตอสวนทุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน (เทา)

31 ธ.ค. 2552
312.53
147.86
6.75
141.11
164.67
50.84
147.86
198.70

31 ธ.ค. 2553
304.00
115.86
4.75
111.11
188.14
84.40
115.86
200.26

31 ธ.ค.2554
498.81
27.17
27.17
471.64
202.23
27.17
229.40

30 มิ.ย. 2555
496.94
27.17
27.17
469.77
234.32
27.17
261.49

0.83

0.94

2.06

1.80

อยางไรก็ตาม หนี้สินรวมสวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียนที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจประจําวัน เชน
เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่น แตหากพิจารณาหนีส้ ินทีม่ ีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ของบริษัท อัน
ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี หนี้สินตามสัญญาเชาซือ้ เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน และเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน ซึ่ง ณ สิ้นป 2552 - 2554 และ 30 มิถนุ ายน 2555 มีจํานวน 210.09 ลานบาท 167.30 ลานบาท 105.28 ลานบาท
และ 179.90 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 4.13 เทา 1.98 เทา
0.52 เทา และ 0.77 เทา ซึง่ ลดลงจากป 2552 - 2553 อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอัตราสวนดังกลาว ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2555 เปนผลจากบริษัทมีการเบิกเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการขยายสาขารานอาหารของบริษัท
เจาหนี้การคา
ณ สิ้นป 2552 - 2554 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีเจาหนี้การคาจํานวน 63.68 ลานบาท 86.86
ลานบาท 183.65 ลานบาท และ 125.00 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนประมาณรอยละ 17 - 26 ของหนี้สินรวม เจาหนี้
การคาดังกลาวเปนเจาหนี้คาสินคาประเภทวัตถุดิบและอาหารสําเร็จรูป โดยมีเงื่อนไขการชําระเงิน 15 - 60 วัน แลวแต
ชนิ ด และประเภทของสิ น ค า การเพิ ่ม ขึ ้น ของเจ า หนี ้ก ารค า ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2554 จํ า นวน 96.78 ล า นบาท
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในชวงปลายป ประกอบกับในชวงดังกลาวบริษัทมีภาระตองชําระเงินคาซื้อ
สินทรัพยดําเนินงาน และสิทธิการเชาพืน้ ทีร่ านไดโดมอนบางสวน ซึง่ มีผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทใหลดลง
อีกทั้งบริษัทยังตองนําเงินทุนหมุนเวียนบางสวนไปใชในการขยายสาขาในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2554 ทําใหบริษัทตอง
จายชําระเจาหนี้การคาชาลง และเปนผลใหมียอดคงคางของเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นในงวดดังกลาว
เจาหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2552 - 2554 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริษัทมีเจาหนี้อื่น ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายคางจาย
ประเภทตางๆ โดยมีจํานวน 32.26 ลานบาท 27.96 ลานบาท 50.62 ลานบาท และ 60.77 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
ประมาณรอยละ 7 - 9 ของหนี้สินรวม คาใชจายคางจายสวนใหญ ประกอบดวย ยอดคงคางระหวางงวดของเจาหนี้
คาใชจายอื่นๆ เจาหนี้ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ เจาหนี้คาทรัพยสินที่บริษัทใชเพื่อลงทุนขยายรานสาขา คาภาษี
โรงเรือนคางจาย และคาสาธารณูปโภคคางจาย
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สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 25521 - 25543 มีจํานวน 62.27 ลานบาท 50.84 ลานบาท และ 84.40
ลานบาท และ 202.23 ลานบาท ตามลําดับ การลดลงของสวนของผูถือหุนในป 2552 จํานวน 11.43 ลานบาท หรือ
ลดลงคิดเปนรอยละ 18.36 เปนผลมาจากผลการดําเนินงานในป 2552 มีผลขาดทุน 11.43 ลานบาท สําหรับป 2553
สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 33.56 ลานบาท หรือเพิม่ ขึ้นคิดเปนรอยละ 66.01 จากผลกําไรสุทธิสําหรับป 2553
จํานวน 33.56 ลานบาท และสําหรับป 2554 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 117.83 ลานบาท หรือเพิม่ ขึน้ คิดเปนรอย
ละ 139.60 จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 56.86 ลานบาท เปน 85.29 ลานบาท โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกกองทุนออรีออส และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินจํานวน 2,929,384 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10
บาท ในราคาเสนอขาย 26.95 บาท รวมทั้งบริษัทมีกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน
39.89 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 สวนของผูถ ือหุนมีจํานวน 234.32 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 ทีม่ ีจํานวน
202.23 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.87 สาเหตุหลักมาจากในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน
32.09 ลานบาท
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
ณ สิ้นป 25521 - 25543 บริษัทมีอัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 5.23 เทา 6.15 เทา และ 3.60
เทา และ 2.47 เทา ตามลําดับ บริษีทมีอัตราสวนดังกลาวอยูใ นระดับสูงเนื่องจากแหลงเงินทุนสวนใหญของบริษัทมา
จากการกูยืมเงินระยะยาวทั้งจากผูถ ือหุนซึ่งเปนกองทุนรวมลงทุนในบริษัท และจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม ณ
สิ้นป 2553 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลง สาเหตุหลักเนื่องมาจากบริษทั มีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากผล
กําไรสุทธิในป 2553 และมีหนีส้ ินรวมที่ลดลงจากการทยอยชําระคืนหนีเ้ งินกูยืมระยะยาวดังกลาว และการลดลงของ
อัตราสวนหนี้สินตอทุนในป 2554 เนื่องจากบริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนกําไรและกําไร
สะสมที่เพิ่มขึ้นในงวด 9 เดือนแรกของป 2554 โดยมีหนี้สินรวมลดลงสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเงินกูย ืมระยะยาว
จากบริษัทที่เกี่ยวของกันและการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 2.12 เทา ลดลงจากสิน้ ป 2554 ที่
มีอัตราสวนเทากับ 2.47 เทา สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีสวนของผูถ ือหุนเพิม่ ขึน้ จากกําไรและกําไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้
ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 ดังกลาวขางตน
12.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
12.3.1 การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงตอรายไดของบริษัท โดยหากเศรษฐกิจชะลอ
ตัวหรือมีแนวโนมขยายตัวลดลง จะสงผลกระทบตอการบริโภคโดยรวมของลูกคา ทําใหจํานวนลูกคาที่มาใชบริการ
ในรานสาขาของบริษัทลดลง และมีผลกระทบตอยอดขายของแตละรานสาขาและรายไดรวมของบริษัทใหลดลง
นอกจากนี้ ความสําเร็จของการลงทุนในรานสาขาใหมยังขึน้ กับภาวะเศรษฐกิจ โดยปจจุบันการลงทุน
เปดรานสาขาใหม จะตองใชเงินลงทุนสาขาละประมาณ 6 - 7 ลานบาท ไดแก เงินลงทุนในการปรับปรุงอาคารพื้นที่เชา
คาตกแตงราน เครื่องครัวและอุปกรณ เงินประกันตามสัญญาเชาราน เปนตน ซึ่งหากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ
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และกําลังซื้อของผูบ ริโภคลดลงหรือไมเปนไปตามที่คาดการณไว อาจสงผลใหผลตอบแทนการลงทุนลดลงหรืออาจ
สูญเสียเงินลงทุน ซึ่งจะสงผลตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได
12.3.2 ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
วัตถุดิบสวนใหญของบริษัทเปนผลผลิตทางการเกษตร เชน เนือ้ สัตว ผัก ผลไม และธัญพืชตางๆ เปน
ตน ซึ่งมีปริมาณและราคาผันผวนตามฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การแพรระบาดของโรค
พืชและสัตวตลอดจนปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาด ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และสงผล
กระทบตอการจัดหาวัตถุดิบในบางชวงเวลา รวมทั้งอาจมีผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบ และผลการดําเนินงานของ
บริษัทได
ทั้งนี้ การปรับเพิ่มขึ้นของราคาอาหารตามราคาตนทุนวัตถุดิบ บริษัทจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่ง
อาจไมสามารถทํา ได ทัน ทีเ มื ่อราคาวั ตถุ ดิ บมี การปรับ ตั วเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากวั ตถุ ดิบ เกือ บทั ้งหมดเปน ผลผลิ ตทาง
การเกษตรซึ่งมีการขึ้นลงของราคาเกือบทุกวัน แตจะพิจารณาปรับเพิ่มราคาอาหาร ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีแนวโนมใน
ทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือราคาวัตถุดิบโดยรวมมีการปรับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และจะตองพิจารณาเปรียบเทียบกับราคา
ตลาดหรือคูแขง เพื่อมิใหกระทบตอยอดขายหรือฐานลูกคาโดยรวมของบริษัท ซึง่ ทําใหบริษัทอาจตองรับภาระตนทุน
ที่สูงในบางขณะอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในบางชวงเวลาได
12.3.3 การจัดหาพื้นที่เชาสําหรับรานสาขา
การเลือกทําเลที่เหมาะสมเปนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จหรือการเติบโตของการดําเนินธุรกิจรานอาหาร
ความสามารถในการจัดหาพืน้ ทีเ่ ชาเพือ่ ขยายสาขาใหม และการรักษาพื้นที่เชาเดิมที่ต้ังอยูในทําเลที่มีศักยภาพ ดวยการ
ไดรับการตออายุสัญญาเชาเมื่อครบกําหนดสัญญาเชา จึงเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมี
เปาหมายในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกป เพื่อรองรับตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟตที่มีแนวโนมการ
เติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถหาพื้นที่เปาหมายเพื่อเปดสาขาใหม หรือไมไดรับการตออายุสัญญา
เชาเดิม อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและแผนการเพิ่มยอดขายเพื่อสรางความเติบโตในอนาคตของบริษัทได
อยางไรก็ตาม ดวยรูปแบบรานอาหารของบริษัท ที่มีความแตกตางจากผูประกอบการรายอื่น โดยการ
นําเสนอรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติที่เสิรฟบนบารอาหาร รวมทัง้ รสชาติ คุณภาพ ความหลากหลายของอาหาร ใน
ราคาทีเ่ หมาะสม ทําใหรานอาหารของบริษัทไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภคเปนอยางมาก และสามารถสรางชื่อเสียง
ในระดับรานอาหารชั้นนํา ประกอบกับการมีแบรนดที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมกลุมลูกคาตั้งแตระดับกลางถึงระดับสูง
ทําใหสามารถเปดสาขาเขาไปในหางฯที่หลากหลายระดับมากขึ้น โดยไมมีขอจํากัดที่จะตองเปดสาขาเฉพาะในหางฯ
ระดับใดระดับหนึ่งเทานั้น ซี่งมีสวนสําคัญที่ชวยใหบริษัทจัดหาพื้นที่เพื่อเปดรานสาขาไดงายขึ้น นอกจากนี้ ที่ผานมา
บริษัทมีการปฏิบัติตามเงือ่ นไขของสัญญาเชาอยางเครงครัด และมีการปรับปรุง รานสาขาใหสามารถแขงขันกั บ
ผูประกอบการรายอื่นได ทําใหบริษัทไดรับการตอสัญญาจากเจาของพื้นที่อยางตอเนื่อง
12.3.4 ผลกระทบจากวิกฤตน้ําทวมใหญในป 2554

เพิ่มเติมผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย

จากวิกฤตน้ําทวมใหญในป 2554 ที่เกิดขึ้นตั้งแตชวงเดือนกรกฎาคมจนถึงปลายป 2554 ที่ไดเริ่มจากเขต
พื้นที่ทางภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง และขยายวงกวางไปในหลายพื้นทีใ่ นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได
สงผลกระทบตอโรงงานและรานสาขาของบริษัท กลาวคือ โรงงานของบริษัททีอ่ ําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตัง้ อยู
ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศเปนพื้นที่น้ําทวม แตเนื่องจากตัวอาคารโรงงานตั้งอยูบนที่สูง น้ําจึงไมไดเขาทวมภายใน
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โรงงาน อยางไรก็ตามมีน้ําทวมบริเวณรอบโรงงาน และทางเขาออกโรงงานไปจนถึงถนนสายหลัก จึงสงผลกระทบตอ
การกระจายสินคาและระบบโลจิสติคสบนเสนทางระหวางโรงงานไปยังรานสาขาตางๆ เสนทางทีซ่ พั พลายเออรขนสง
สินคาและวัตถุดิบมายังโรงงาน ตลอดจนเสนทางสัญจรของพนักงานที่เขามาทํางานในโรงงาน
จากปญหาในการสัญจรบนเสนทางดังกลาว บริษัทไดแกไขปญหาเพื่อลดผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของบริษัท โดยการจัดรถรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออรในจุดทีน่ ้าํ ไมทวมเพือ่ มาสงยังโรงงาน เนนการผลิตสินคาทีใ่ ช
เครื่องจักรเปนหลักมากกวาการใชคน และจัดใหมีรถรับสงพนักงานเขาออกโรงงาน ในสวนของคลังกระจายสินคา
บริษัทไดยายคลังกระจายสินคาไปที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเปนการชั่วคราว และจัดรถบรรทุกเพื่อเพิ่มรอบการ
ขนสงไปยังรานสาขาตางๆ กรณีวัตถุดิบบางสวนขาดแคลนใหใชวัตถุดิบในพื้นที่ทดแทน
ในสวนของรานบางสาขาที่อยูในเสนทางที่น้ําทวมและไมสามารถสัญจรไปมาไดก็ไดรับผลกระทบจาก
การปดชั่วคราวของหางฯหรือศูนยการคาในบริเวณนั้นๆ ทําใหตองมีการปดชั่วคราวของรานสาขาตามไปดวย โดย
ในชวงระหวางวันที่ 12 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2554 บริษัทปดรานสาขาชัว่ คราวจํานวน 17 สาขา จากจํานวนสาขา
ทั้งสิ้น 97 สาขา (ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) ซึง่ แตละสาขาทีป่ ดชั่วคราวดังกลาวมีจํานวนวันที่ปดไมเทากัน ขึน้ อยู
กับสถานการณนาํ้ ทวมและการเปดทําการของหางฯหรือศูนยการคาในแตละพื้นที่นั้นๆและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
รานสาขาทั้งหมดไดทยอยเปดใหบริการไดในจนถึงปจจุบัน ณ รานสาขาทีป่ ดชั่วคราวเกือบทัง้ หมดเปดใหบริการได
แลว ยกเวนฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขา เซียร รังสิต ที่จะเปดไดประมาณวันที่ 24 ธันวาคม และฮอท พอท
บุฟเฟต แวลลู สาขา เซียร รังสิต ที่ตองอยูระหวางการซอมแซมรานซึง่ ไดรับความเสียหายจากน้ําทวมขังภายในราน
คาดวาจะเปดไดประมาณปลายเดือนมกราคม 2555โดยบริษัทไดปรับปรุงใหมทั้งรานและปรับเปลีย่ นรูปแบบราน
ดังกลาวใหมเปนรานไดโดมอนโฉมใหม ซึ่งเปดใหบริการแลวในวันที่ 17 มิถนุ ายน 2555
อยางไรก็ตาม รานสาขาสวนใหญไมถูกน้ําทวมภายในราน เนื่องจากตั้งอยูบนชั้นสูงของหางฯ หรือ
ศูนยการคานัน้ ๆ หรือในกรณีทีอ่ ยูช ั้นลางก็สามารถปองกันน้าํ เขาทวมภายในรานได โดยสาขาทีม่ ีความเสียหายของ
ทรัพยสินภายในรานจากการถูกน้ําทวมมีจํานวน 3 สาขา ไดแก ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา บิก๊ ซี ดอนเมือง, ฮอท
พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา เซียร รังสิต และฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขา เซียร รังสิต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริษัทไดบันทึกผลกระทบจากน้ําทวมเฉพาะความเสียหายที่เกี่ยวกับสินทรัพยถาวรของทั้ง 3 รานสาขาดังกลาว
จํานวนรวม 1.03 ลานบาท ซึ่งเทากับมูลคาตามบัญชีสุทธิ และไดตัดบัญชีรายการสินทรัพยของรานสาขาดังกลาวออก
จากบัญชีในป 2554 แลว บริษัทไดทําประกันภัยรานสาขาและทรัพยสินภายในรานสาขาดังกลาวขางตนกับบริษัท
ประกันภัยแหงหนึ่ง โดยมีทุนประกันในแตละสาขา 2.7 - 3 ลานบาท (แยกตามแบรนด โดยฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
ทุนประกัน 3 ลานบาท และฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ทุนประกัน 2.7 ลานบาท) ทีไ่ ดครอบคลุมความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
จากน้ําทวมไวดวย สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแตละรานสาขาดังกลาว บริษัทไดสํารวจความเสียหายรวมกับ
บริษัทประกันภัย และไดสงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่เสียหายทั้งหมดใหบริษัทประกันภัยแลว โดยในงวด 6 เดือน
แรกของป 2555 บริษัทไดรับการชดเชยคาเสียหายจากบริษัทประกันแลวจํานวน 5.21 ลานบาท
บริษั ทไดประมาณการรายจา ยฝา ยทุ นในการฟน ฟูภายหลัง เหตุ การณน้ําท วมของรานสาขา 3 แห ง
จํานวนเงิน 6.04 ลานบาท โดยไดจา ยลงทุนไปแล วในป 2554 จํานวน 1.09 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยรานสาขา
และฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขา เซียร รังสิต จํานวน 0.92 ลานบาท และ ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา บิ๊กซี
ดอนเมือง จํานวน 0.17 ลานบาท สวนที่เหลือเปนประมาณการลงทุนของรานฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา เซียร
รังสิต จํานวน 4.94 ลานบาทตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากการซอมแซมใหสามารถใชงานไดดีดังเดิม ซึง่ คาดวาความ
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เสียหายของฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา บิ๊กซี ดอนเมือง และและฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขา เซียร รังสิต จะ
ไมเกินทุนประกัน แตสําหรับฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา เซียร รังสิต เนื่องจากอยูช ัน้ ใตดินถูกน้าํ ทวมทัง้ หมด จึง
ต อ งรื ้อ โครงสร า งทํ า ใหม ทั ้ง หมด มี เ พี ย งอุ ป กรณ บ างส ว นที ส่ ามารถขนย า ยได ทั น ก อ นน้ ํา ท ว ม โดยประมาณ
การงบประมาณในการซอมแซมสาขาดังกลาวประมาณ 5 ลานบาท
ทั้งนี้ รานสาขาที่ปดใหบริการชั่วคราวระหวางวันที่ 12 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2554 มีดังตอไปนี้
1. ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขา วีสแควร นครสวรรค
2. ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขา อยุธยาปารค
3. ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขา แฟชัน่ ไอสแลนด
4. ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขา เซียร รังสิต
5. ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขา เดอะมอลล บางแค
6. ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขา เซ็นทรัล ลาดพราว
7. ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา เซียร รังสิต
8. ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา โลตัส นวนคร
9. ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา เดอะสแควรบางใหญ
10. ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา เมเจอร ปน เกลา
11. ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา บิ๊กซี ดอนเมือง
12. ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา เซฟเซ็นเตอร พุทธมณฑล สาย 2
13. ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ
14. ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา โลตัส แจงวัฒนะ
15. ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา ไอที สแควร หลักสี่
16. ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา บิก๊ ซี ลาดพราว
17. ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา บิ๊กซี บางบอน
สําหรับรานสาขาอื่นๆ ที่เหลือจํานวน 80 สาขา ในขณะนั้น ไมไดรับผลกระทบจากการปดราน และเปด
ใหบริการไดตามปกติ โดยบริษัทสามารถการผลิตและกระจายสินคาและวัตถุดิบไปยังรานสาขาตางๆไดตามปกติ
จากการปดรานสาขาเปนการชั่วคราวดังกลาวขางตน สงผลใหบริษัทมีรายไดในไตรมาสที่ 4 ป 2554
ลดลงประมาณ 42 ลานบาท จากประมาณการรายไดเฉลี่ยตอวันของ 17 รานสาขาที่กลาวขางตน และจํานวนวันทีป่ ด
บริการ) และมีความเสียหายจากทรัพยสินบางสวนที่ถูกน้ําทวม ตลอดจนมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลีย่ น
เสนทางขนสงและคาเชาคลังกระจายสินคาชั่วคราวทีเ่ พิ่มขึ้น ซึง่ ไดสงผลกระทบตอกําไรสุทธิของบริษัท โดยความ
เสียหายสวนใหญจะมาจากยอดขายที่ลดลงจากการปดใหบริการชั่วคราวของรานสาขา และจากการประเมินความ
เสียหายในเบื้องตน รายไดจากการขายที่ลดลงของรานสาขาที่ปดใหบริการในชวงวันที่ 12 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน
2554 มีจํานวนรวมกันประมาณ 20 ลานบาท (คํานวณโดยอางอิงจากรายไดของแตละรานสาขาเฉลี่ยตอวันในงวด 9
เดือนของป 2554 คูณกับจํานวนวันที่ปดใหบริการของแตละสาขาในชวงเวลาดังกลาว) หรือคิดเปนประมาณรอยละ 2
ของรายไดจากการขายของบริษัทในงวด 9 เดือนแรกของป 2554 นอกจากนี้ ยังมีตนทุนคงที่บางรายการที่ไมสามารถ
ลดลงไดในขณะที่มีการปดสาขาชั่วคราว เชน เงินเดือนพนักงานบางสวน (บริษัทยังคงจายเงินเดือนใหแกพนักงานที่
สามารถยายไปทํางานที่สาขาอื่นที่เปดใหบริการได สวนพนักงานที่ไมสามารถยายไปทํางานที่สาขาอื่นได พนักงาน
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ยินยอมที่จะไมรับเงินเดือนในชวงที่หยุดงานเนื่องจากรานปดใหบริการ) เปนตน สําหรับคาเชา/คาบริการ บริษัทไดรับ
สวนลด/ยกเวน คาเชา/คาบริการ ในชวงทีม่ ีการปดหางฯหรือศูนยการคานั้นๆ โดยไดรับการยืนยันสวนลด/ยกเวน คา
เชา/คาบริการ มาแลวจากผูใหเชาพื้นที่บางสาขาเทานั้น
อยางไรก็ตาม สําหรับทรัพยสินของรานไดโดมอนนั้น ไมมีสาขาใดไดรับความเสียหายจากเหตุการณ
น้ําทวมในครั้งนี้ โดย ณ วันโอนกิจการของไดโดมอนในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ทุกสาขาของไดโดมอนเปดทําการได
ตามปกติ
ทั้งนี้ จากสถานการณน้ําทวมดังกลาว บริษัทไดติดตามสถานการณอยางใกลชิดเพื่อปองกันหรือบรรเทา
ความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเตรียมการฟนฟูในสวนที่ไดรับผลกระทบใหกลับมาดําเนินงานได
ตามปกติ ซึ่งเมื่อสถานการณน้ําทวมไดเริ่มคลี่คลายแลว บริษัทสามารถปรับตัวใหมีผลการดําเนินงานที่กลับมาเปนปกติ
ได
12.3.5 ผลกระทบจากการลงทุนในกิจการของไดโดมอนตอสินทรัพยและหนี้สิน

เพิ่มเติมผลกระทบจากการลงทุนในกิจการ
ของไดโดมอนเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 54

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุน
ในกิจการของไดโดมอน ประกอบดวย 1) การซื้อสินทรัพยดําเนินงาน (ซือ้ กิจการ) ของไดโดมอน โดยใชเงินประมาณ
50 ลานบาท 1 (ราคาซื้อขายกิจการของไดโดมอนเทากับ 45 ลานบาท บวกดวยมูลคาสุทธิหลังจากบวก/หักดวยรายการ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื้อขายกิจการ โดยรายละเอียดราคาซื้อขายกิจการ แสดงไวในสวนที่ 2 บริษัทที่ออก
หลักทรัพย /5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หัวขอยอย 5.3.5 สัญญาซื้อขายกิจการ) 2) การซื้อสิทธิการเชาพื้นที่
รานสาขาจากธนาคารธนชาตโดยใชเงินประมาณ 86 ลานบาท และ 3) การลงทุนปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโด
มอน โดยใชเงินประมาณ 100 ลานบาท คิดเปนมูลคาเงินลงทุนรวมประมาณ 236 ลานบาท ซึ่งการทํารายการดังกลาว
ไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ ือหุน ครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 โดยบริษัทไดรับโอนกิจการ
ของไดโดมอน และชําระเงินคาซื้อกิจการงวดแรกแลว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 รวมทั้งไดจายชําระเงินมัดจําคาซือ้
สิทธิการเชาจากธนาคารธนชาตแลว เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
นอกจากนี้ บริษัทไดพิจารณาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงไทยจํานวน 2 สาขา
มูลคาประมาณ 10.74 ลานบาท รวมเปนมูลคาการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 243 ลานบาท (รายละเอียดการลงทุนในกิจการ
ของไดโดมอน แสดงไวในสวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย / 13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ) 6. โครงการในอนาคต หัวขอ
ยอย 6.2 การลงทุนในกิจการของไดโดมอน)
การเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอนจะทําใหบริษัทมีประเภทรานอาหารเพิ่มขึน้ ในแนวรานอาหาร
แบบปง/ยาง จากเดิมที่เปนธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ที่มีอาหารหลักเปนสุกี้ ชาบู ซึ่งถือเปนการเพิม่ สายธุรกิจ
ใหม (New Business Line) โดยบริษัทจะเปนเจาของแบรนดและเครื่องหมายการคาภายใตการดําเนินธุรกิจรานอาหาร
ของไดโดมอนทั้งหมด โดย ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยของไดโดมอน ซึ่ง
ประกอบดวย รานสาขาจํานวน 25 แหง และสํานักงาน 1 แหง ภายหลังการรับโอนกิจการของไดโดมอน รานสาขาของ
ไดโดมอนเกือบทัง้ หมดยังคงเปดดําเนินการตอไปอยางตอเนื่องจํานวน 23 สาขา (ปดทันที 1 สาขา ไดแก สาขาอูมามิ
นวมินทร และอีก 1 สาขาที่ปดดําเนินการมาตั้งแตป 2553 ไดแก สาขาฟวเจอร พารค บางแค) นอกจากนี้ บริษัทไดปด
1

ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในวันทีโ่ อนกิจการเทากับ 45.78 ลานบาท
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บางสาขาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานแตละสาขา รวมทั้งมีการภายหลังการรับโอนกิจการ
ภายในป 2554 จากการรับโอนกิจการดังกลาวจํานวน 24 สาขาทยอยปดรานสาขาที่เหลือชั่วคราวในแตละชวงเวลาเพื่อ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรานและ/หรือแบรนด ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีแผนที่จะเพิ่มเมนูอาหารของรานไดโดมอน
ใหมคี วามหลากหลายมากขึน้ โดยไดปรับราคาขายเพิ่มขึ้นภายหลังการปรับปรุงราน
นอกจากนี้ นับตั้งแตวันรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยของไดโดมอน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัท
จะมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเชนกัน โดยสวนใหญเปนสินทรัพยถาวรและสิทธิการเชาทีซ่ ื้อมาจากไดโด
มอนและธนาคารธนชาต รวมทั้งในป 2555 จะมีสินทรัพยที่ทยอยเพิ่มขึน้ อีกจากการลงทุนปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมา
ตลอดจนจะมีหนี้สินเพิม่ ขึน้ จากการกูยืมเพือ่ ซื้อหรือไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาว โดยบริษัทจะทยอยเบิกเงินกูตามงวด
การชํ า ระคา สิ นทรั พย หรื อ ชว งเวลาในการปรับ ปรุ ง รา นสาขา ซึง่ จะมี ผลใหโ ครงสร างฐานะการเงิ นและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยที่งบการเงินงวดปจจุบันยังไมไดแสดงฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของโครงสรางที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว
ในการแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัทไมไดจัดทํางบการเงินเสมือนมีการ
รวมกิจการของไดโดมอนยอนหลังกอ นวันโอนกิจการ เนื่องจากการเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอนในครั้ง นี้
สินทรัพยที่ซื้อหรือรับโอนมาจากไดโดมอนไมใชสินทรัพยทั้งหมดของไดโดมอน เปนเพียงสินทรัพยบางรายการที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินกิจการรานอาหารของไดโดมอน โดยที่บริษัทไมไดซื้อหรือรับโอนสินทรัพยทั้งหมด
ของไดโดมอน ตลอดจนไมไดรับโอนหนี้สินทั้งหมดหรือลงทุนในหุนของไดโดมอนแตอยางใด
สินทรัพยในสวนที่ซื้อจากไดโดมอนตามสัญญาซื้อขายกิจการ ไดแก สิทธิการเชา และสัญญาเชาของ
ครัวกลาง สํานักงานและสาขา เงินประกันการเชา เงินประกันระบบสาธารณูปโภค สินทรัพยถาวร เชน วัสดุ อุปกรณ
และสวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณที่ใชในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร เปนตน ตลอดจนสินคาคงเหลือของไดโด
มอน (ณ วันโอนกิจการของไดโดมอน จะตองมีมลู คาของสินคาคงเหลือไมตํ่ากวา 3 ลานบาท) เปนสินทรัพยที่บันทึก
อยูในบัญชีของไดโดมอน โดย ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งเปนวันรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยของไดโดมอน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่รับโอนเทากับ 45.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.57 ของมูลคาสินทรัพยรวมของไดโด
มอน (คํานวณจากงบการเงินของไดโดมอนลาสุดกอนการโอนกิจการใหบริษัท หรือตามงบการเงินของไดโดมอน ณ
วันที่ 30 กันยายน 2554) และคิดเปนประมาณรอยละ 19 ของมูลคารวมของการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในสวน
อื่นๆ ซึ่งไมใชณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีมูลคาตามบัญชีประมาณ 55.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60 ของมูลคา
สินทรัพยรวมของไดโดมอน และคิดเปนประมาณรอยละ 19 ของมูลคารวมของการลงทุนทั้งหมดสินทรัพยที่ไดโด
มอนเปนเจาของและไมมีการบันทึกอยูในบัญชีของไดโดมอน ไดแก การซื้อสิทธิการเชาพื้นที่ในหางหรือศูนยการคา 8
แหง ซึง่ เปนทีต่ ั้งของรานสาขาของไดโดมอนในปจจุบันโดยมีธนาคารธนชาตเปนเจาของกรรมสิทธิ์ และอีก 2 แหง
เปนรานสาขาของไดโดมอนที่มีธนาคารกรุงไทย เปนเจาของกรรมสิทธิ์ คิดเปนประมาณรอยละ 40 ของมูลคารวมของ
การลงทุนทัง้ หมด และการลงทุนเพื่อปรับปรุงรานสาขาของไดโดมอนทีจ่ ะทยอยเกิดขึน้ ในป 2556 คิดเปนประมาณ
รอยละ 41 ของมูลคารวมของการลงทุนทั้งหมด (คํานวณมูลคารวมของการลงทุนเทากับประมาณ 243 ลานบาท)
นอกจากนี้ หากพิจารณาผลการดําเนินงานยอนหลังของไดโดมอน (แสดงไวในสวนที่ 2 บริษัททีอ่ อก
หลักทรัพย / 13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 6. โครงการในอนาคต หัวขอยอย 6.2.1 (ข) สรุปฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานในป 2552 - 25542551 – 2553 และงวด 9 เดือนแรกของป 2554) จะเห็นวาไดโดมอนมีโครงสรางตนทุน
และคาใชจายที่แตกตางกับบริษัท รวมทั้งผลการดําเนินงานในอดีตยังไดรับผลกระทบจากการมีหนี้สินจํานวนมาก และ
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การดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการของไดโดมอน ทั้งนี้ ภายหลังการเขาดําเนินกิจการรานไดโดมอนโดยบริษัทแลว
บริษัทคาดวาการนําระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบและครัวกลาง การจัดการรานสาขา และระบบการควบคุมการ
ดําเนินงานตางๆ ของบริษัท เขาไปปรับใชในรานสาขาดังกลาว ภายใตโครงสรางตนทุนและคาใชจายของบริษัท การ
บริหารจัดการและการใชทรัพยากรรวมกัน ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ และตนทุนคาใชจาย
ตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหการจัดทํางบการเงินเสมือนรวมกิจการของไดโดมอนที่มีการ
รวมสินทรัพย หนีส้ ิน และผลการดําเนินงานทัง้ หมดของไดโดมอนเขามาในงบการเงินของบริษัทเสมือนมีการรวม
กิจการทั้งหมดของสองบริษัทในงวดปจจุบัน จึงไมอาจเปรียบเทียบกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่
เกิดขึ้นภายหลังการซื้อสินทรัพยของไดโดมอนในครั้งนี้ได
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยและหนี้สินจากการลงทุนในกิจการของไดโดมอน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 701.03 ลานบาท เพิ่มขึน้ จากสิน้ ป 2553 ที่มี
จํานวน 388.41 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจํานวน 312.63 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 80.49 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
บริษัทมีสินทรัพยรวม เทากับ 492.29 ลานบาท ซึ่งหากไมนับรวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยใน
รายการอืน่ ๆ ภายหลังวันโอนกิจการของไดโดมอนและสิทธิการเชาของธนาคารธนชาต (วันที่ 15 ธันวาคม 2554) แลว
บริษัทจะมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 634.23 ลานบาท หรือเพิม่ ขึน้ จํานวน 141.94 ลานบาท สาเหตุสวนหนึง่
มาจากการบันทึกรายการสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ และสิทธิการเชารานไดโดมอน โดยไดบันทึกบัญชี
สินทรัพยที่รับโอนมาจากไดโดมอนในวันรับโอนกิจการจํานวนสุทธิ 45.78 ประมาณ 55.61 ลานบาท ไมต่ํากวา 3ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ- สุทธิ 24.46 ลานบาท 17.85 10.31 อางอิงจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่รับโอน ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554) นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาที่รับโอนมาจากธนาคารธนชาต และ
ธนาคารกรุงไทย มีจํานวน 77.69 ลานบาท และ 10.74 ลานบาท ตามลําดับ และตั้งแตตนป 2555 เมือ่ บริษัทเริม่ ทยอย
ปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอน บริษัทจะมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงรานสาขาดังกลาวอีกประมาณ
100 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นเปน 734.23 ลานบาท โดยจะทยอยบันทึกเปนสินทรัพยตามระยะเวลาที่ลงทุน
สรุปรายละเอียดของสินทรัพยสทุ ธิของไดโดมอน ซึ่งบริษัทรับโอนมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
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สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได
สินคาคงเหลือ
อุปกรณ
สิทฺธิการเชา - สุทธิ
เงินประกันคาเชาและคาบริการ
เงินประกันระบบสาธารณูปโภค
ภาษีซื้อรอคืน
คาชดเชยพนักงานเลิกจางคางจาย*
คาใชจายคางจายอื่น
สินทรัพยที่ระบุได - สุทธิ
ผลตางระหวางเงินที่จายซื้อกับมูลคาสินทรัพยสุทธิ
จํานวนเงินที่จายซื้อ

ลานบาท
3.26
18.94
15.56
8.16
1.04
3.15
(2.10)
(2.27)
45.75
0.03
45.78

หมายเหตุ : * คาชดเชยพนักงานเลิกจางคางจายเปนขอตกลงตามสัญญาซื้อขายกิจการของ ไดโดมอน
โดยบริษัทและไดโดมอนตกลงรวมกันรับผิดชอบคนละครึ่ง โดยตามสัญญาจางงานแบบ
มีเงื่อนไข พนักงานของไดโดมอนที่ไมประสงคจะทํางานกับบริษัทตอไป ตองแจงบริษัท
ภายวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึ่งบริษัทไดจายคาชดเชยจากการเลิกจางพนักงานสุทธิจาก
ราคาซื้อขายแลวจํานวน 2.10 ลานบาท
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนี้สินรวม 498.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 ที่มีจํานวน
304.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 194.80 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 64.08 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นเปนผลจากการ
บันทึกหนี้สินบางสวนจากการเขาซื้อสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอนจํานวน 33.74 ลานบาท หนี้สินจากการเขาซื้อ
สิทธิการเชาจากเจาหนี้สถาบันการเงินจํานวน 88.44 ลานบาท โดยบริษัทไดรับวงเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
เพื่อใชซื้อสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอน การซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขา และการปรับปรุงรานไดโดมอน
จํานวนรวม 150 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR – รอยละ 1.75 ตอป อายุเงินกู 3 ป ระยะเวลาปลอดชําระเงินกู
(Grace period) 6 เดือน โดยเงินกูย ืมดังกลาวแบงตามวัตถุประสงคของการใชเงิน ไดแก เพื่อซือ้ สินทรัพยดําเนินงาน
ของไดโดมอนจํานวน 30 ลานบาท เพื่อซื้อสิทธิการเชาของธนาคารธนชาตจํานวน 50 ลานบาท และเพือ่ ปรับปรุงราน
สาขาของไดโดมอนจํานวน 70 ลานบาท ซึ่งการเบิกเงินกูจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวและเปนไปตาม
เงื่อนไขการจายชําระเงินคาสินทรัพย หรือตามระยะเวลาที่ลงทุนในกรณีของการปรับปรุงรานสาขา ซึ่ง ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2555 บริษัทไดเบิกเงินกูย ืมดังกลาวแลวจํานวน 28.89 ลานบาท คงเหลือเงินกูย ืมทีย่ ังไมไดเบิกใชประมาณ
121 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทมีเงินกูย ืมสําหรับปรับปรุงรานสาขาฮอท พอท ทีย่ ังไมไดเบิกอีกจํานวนประมาณ 92
ลานบาท
ดังนั้น หากมีการเบิกเงินกูจ ากสถาบันการเงินเพือ่ ปรับปรุงรานสาขาฮอท พอท และรานไดโดมอน ทีย่ ัง
เหลืออยูอ กี ประมาณ 213 ลานบาท จะทําใหบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนยั สําคัญ จากจํานวน 496.94 ลานบาท ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เปน 709.94 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 42.86 ทําใหมีคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
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ประมาณปละ 12 ลานบาท (คํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่เทากับ MLR ลบรอยละ 1.5 - 1.75 ตอป ตามเงื่อนไขของเงิน
กูยืมนั้นๆ) ซึ่งปจจุบันบริษัทไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีวงเงินกูยืม
จํานวน 150 ลานบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทมีหนีส้ ินรวม 289.79 ลานบาท ในจํานวนนีเ้ ปนเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน 52.76 ลานบาท ซึง่ หากไมนับรวมผลกระทบของการเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของหนีส้ ินในรายการอื่น ภายหลังเบิก
เงินกูเพื่อซื้อสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอน ซื้อสิทธิการเชาจากธนาคารธนชาต และปรับปรุงรานสาขาเต็มจํานวน
แลว จะทําใหบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 439.79 ลานบาท และมีเงินกูย ืมจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ เปน
202.76 ลานบาท จํานวน 55 ลานบาท เปนประมาณ 494.79 ลานบาท และมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 257.76 ลานบาท
12.3.6 การเสนอขายหุนตอประชาชน
ภายหลั ง การเสนอขายหุ น ให แ ก ป ระชาชนในครั ้ง นี ้ จํ า นวนหุ น ของบริ ษั ท จะเพิ ่ม ขึ ้น จาก ณ วั น ที ่ 6
กรกฎาคม 2554 ที่มีจํานวน 344,615,360 หุน เปน 406,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท หรือเพิ่มขึ้นจํานวน
61,384,640 หุน คิดเปนรอยละ 15.12 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาว ซึ่งจะมีผลตอการคํานวณ
อัตราสวนผลการดําเนินงานตอหุนของบริษัท ไดแก กําไรสุทธิตอหุน (Earnings Per Share) อัตราผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุน (Return On Equity) เปนตน ที่อาจลดลงในอนาคต เนื่องจากจํานวนหุนที่ใชเปนฐานในการคํานวณเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ในป 25543 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 39.8933.56 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ
0.130.15 บาท ซึ่งคํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 307224,228000,223000 หุน (มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 0.25 บาท) และหากคํานวณกําไรสุทธิตอหุนภายหลังการเพิม่ ทุนโดยการเสนอขายหุน ใหกับประชาชนใน
ครั้งนี้ โดยใชกําไรสุทธิสําหรับป 25543 ที่เทากับ 39.8933.56 ลานบาท และใชจํานวนหุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระ
แลวภายหลังการเพิม่ ทุนดังกลาว ทีเ่ ทากับ 406,000,000 หุน เปนฐานในการคํานวณ (ทั้งนี้ การเพิ่มขึน้ ของจํานวนหุน
เปนดังนี้ 1) เดือนเมษายน 2554 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 29,293,840 บาท ซึง่ ประกอบดวยหุนสามัญ
จํานวน 2,929,384 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท (หรือเทากับ117,175,360 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท)
2) เดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทไดลดทุนจดทะเบียนในสวนของหุนบุริมสิทธิจํานวน 860,000 บาท โดยการลดจํานวน
หุน บุริมสิทธิจํานวน 86,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 10.00 บาท และบริษัทไดเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 860,000
บาท โดยการเพิ่มจํานวนหุนสามัญ 86,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุน ละ 10.00 บาท (หรือ 3,440,000 หุน ที่มูลคาทีต่ ราไว
หุนละ 0.25 บาท) และ 3) บริษัทจะเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนตอประชาชนในครัง้ นีจ้ ํานวน 61,384,640 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.25 บาท ทําใหภายหลังการเพิ่มทุนและลดทุนดังกลาวบริษัทจะมีหุนสามัญรวมทั้งสิ้น 406,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท และไมมีหุนบุริมสิทธิใดๆ) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.100.08 บาท
นอกจากนี้ บริษัทอาจมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงภายหลังการเสนอขายหุน เพิม่ ทุนใหแกประชาชน
ในครั้งนี้ โดยในป 25543 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 27.8349.63 (คํานวณโดยใชกําไรสุทธิในป
25543 ที่เทากับ 39.8933.56 ลานบาท หารดวยสวนของผูถือหุนเฉลี่ยในป 25543 ที่เทากับ 143.3267.62 ลานบาท) และ
หากคํานวณอัตราผลตอบแทนผูถือหุนภายหลังการเพิ่มทุน ดังกลาว โดยใชกําไรสุทธิสําหรับป 25543 ซึ่งเทากั บ
39.8933.56 ลานบาท หารดวยสวนของผูถือหุนหลังเพิ่มทุนที่สมมติฐานเทากับ 158.6782.97 ลานบาท (สมมติฐานสวน
ของผูถือหุนหลังเพิ่มทุนเทากับสวนของผูถือหุนเฉลี่ยในป 25543 ซึ่งเทากับ 143.3267.62 ลานบาท บวกดวยเงินเพิ่มทุน
ที่สมมติฐานเทากับราคา Par หรือเทากับ 15.35 ลานบาท) จะไดอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 25.1440.45
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

อยางไรก็ตามบริษัทคาดวาในระยะยาวบริษัทจะไดรับผลดีจากการเสนอขายหุนและการนําหุนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ โดยเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนจะนําไปใชขยายและปรับปรุงราน
สาขา ชําระคืนเงินกูยืมบางสวน และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีการเติบโตของยอดขายที่เพิม่ ขึน้ และ
ลดตนทุนทางการเงินบางสวนลง รวมทั้งบริษัทจะไดรับผลประโยชนอื่นๆจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อาทิ ความคลองตัวในการจัดหาแหลงเงินทุน และภาพพจนทีด่ ีในการเปนบริษัทจดทะเบียนที่
สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจ มีความคลองตัวมากขึ้น เปนตน ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการ
แขงขันใหกับบริษัท โดยคาดวาในอนาคตบริษัทจะมีรายไดและกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น ชดเชยกับผลกระทบจากจํานวน
หุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวได
12.4 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ในป 25521 - 25543 บริษัทจายคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชี สําหรับคาตรวจสอบบัญชีจํานวน 961,789 บาท
798,979 บาท และ 750,000 บาท และ 1,145,798 บาท ตามลําดับ โดยไมมีการจายคาตอบแทนอืน่ ๆ ใหแกผูส อบบัญชี
สําหรับป 25554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 25554 ไดมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป
25554 เปนจํานวนเงิน ไมเกิน 1,140950,000 บาท
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