บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เชา

การเลือกทําเลที่เหมาะสมเปนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จหรือการเติบโตของการดําเนินธุรกิจรานอาหาร โดย
บริษัทมีชองทางการจําหนายในสาขารานอาหารที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด และศูนยการคาตางๆ ทั้งใน
กรุ ง เทพฯ ปริ ม ณฑล และต า งจั ง หวั ด ซึ่ ง เป น แหล ง ชุ ม ชนและเป น ที่ ร วมของแหล ง จั บ จ า ยใช ส อย หลากหลาย
รานอาหารที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงายและเลือกใชบริการไดตามตองการ ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เชาเพื่อ
ขยายสาขาใหม และการรักษาพื้นที่เชาเดิมที่อยูในทําเลที่มีศักยภาพ ดวยการไดรับการตออายุสัญญาเชาเมื่อครบกําหนด
สัญญาเชา จึงเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีเปาหมายในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปใน
พื้นที่ซึ่งเปนชองทางการจําหนายของบริษัท เพื่อรองรับตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟตที่มีแนวโนมการ
เติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้นหากบริษัทไมสามารถจัดหาพื้นที่เปาหมายเพื่อเปดสาขารานอาหารใหม หรือไมไดรับการ
ตออายุสัญญาเชา ซึ่งพื้นที่รานอาหารของบริษัทสวนใหญเปนพื้นที่เชามีอายุสัญญาเชาคราวละ 3 ป และสามารถตออายุ
สัญญาไดอีกคราวละ 3 ป อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและแผนการเพิ่มยอดขายเพื่อสรางความเติบโตในอนาคต
ของบริษัทได
ในปจจุบันพฤติกรรมผูบริโภคมีแนวโนมการรับประทานอาหารนอกบานเพิ่มขึ้น สงผลใหจํานวนรานอาหาร
มีเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด และศูนยการคาตางๆ ทําใหมีการแขงขันในธุรกิจรานอาหาร
เพิ่มขึ้น ประกอบกับคูแขงที่ใกลเคียงกับบริษัท เชน เอ็มเค สุกี้, ซูกิชิ และชาบูชิ ตางก็มีรูปแบบธุรกิจ (Business Model)
ที่เนนการเปดสาขารานอาหารในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด และศูนยการคาตางๆ เชนเดียวกับบริษัท อยางไรก็ตาม
ดวยขอจํากัดของพื้นที่และแนวคิด (Concept) ของหางตางๆ ที่ตองการรวบรวมรานอาหารประเภทตางๆ ใหมี
หลากหลายรูปแบบหรือประเภทรานอาหารที่ไมซ้ํากัน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากที่สุด ทําใหอาจ
เปนขอจํากัดในการขยายสาขาไปในหางที่มีรานอาหารประเภทเดียวกับฮอท พอท เปดอยูแลว
อยางไรก็ตาม ดวยรูปแบบรานอาหารของบริษัทที่สรางความแตกตาง โดยการนําเสนอรานอาหารบุฟเฟต
นานาชาติสุกี้ ชาบู และอาหารปงยางสไตลญี่ปุนที่เสิรฟบนบารอาหาร รวมทั้งรสชาติของอาหารที่อรอย หลากหลาย
รายการอาหาร มีคุณภาพ ในราคาเหมาะสมและคุมคาสําหรับผูบริโภค ตลอดจนการใชสื่อโฆษณาที่สามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมาย ทําใหรานอาหารของบริษัทไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภคเปนอยางมาก และสามารถสรางชื่อเสียง
ในระดับรานอาหารชั้นนํา ประกอบกับกลยุทธการมีหลากหลายประเภทของรานอาหารหรือแบรนดของรานที่แตกตาง
กัน ซึ่งครอบคลุมหลายกลุมลูกคาเปาหมาย ทําใหสามารถเจาะตลาดและเปดสาขารานอาหารในหางตางๆ ที่เปนพื้นที่
เปาหมายของบริษัทไดอยางตอเนื่อง ครอบคลุมในหลายพื้นที่ และสามารถสรางการเติบโตของยอดขายของบริษัทได
อยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ความสําเร็จของรานสาขาตางๆ และการปฏิบัติตามสัญญาเชาที่ทํากับผูใหเชาดวยดีตลอดมา สงผล
ใหบริษัทไดรับการตออายุสัญญาเชาในทุกพื้นที่มาโดยตลอด มีเพียงบางพื้นที่ที่บริษัทไมตองการตออายุสัญญา ดวย
เหตุผลที่ประเมินแลวเห็นวาไมคุมคาที่จะดําเนินการตอไป ทั้งนี้ บริษัทไมเคยประสบปญหาการจัดหาพื้นที่เชาหรือการ
ตออายุสัญญาเชาที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานบริษัทแตอยางใด
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1.2 ความเสี่ยงจากความเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและอาหาร
คุณภาพและความสดใหมของวัตถุดิบ มีผลอยางมากตอคุณภาพของอาหาร ซึ่งบริษัทไดใหความสําคัญกับ
วัตถุดิบทุกชนิดที่ใชในการผลิตหรือปรุงอาหาร รวมทั้งที่เสิรฟบนบารอาหาร โดยวัตถุดิบสวนใหญของบริษัทกวารอย
ละ 90 เปนของสด เชน เนื้อสัตว ไข อาหารทะเล ผัก และผลไมตางๆ ซึ่งโรงงานจะสั่งซื้อเปนประจําทุกวัน เพื่อจัดสง
ใหแกรานสาขาตางๆ รวมทั้งเพื่อนํามาผลิตเปนอาหารหรือผลิตภัณฑของบริษัท เชน น้ําจิ้มสุกี้ น้ําจิ้มไดโดมอน หมู
ปรุงรส เกี๊ยวกุง และลูกชิ้นประเภทตางๆ เปนตน กอนจัดสงใหแกรานสาขาตางๆ เพื่อนําไปเสิรฟบนบารอาหาร
วัตถุดิบดังกลาวมีอายุการใชและเก็บรักษาสั้น และมีการเสื่อมสภาพไดงาย ซึ่งหากบริษัทไมสามารถควบคุมและ
บริหารการจัดซื้อ การจัดเก็บและการใชวัตถุดิบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดการสูญเสีย (waste) ไดงาย
และมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัท
นอกจากนี้ วัตถุดิบประเภทอื่นๆ ไดแก ของแหงประเภทตางๆ (เชน บะหมี่ วุนเสน ขาวสาร) เครื่องปรุงรส
น้ํามันพืช และอาหารกึ่งสําเร็จรูปตางๆ (เชน ขนมจีบ ซาลาเปา) เปนตน ถึงแมจะมีอายุการใชและการเก็บรักษาที่นาน
กวาวัตถุดิบประเภทของสดก็ตาม แตการคงคุณภาพของวัตถุดิบหรืออาหารกึ่งสําเร็จรูปดังกลาวยังขึ้นกับลักษณะการ
จัดเก็บ เพื่อไมใหเกิดความเสียหายหรือการเสื่อมคุณภาพไดเร็วกวาที่ควร อันจะมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความสดใหมและคุณภาพของวัตถุดิบและอาหารทุกชนิด ที่
นํามาใหบริการแกลูกคาภายในรานอาหาร ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการควบคุมตนทุนวัตถุดิบ จึงไดมีการ
วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในแตละวัน และมีการดูแลควบคุมการ
จัดเก็บวัตถุดิบอยางเหมาะสม โดยมีการแยกประเภทของวัตถุดิบที่จัดเก็บในแตละคลังสินคา ตามลักษณะของวัตถุดิบ
แตละประเภท มีทั้งพื้นที่จัดเก็บทั่วไป หองเย็น (Chill Room) และหองแชแข็ง (Freezer) เพื่อคงความสดใหมและสภาพ
ดั้งเดิมของวัตถุดิบใหคงอยูอยางสมบูรณ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินคาของรานสาขา เพื่อใหการ
บริหารตนทุนวัตถุดิบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียที่ไมจําเปน ทั้งนี้ ในป 2554 และในงวด 6 เดือน
แรกของป 2555 บริษัทมีคาใชจายจากของเสียเทากับรอยละ 0.07 และรอยละ 0.04 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
1.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบสวนใหญของบริษัทเปนผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื้อสัตว ผัก ผลไม และธัญพืชตางๆ เปนตน ซึ่ง
มีปริมาณและราคาผันผวนตามฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การแพรระบาดของโรคพืชและ
สัตว ตลอดจนปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดและความตองการของตลาดในขณะนั้นๆ เปนตน ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และสงผลกระทบตอการจัดหาวัตถุดิบในบางชวงเวลา รวมทั้งมีผลกระทบตอราคา
ตนทุนวัตถุดิบ และผลการดําเนินงานของบริษัทได
บริษัทไดใหความสําคัญกับการควบคุมและบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และพยายามลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาตนทุนวัตถุดิบ โดยฝายจัดซื้อของบริษัทไดมีการติดตอประสานงานและสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับผูผลิตและผูจําหนายสินคาอยางใกลชิดมาโดยตลอด รวมทั้งไดมีการติดตามภาวะตลาด แนวโนม
ราคา และปริมาณวัตถุดิบในแตละชวงเวลาหรือแตละฤดูกาลอยางใกลชิด รวมทั้งติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
วัตถุดิบทั้งทางตรงทางออม เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ตางๆ เพื่อเตรียมแกไขและรับมือกับสถานการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งอาจมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ
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ลวงหนาหรือการจองซื้อในปริมาณมากและมีระยะเวลาสงมอบที่ชัดเจนตามที่ตกลงกัน เพื่อใหไดในสวนลดเพิ่มขึ้น
และมั่นใจไดวาบริษัทจะไมขาดแคลนวัตถุดิบ
นอกจากนี้ เนื่องจากรายการอาหารภายในรานของบริ ษัท มีจํ านวนมากและมีการปรับเปลี่ ยนหมุ นเวีย น
รายการต า งๆอยู เ ป น ประจํ า ให มี ค วามเหมาะสมและสอดคล อ งกั บ ภาวะตลาดในแต ล ะช ว งเวลา จึ ง สามารถลด
ผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบบางประเภทในบางชวงเวลาได ซึ่งที่ผานมา
บริษัทไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหรือการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบจนมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
ตอการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด ทั้งนี้ บริษัทจะยังไมปรับเพิ่มราคาคาอาหารทันทีเมื่อราคาวัตถุดิบมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบเกือบทั้งหมดเปนผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีการขึ้นลงของราคาเกือบทุกวัน แตจะพิจารณา
ปรับเพิ่มราคาอาหาร ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีแนวโนมในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยตลอดหรือราคาวัตถุดิบโดยรวมมีการ
ปรับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เพื่อมิใหบริษัทตองรับภาระจากตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจนกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัท แตในขณะเดียวกันก็จะตองพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือคูแขง เพื่อมิใหกระทบตอยอดขายหรือฐาน
ลูกคาโดยรวมของบริษัท
1.4 ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราคาแรงขั้นต่ํา
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหปรับเงินเดือนขั้นต่ําใหกับ
ผูที่จบการศึกษาปริญญาตรีเปน 15,000 บาท และอนุมัติปรับอัตราคาจางขั้นต่ําเปน 300 บาทตอวัน โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป ทั้งนี้ คณะกรรมการคาจางกลางและผูที่เกี่ยวของจะไดมีการพิจารณาในรายละเอียด
ของกรอบเวลา วิธีการ และเงื่อนไขของการปรับเพิ่มขึ้นดังกลาวตอไป
โดยเมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีม ติเห็นชอบใหป รับ เพิ่ม อัตราคาจางขั้นต่ํา
ประจําป 2555 เฉลี่ยเพิ่มรอยละ 40 ของคาจางปจจุบัน ซึ่งอัตราการปรับเพิ่มอยูระหวาง 65-85 บาท และใหมีผลบังคับ
ใชในวันที่ 1 เมษายน 2555 โดยจังหวัดที่ไดรับคาจาง 300 บาท กอนจังหวัดอื่น มี 7 จังหวัด คือ ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม สําหรับจังหวัดที่ยังปรับไมถึง 300 บาท อีก 70 จังหวัด จะ
ไดรับการพิจารณาปรับคาจางอีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม 2556 และใหคงอัตราคาจาง 300 บาท ไว 3 ป จนถึงป 2558
การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนและคาจางขั้นต่ําตามนโยบายของรัฐบาล มีผลใหบริษัทมีคาใชจายที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะบริษัทซึ่งมีสาขารานอาหารสวนใหญอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางไรก็ตามบริษัทไดปรับ
อัตราคาจางขั้นต่ําใหเทากับ 300 บาทตอวัน สําหรับพนักงานประจํารายวันของรานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร มา
ตั้งแตเดือนกันยายน 2554 ที่ผานมาแลว (ในชวงกอนหนานี้อัตราคาจางขั้นต่ําของบริษัทก็ใกลเคียงกับ 300 บาทตอวัน
อยูแลว) ซึ่งการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําดังกลาวแมจะกระทบตอคาใชจายของบริษัทบางก็ตาม แตบริษัทมีมาตรการลด
ผลกระทบดั ง กล า วด ว ยการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงาน ลดอั ต ราการลาออกของพนั ก งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานชดเชยกับคาใชจายที่จะสูงขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทใหความสําคัญและดําเนินการมาโดย
ตลอดเพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่สม่ําเสมอ นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจรานอาหารไมไดอยู
ภายใตการควบคุมดานราคาจากหนวยงานราชการใด ดังนั้น หากบริษัทตองรับภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดวาจะ
สงผลตอธุรกิจรานอาหารโดยทั่วไปที่รวมทั้งคูแขงของบริษัทดวย บริษัทอาจพิจารณาปรับราคาอาหารเพิ่มขึ้นตาม
ความเหมาะสมเพื่อชดเชยกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวได

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 1. ปจจัยความเสี่ยง

หนา 4

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

1.5 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภค ในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
หรือมีแนวโนมขยายตัวลดลง จะสงผลกระทบตอกําลังซื้อของผูบริโภค และความกังวลถึงความไมแนนอนของรายได
ในอนาคต ผูบริโภคตางประหยัดและลดคาใชจายประจําวันลง เพื่อออมเงินไวใชในอนาคต ทําใหภาคธุรกิจตางๆ
ได รั บ ผลกระทบตามมา โดยธุ ร กิ จ ร านอาหารก็ เ ป น ธุ ร กิจ หนึ่ ง ที่ ได รั บ ผลกระทบดั ง กล า วโดยเฉพาะรา นอาหาร
ตางประเทศหรือรานอาหารหรูที่มีราคาแพง เนื่องจากผูบริโภคลดความถี่ในการออกไปรับประทานอาหารนอกบาน
หรือเลือกรานอาหารที่มีราคาถูกลง เชน รานอาหารเล็กๆ หรือรานอาหารรายยอย หรือเลือกรานอาหารระดับกลาง ไม
หรูห รามาก แตเน นเรื่อ งความคุม ค า เพื่ อลดค าใชจ ายตอ ครั้งในการออกไปรับ ประทานอาหารนอกบาน ซึ่ง จะมี
ผลกระทบตอรายไดของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารใหลดลง
นอกจากนี้ การที่สาขารานอาหารทั้งหมดของบริษัท ตั้งอยูภายในหางสรรพสินคาหรือศูนยการคาตางๆ
จํานวนผูมาจับจายใชสอยภายในหางตางๆที่ลดลงในยามที่ภาวะเศรฐกิจไมดี ยอมสงผลกระทบตอจํานวนลูกคาที่มาใช
บริการในรานอาหารของบริษัทอยางหลีกเลี่ยงไมได
อยางไรก็ตาม จากประสบการณการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนระยะเวลากวา 16 ป บริษัทไดผานชวงวิกฤต
เศรษฐกิจมาหลายครั้ง ทําใหบริษัทมีการเตรียมพรอมเพื่อรับกับวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา และไดมีการ
วางแผนและปรับกลยุทธทางธุรกิจใหเหมาะสมในแตละสถานการณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
เชน การปดสาขาที่ประสบผลขาดทุนและมีโอกาสฟนตัวยาก รวมทั้งการปรับลดตนทุนและคาใชจายบางรายการที่ไม
จําเปนลง เปนตน โดยในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงในป 2551- 2552 บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายไดอยางตอเนื่อง
มาโดยตลอด โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายรอยละ 23.05 และรอยละ 4.01 ในป 2551 และป 2552 ตามลําดับ ทั้งนี้
บริษัทเชื่อวาการสรางแบรนดใหแข็งแกรงจะสามารถอยูรอดหรือเติบโตไดทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา รวมทั้ง
การรักษาคุณภาพของอาหารและความคุมคาใหกับลูกคา ถึงแมในยามที่บริษัทไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจก็
ตาม ซึ่งเมื่อสภาวะเศรษฐกิจฟนตัวดีขึ้น ลูกคาก็จะกลับมาใชบริการในรานของบริษัทเพิ่มมากขึ้น โดยในป 2553
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไดเริ่มฟนตัวขึ้นและตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันในไตรมาส 2 ของป 2555 ความเชื่อมั่น
และกําลังซื้อของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น เปนสวนหนึ่งที่สงผลใหบริษัทมีลูกคามาใชบริการในรานแตละเดือนเพิ่มขึ้น และ
ทําใหบริษัทสามารถมีรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากจํานวน 862.03 ลานบาท ในป 2552 เปน 1,130.32
ลานบาท และ 1,456.77 ในป 2553 - 2554 หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 31.12 และรอยละ 28.88 ในป 2553 - 2554
ตามลําดับ และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 926.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 32.69 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของป 2554 ที่มีจํานวน 698.04 ลานบาท
1.6 ความเสี่ยงจากการเปดรานสาขาใหม
การเพิ่มจํานวนสาขารานอาหารของบริษัท เปนแนวทางหนึ่งในการสรางความเติบโตใหกับบริษัท โดย
บริษัทไดกําหนดเปาหมายใหมีการเปดรานสาขาเพิ่มขึ้นในแตละปใหสอดคลองกับภาวะตลาด ความตองการและกําลัง
ซื้อของผูบริโภคแตในขณะเดียวกันก็มีการปดรานสาขาบางสาขาที่ไมสามารถทํายอดขายไดตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่ง
ในชวง 3-4 ปที่ผานมา นับตั้งแตตนป 2551 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีการเปดสาขารานอาหารภายใต
แบรนด ฮอท พอท เพิ่มขึ้น 46 สาขา และมีการปดสาขา 14 สาขา1 ทําใหบริษัทมีสาขารานอาหารที่เปดดําเนินการแลว
1

ป 2551 เปดสาขาใหม 3 สาขา และไมมีการปดสาขา
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เพิ่มขึ้นจากจํานวน 74 สาขา ในตนป 2551 มาเปน 106 สาขา (ไมรวมสาขาแฟรนไชส) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
นอกจากนี้ จากการซื้อกิจการของไดโดมอน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ทําใหบริษัทมีสาขารานอาหารเพิ่มขึ้น โดย ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสาขารานอาหารภายใตแบรนดไดโดมอน จํานวน 20 สาขา ทําให ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555 บริษัทมีสาขารานอาหารรวมทั้งสิ้น 126 สาขา
ในการลงทุนเปดรานสาขาใหมนั้น จะตองใชเงินลงทุนสาขาละประมาณ 6 - 7 ลานบาท ไดแก เงินลงทุนใน
การปรับปรุงอาคารพื้นที่เชา คาตกแตงราน เครื่องครัวและอุปกรณ เงินประกันตามสัญญาเชาราน เปนตน ทั้งนี้ขนาด
ของเงินลงทุนในแตละสาขาขึ้นกับทําเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และการตกแตงรานเปนสําคัญ โดยที่บริษัทอาจมีความเสี่ยง
จากการลงทุนเปดรานใหม หากไมสามารถทํายอดขายใหเปนตามเปาหมายที่กําหนด หรืออัตราผลตอบแทนการลงทุน
ไมเปนไปตามที่คาดการณไว ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท และในกรณีที่ตองมีการปดราน
สาขาดังกลาวบริษัทจะตองตัดจําหนายสินทรัพยตางๆ เชน สวนปรับปรุง ตกแตงอาคาร เปนตน ที่ไดลงทุนไวในราน
ออกจากบัญชี ทําใหบริษัทมีคาใชจายโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยในป 2552-2554 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมี
ผลขาดทุนจากการปดสาขา / ปดปรับปรุง จํานวน 12.63 ลานบาท 4.79 ลานบาท 2.20 ลานบาท และ 1.20 ลานบาท
ตามลําดับโดยในป 2552 -2553 บริษัทปดรานสาขาจํานวน 7 สาขา และ 3 สาขา ตามลําดับ เนื่องจากรานสาขาดังกลาว
ประสบปญหาขาดทุนสะสม รายไดไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว สําหรับป 2554 บริษัทปดรานสาขาชั่วคราว
จํานวน 2 สาขา เนื่องจากการปดปรับปรุงหรือตองยายตามขอกําหนดของผูใหเชาพื้นที่ และในงวด 6 เดือนแรกของป
2555 บริษัทปดรานสาขาแบรนด ฮอท พอท จํานวน 4 สาขา (ปดถาวร 3 สาขา และปรับปรุงเปลี่ยนเปนแบรนดไดโด
มอน 1 สาขา) เนื่องจากรานสาขาดังกลาวประสบปญหาขาดทุนสะสม รายไดไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และ
ปดสาขารานอาหารที่รับโอนมาจากไดโดมอนจํานวน 5 สาขา เนื่องจากเปนรานที่มีผลการดําเนินงานขาดทุน ผล
ขาดทุนจากการปดสาขาดังกลาวมีผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
บริษัท ตระหนัก ถึงความเสี่ย งที่อ าจเกิดขึ้ น จากการลงทุ นเป ดรา นสาขาใหม จึ งต องมี การพิจ ารณาอยา ง
รอบคอบในการดําเนินการตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการลงทุน ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ
ทําเลที่ตั้ง ความหนาแนนของชุมชนและกําลังซื้อในพื้นที่นั้นๆ การเลือกประเภทรานอาหารหรือแบรนดใหสอดคลอง
กับกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ เปนตน โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนและความคุมคาของการลงทุน ภายใตความ
เสี่ยงที่ยอมรับไดเปนสําคัญ รวมทั้งจะตองเตรียมความพรอมดานแหลงเงินทุน การจัดการควบคุมดูแลราน การจัดหา
บุคลากร สินคาและวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ รวมทั้งการจัดทําแผนงานดานการตลาดและการ
สงเสริมการขายดานตางๆ เพื่อใหมีผูมาใชบริการในรานและเพิ่มยอดขายใหกับรานสาขานั้นๆ รวมทั้งยังเปนการสราง
ฐานลูกคาใหมใหกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามรายงานผลประกอบการในแตละสาขาเปนประจําทุกเดือน
เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวไดทันทวงที รวมทั้งใชในการวางแผน
และกําหนดทิศทางการเติบโตของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ รานอาหารที่เปดใหมของบริษัท ตั้งแตป 2551 จนถึง ณ วันที่

ป 2552 เปดสาขาใหม 7 สาขา และปดสาขาเดิม 7 สาขา
ป 2553 เปดสาขาใหม 4 สาขา และปดสาขาเดิม 3 สาขา
ป 2554 เปดสาขาใหม 23 สาขา และไมมีการปดสาขา
ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 เปดสาขาใหม 9 สาขา ปดสาขาเดิม 4 สาขา โดยเปนการปดถาวร 3 สาขา และปรับเปลี่ยนจาก
รานฮอท พอท เดิม มาเปนรานไดโดมอน 1 สาขา
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30 มิถุนายน 2555 จํานวน 46 สาขา สวนใหญตั้งอยูในหางฯชั้นนํา เชน เซ็นทรัล เดอะมอลล บิ๊กซี เปนตน และมีผลการ
ดําเนินงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ดี
1.7 ความเสี่ยงดานการเงิน
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการกูยืมเงินจํานวนมาก เพื่อใชในโครงการลงทุนตามแผนขยายงานในป 2555
สวนที่ยังเหลืออยู ไดแก การเปดรานสาขาใหมและการปรับปรุงรานสาขาเดิมของฮอท พอท ที่ยังตองใชเงินลงทุนอีก
ประมาณ 120 ลานบาท การชําระเงินคาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่สาขารานไดโดมอนสวนที่เหลือใหแกธนาคารธนชาต
และธนาคารกรุงไทย รวมประมาณ 70 ลานบาท และการปรับปรุงสาขารานไดโดมอน เงินลงทุนประมาณ 100 ลาน
บาท รวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 290 ลานบาท โดยมีแหลงเงินทุนจากเงินกูยืมสถาบันการเงิน เงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัท และเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
ทั้งนี้แหลงเงินทุนสวนใหญจะมาจากเงินกูยืมสถาบันการเงิน โดยปจจุบันบริษัทไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชยสองแหงจํานวนรวม 315 ลานบาท ประกอบดวยวงเงินกูยืมเพื่อใชขยายสาขาใหมและปรับปรุงราน
สาขาเดิมของฮอทพอท จํานวน 165 ลานบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทไดเบิกใชวงเงินกูแลวบางสวนเปน
จํานวน 73 ลานบาท) และวงเงินกูยืมเพื่อใชลงทุนในกิจการของไดโดมอนจํานวน 150 ลานบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555 บริษัทไดเบิกใชวงเงินกูแลวบางสวนเปนจํานวน 29 ลานบาท) ซึ่งในอนาคตหากมีการเบิกใชวงเงินกูยืมตาม
แผนการลงทุนดังกลาวจะทําใหบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจํานวนมาก และมีคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินดังกลาว บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากูเงิน ที่
จะตองดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหเกิน 1.5 เทา ตามสัญญากูเงินเพื่อใชขยายสาขาของฮอท พอท (ตามสัญญากู
เงินกําหนดใหหนี้สิน หมายถึง หนี้สินทั้งหมด หัก เงินกูยืมกรรมการหรือผูถือหุน และสวนทุน หมายถึง สวนของผูถือ
หุนทั้งหมด รวมกับเงินกูยืมกรรมการหรือผูถือหุน) และอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหเกิน 2.0 เทา ตามสัญญากูเงินเพื่อ
ลงทุนในกิจการของไดโดมอน (คํานวณอัตราสวนหนี้สินตอทุน โดยใชหนี้สินรวมหารดวยสวนของผูถือหุนรวม)
ตั้งแตสิ้นป 2554 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากูเงินกูของ
สถาบันการเงินแหงหนึ่งในการดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหเปนไปตามที่กําหนดดังกลาวได โดยฝายบริหารของ
บริษัท ได ขอผอ นผั นกับสถาบันการเงินเพื่อไมใหผิดเงื่อ นไขในสัญญา ซึ่งสถาบันการเงินอยูระหวางพิจ ารณาทํา
หนังสืออนุมัติการผอนผันเงื่อนไขดังกลาวใหกับบริษัท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีหนี้สินรวม 496.94 ลานบาท สวนของผูถือหุนรวม 234.32 ลานบาท
และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 2.12 เทา หรือเทากับ 1.80 เทา ในกรณีคํานวณตามเกณฑของสัญญากูเงินเพื่อใช
ขยายสาขาของฮอท พอท ซึ่งในอนาคตหากบริษัทมีการเบิกเงินกูสวนที่เหลือจนเต็มวงเงินที่ไดรับ จะทําใหบริษัทมี
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากจํานวน 496.94 ลานบาท เปนจํานวน 709.94 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 42.86 และมี
อัตราสวนหนี้สินตอทุน (คํานวณโดยใชสวนของผูถือหุนเทากับจํานวน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เทากับ 3.03 เทา
ในกรณีคํานวณตามเกณฑของสัญญากูเงินเพื่อลงทุนในกิจการของไดโดมอน และเทากับ 2.61 เทา ในกรณีคํานวณตาม
เกณฑของสัญญากูเงินเพื่อขยายสาขาของฮอท พอท ซึ่งเกินกวาอัตราตามเงื่อนไขของสัญญากูเงินนั้นๆ ที่กําหนดไวไม
เกิน 2.0 เทา และ 1.5 เทา ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม เงินสดที่ใชในการลงทุนดังกลาว รวมทั้งการชําระเงินคาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจาก
ธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย และการปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอน เปนการทยอยจายชําระคาซื้อ
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สิทธิการเชา และทยอยลงทุนปรับปรุงรานสาขาตามความเหมาะสมและมีความยืดหยุนได ซึ่งบริษัทจะไมเบิกเงินกู
ทั้งหมดในคราวเดียว ในขณะเดียวกันเงินกูที่ไดเบิกไปแลวก็ตองทยอยชําระคืนเปนรายเดือน ซึ่งจะทําใหมียอดเงินกูยืม
บางสวนลดลง รวมทั้งจะมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิในแตละงวด และเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนใหแก
ประชาชนในครั้งนี้ จะชวยใหบริษัทสามารถรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหเกินอัตราที่กําหนดดังกลาวขางตน
นอกจากนี้ บริษัทจะมีคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณปละ 12 ลานบาท (คํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่
เทากับ MLR ลบรอยละ 1.5 - 1.75 ตอป อางอิงตามเงื่อนไขของสัญญากูเงินที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยนั้นๆ) ซึ่งจะ
เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับตนทุนทางการเงินของบริษัทจํานวน 7.40 ลานบาท 2.95 ลานบาท ในป 2554 และงวด 6 เดือน
แรกของป 2555 ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกลาว และไดวางแผนการใชเงินอยางระมัดระวังเพื่อไมให
มีการปฏิบัติผิดตามเงื่อนไขของสัญญากูเงิน โดยเฉพาะการจายชําระคืนเงินกูยืมทั้งเงินตนและดอกเบี้ยใหไดตาม
กําหนดเวลา รวมทั้งการเบิกเงินกูจะตองพิจารณาตามความจําเปนควบคูกับการรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหเกิน
กวาอัตราที่ธนาคารกําหนด นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทใหแกประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะ
มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ณ สิ้นป 2552 - 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 0.37 เทา
0.36 เทา 0.22 เทา และ 0.22 เทา ซึ่งต่ํากวา 1 เทา แสดงถึงสภาพคลองที่นอยและลดลงในชวงเวลาดังกลาว เนื่องจาก
บริษัทมีการลงทุนเพื่อขยายและปรับปรุงสาขามาอยางตอเนื่อง โดยเงินลงทุนสวนหนึ่งมาจากเงินสดและเงินทุน
หมุนเวียนภายในกิจการ อีกทั้งการลดลงของอัตราสวนสภาพคลอง ณ สิ้นป 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ้นมากของหนี้สินหมุนเวียนจากเจาหนี้การคา ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการขยายระยะเวลาชําระ
หนี้การคาดังกลาว รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้คาซื้อสินทรัพยจากไดโดมอนจํานวน 33.74 ลานบาท ณ สิ้นป 2554
และเจาหนี้คาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานไดโดมอนจากสถาบันการเงินจํานวน 88.74 ลานบาท และ 80.76 ลานบาท ณ
สิ้นป 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามลําดับ ซึ่งบริษัทจะชําระคาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานไดโดมอนดังกลาว
ภายหลังกระบวนการโอนเปลี่ยนคูสัญญามาเปนของบริษัทเสร็จสิ้นแลว ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นภายในป 2555 โดยมีแหลง
เงินสวนใหญมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงจํานวนมาก
ประกอบกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนครั้งนี้ จะทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น และมีสภาพคลองเพิ่มสูงขึ้น
1.8 ความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจการของ ไดโดมอน
ตามที่บริษัทไดเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอน โดยใชเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 242.84 ลานบาท
ประกอบดวย การซื้อสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอน ไดแก กิจการอาหารและน้ําซอสไดโดมอน สิทธิการเชาครัว
กลางและสัญญาเชาสาขารานอาหาร สินทรัพยถาวร สินคาคงเหลือ เปนตน มูลคาเงินลงทุนเทากับ 45.78 ลานบาท การ
ซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจากธนาคารธนชาต รวม 8 สาขา มูลคาเงินลงทุนเทากับ 86.32 ลานบาท การซื้อสิทธิการ
เชาพื้นที่รานสาขาจากธนาคารกรุงไทย รวม 2 สาขา มูลคาเงินลงทุนเทากับ 10.74 ลานบาท รวมทั้งการลงทุนปรับปรุง
รานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอน มูลคาเงินลงทุนประมาณ 100 ลานบาท ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนใน
กิจการของไดโดมอนดังนี้
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- ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
กิจการของไดโดมอนเปนธุรกิจรานอาหารที่มีชองทางการจําหนายในหางฯหรือศูนยการคา เหมือนกับธุรกิจ
รานอาหารฮอท พอท ถึงแมจะมีประเภทของอาหารและวิธีการปรุงที่ตางกัน (ไดโดมอนเปนประเภทปง/ยาง แต
ฮอท พอท เปนประเภทหมอต ม ) แตก็ใชวัตถุดิบ ที่ใกลเคียงกันมาก ดังนั้นหากพิจารณาปจจัย ความเสี่ยงของการ
ประกอบธุรกิจของไดโดมอน จะใกลเคียงกับปจจัยความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เชา
ความเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและอาหาร ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และแนวโนม
ของปรับเพิ่มขึ้นของอัตราคาแรงขั้นต่ํา เปนตน
นอกจากนี้ การลงทุนกิจการของไดโดมอน ทําใหภายหลังการรับโอนสินทรัพยบริษัทมีสาขารานอาหาร
เพิ่มขึ้นจํานวนมากในเวลาพรอมๆกันทันทีจํานวน 23 สาขา ซึ่งถึงแมวาจํานวนรานสาขาที่เพิ่มขึ้นไมถือเปนการเพิ่ม
อุปทานรานอาหารในตลาดเนื่องจากเปนรานอาหารเดิมอยูแลว แตบริษัทอาจไดรับความเสี่ยงหากรานสาขาดังกลาวไม
สามารถทํายอดขายใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวห รือมี ผลขาดทุน ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการ
โดยรวมของบริษัท และในกรณีที่ตองปดสาขาใดก็จะมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ไดแก คาตัดจําหนายสวนปรับปรุง ตกแตง
อาคาร เงินประกันการเชาพื้นที่ในกรณีที่ไมไดรับคืน คาใชจายในการรื้อถอน และขนยายทรัพยสิน เปนตน
อยางไรก็ตาม การลงทุนในกิจการของไดโดมอนครั้งนี้ ถือเปนการขยายธุรกิจ (New Business Line) ใน
อุตสาหกรรมเดิมที่บริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ภายใตความเสี่ยงที่เหมือนกับธุรกิจของบริษัทที่
สามารถควบคุ ม และบริห ารจั ด การกับ ความเสี่ ย งนั้ น ได จ ากประสบการณ ใ นธุ ร กิจ ที่ ดํา เนิน การมาเป น เวลานาน
ประกอบกับการซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย ทําใหบริษัทสามารถลดความ
เสี่ยงจากการไมไดตออายุสัญญาเชาพื้นที่ ประกอบกับราคาคาสิทธิการเชาดังกลาวมีราคาที่ถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาคาเชาพื้นที่ในปจจุบัน
- ความเสี่ยงดานการเงิน
บริษัทอาจมีความเสี่ยงดานการเงินจากการมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจํานวนมาก จากการกูยืมเงินเพื่อลงทุนในกิจการ
ของไดโดมอนจํานวน 150 ลานบาท ซึ่งสงผลกระทบตอฐานะทางการเงิน และ อัตราสวนทางการเงิน ตลอดจน
คาใชจายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจํานวนมาก (รายละเอียดพิจารณาไดจาก ขอ 1.7 ความเสี่ยงดานการเงิน)
1.9 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร
เนื่องจากนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร และนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร ซึ่งเปนผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัท และเปนผูรวมกันกอตั้งบริษัท มีประสบการณใน
ธุ ร กิ จ และมี ส ว นสํ า คั ญ อย า งมากในการบริ ห ารงานในบริ ษั ท ให มี ชื่ อ เสี ย ง มี ฐ านะการเงิ น ที่ มั่ น คงและมี ผ ลการ
ดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถสรางแบรนดฮอท พอท ใหเปนที่รูจักและยอมรับในตลาดรานอาหาร
ชั้นนํา ซึ่งหากบริษัทสูญเสียบุคคลดังกลาวไป อาจสงผลกระทบตอการบริหารงานและผลการดําเนินงานของบริษัทใน
อนาคตได
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร และไดมีการวางระบบการทํางานใหลด
การพึ่งพิงผูบริหาร โดยการกระจายงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ อํานาจในการจัดการดานตางๆ ใหแกผูบริหารในสาย
งานตางๆ ตามความถนัด ประสบการณ ความรู ความสามารถของแตละบุคคลอยางชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งมี
นโยบายในการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะความเปนผูนําใหแกผูบริหารและบุคลากรอยางตอเนื่อง
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ตลอดจนมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เพื่อมารวมงานกับบริษัทเพิ่มเติมใหสอดคลองกับแผนการ
ขยายกิจการ เพื่อสรางการเติบโตอยางมั่นคงใหกับบริษัท
1.10 ความเสี่ยงจากการขายหุนของกองทุน
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด (รวมเรียกวา “กองทุน”) ถือหุนในบริษัทเปนจํานวนรวมกัน
เทากับ 120,615,360 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท) คิดเปนรอยละ 35 ของทุนชําระแลวกอนการเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ (IPO)2 โดยกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย จะไดนําหุนของบริษัทที่ถืออยู
บางสวนมาเสนอขายพรอมกับการเสนอขาย IPO ของบริษัท เปนจํานวนรวม 40,600,260 หุน คิดเปนรอยละ 11.78
และรอยละ 10.00 ของทุนชําระแลวกอนและหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย IPO ตามลําดับ โดยหลังการเสนอขายหุน
IPO กองทุนดังกลาวจะยังคงถือหุนในบริษัทจํานวนรวม 80,015,100 หุน คิดเปนรอยละ 19.71 ของทุนชําระแลวหลัง
การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย IPO
ทั้งนี้ หุนของบริษัทที่มีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาหามขายหุน (Silent Period) ตามเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ มีจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลวหลังการเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขาย IPO ซึ่งในจํานวนนี้มีหุนของบริษัทที่ถือโดยกองทุนที่มีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาหามขายหุน จํานวน
1,330,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.33 ของทุนชําระแลวหลังการเพิ่มทุน สําหรับหุนที่เหลือที่ถือโดยกองทุน (หักจํานวนที่
กองทุนนํามาเสนอขายใน IPO) อีกจํานวน 78,685,100 หุน คิดเปนรอยละ 19.38 ของทุนชําระแลวหลังการเพิ่มทุน ไม
มีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาหามขายหุน ซึ่งหากกองทุนไดมีการขายหุนดังกลาวออกมาในตลาดหลักทรัพยจํานวนมาก
อาจทําใหราคาตลาดของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยลดลงอยางมีนัยสําคัญได ดังนั้น ผูลงทุนทั่วไปที่
จองซื้อหุนของบริษัท จึงอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนของบริษัทดังกลาวได
1.11 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย
เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และการไมไดรับผลตอบแทนจาก
การขายหุนตามที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได
ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
อยางไรก็ตามบริษัทไดดําเนินการยื่นขอใหรับหุนสามัญ ของบริษัท เปน หลักทรัพยจ ดทะเบี ยนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอไอ แล ว ซึ่ ง ขณะนี้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย อ ยู ร ะหว า งการพิ จ ารณารั บ หลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท เข า เป น
หลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทในเบื้องตนแลวพบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอได
ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ
ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย โดยบริษัทตองมีผูถือหุน
รายยอยไมต่ํากวา 300 ราย และตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
2

ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุ คคลของธนาคารออมสินโดยบริษั ท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ถือหุนในบริษัทจํานวน 80,410,240 หุน และจํานวน 40,205,120 หุน คิดเปนรอย
ละ 23.33 และรอยละ 11.67 ของทุนชําระแลวกอนการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ (IPO) ตามลําดับ
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คาดวา ภายหลังการเสนอขายหุนแลวเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุนรายยอยครบถวนตาม
เกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน
นอกจากนี้ หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได จะมีผลให
สัญญายกเลิก (Termination Agreement) ที่ไดทําขึ้นเพื่อยกเลิกสัญญาลงทุน และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของซึ่งบริษัทไดทํา
รวมกับกองทุนและคูสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของ ไมสามารถมีผลใชบังคับได เนื่องจากการนําหลักทรัพยของบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนหนึ่งในเงื่อนไขที่บริษัทตองปฏิบัติกอนที่สัญญายกเลิกดังกลาวจะมีผลใช
บังคับ ซึ่งผูลงทุนไดรับผลกระทบจากสัญญาลงทุนที่ไมสามารถยกเลิกไดและยังคงมีผลใชบังคับตอไป ในเรื่องตางๆที่
กระทบตอสิทธิของผูลงทุน ไดแก การดําเนินการในเรื่องตางๆที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไวในบางกรณีแลว
บริษัทยังจะตองไดรับความยินยอมจากกองทุนกอนดําเนินการ เชน การขายหุนของกลุมผูถือหุนเดิมของบริษัท การ
จายเงินปนผล การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนหรือการออกหุนใหม การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการแตงตั้งถอด
ถอนกรรมการ เปนตน (รายละเอียดของสัญญาลงทุน สัญญายกเลิก และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของ แสดงไวในสวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หัวขอยอย 5.3.4 สัญญาที่เกี่ยวของกับการรวมลงทุน
ในบริษัท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 1. ปจจัยความเสี่ยง

หนา 11

