บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ฮอท พอท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547
ในนามบริษัท ฮอท พอท จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 16 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจรานอาหารประเภทสุกี้ ชาบู
ภายใตการบริหารของนางสาวสกุณา บายเจริญ ผูถือหุนรายใหญและผูบริหาร ซึ่งเปนผูกอตั้งและบุกเบิกธุรกิจมาตั้งแต
ป 2538 โดยเริ่มจากรานอาหารสุกี้ ชาบู1 ตามสั่ง หรือแบบ A La Carte (การสั่งอาหารที่มีอยูในเมนู) สาขาแรกในนาม
ราน “โคคาเฟรช สุกี้” ที่หางตะวันออกคอมเพล็กซ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีลูกคาเปาหมายเปนกลุมครอบครัว ภายใต
พื้นที่บริหารจัดการประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่งไดรับความนิยมมากและเปนรานสุกี้รานเดียวที่ขึ้นชื่อในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และตอมาไดขยายสาขาในหางโมเดิรนเทรดตามจังหวัดตางๆ เชน จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย
กําแพงเพชร และพิษณุโลก เปนตน โดยรูปแบบการขยายสาขาในขณะนั้นดําเนินการโดยจัดตั้งบริษัทตางๆ เพื่อควบคุม
รานสาขาในแตละภูมภิ าค
ในป 2544 บริษัทไดเปลี่ยนแบรนดรานอาหารจาก “โคคาเฟรช สุกี้” มาเปน “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู เรสโต
รองต”
ในป 2547 ไดเปลี่ยนรูปแบบการบริหารการจัดการใหม โดยการกอตั้งบริษัท ฮอท พอท จํากัด เพื่อเปนศูนย
รวมในการบริหารงานและบริหารจัดการรานสาขาทั้งหมด และในเดือนตุลาคม 2547 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
40 ลานบาท เปน 56 ลานบาท เพื่อรับโอนสินทรัพยของสาขาตางๆ จากกลุมบริษัทเดิมเขาเปนสินทรัพยของบริษัท
ในป 2548 บริษัทไดปรับเปลี่ยนกลยุทธดวยการรุกตลาดรานอาหารประเภทสุกี้ในหางสรรพสินคาขนาดใหญ
โดยการเปดรานบุฟเฟตอาหารนานาชาติ ที่เนนอาหารประเภทสุกี้ ชาบู เปนหลัก ที่สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เปนแหงแรก ในเดือนพฤษภาคม 2548 ในรูปแบบราน “ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต” ประกอบดวยสุกี้ ชาบู และอาหาร
นานาชาติหลากหลายกวา 100 รายการ ซึ่งขณะนั้นยังไมมีผูประกอบการธุรกิจสุกี้ ชาบู รายใดดําเนินการ สงผลใหธุรกิจ
ของบริษัทประสบความสําเร็จสามารถเพิ่มยอดขายใหกับบริษัทไดดี ลูกคาใหการยอมรับและรูจักแบรนดฮอท พอท
มากขึ้น ทําใหเปนจุดเริ่มตนที่ดีของการเปดตัวในหางสรรพสินคาใหญ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธครั้งสําคัญบน
แนวความคิดที่วา นอกจากอาหารที่อรอยและการบริการที่ดีแลว ยังตองมอบ “ความคุมคา” ในการบริโภคใหกับลูกคา
เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทไดตัดสินใจขยายธุรกิจไปในแนว “บุฟเฟต” อิ่มไดไมอั้น All You Can Eat และไดทยอย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบรานอาหารจากรานสุกี้ ชาบูตามสั่งหรือแบบ A La Carte มาเปนแบบบุฟเฟต เกือบทั้งหมด จนถึง
ปจจุบันยังคงเหลือรานสุกี้ ชาบูแบบตามสั่งอยูเพียง 2 สาขา เทานั้น คือ สาขาในจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร ซึ่ง
หลังจากการปรับเปลี่ยนเปนรานบุฟเฟตอาหารนานาชาติ ที่มีความแตกตางกับเจาตลาดรานสุกี้หลายราย ประกอบกับ
การมุงมั่นพัฒนาคุณภาพอาหารและการบริการ รูปแบบราน และความหลากหลายของอาหารอยางตอเนื่องมาโดย
ตลอด ทําใหบริษัทไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา สงผลใหปจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) บริษัทมีสาขาราน
ฮอท พอท มากถึง 106 สาขา
ในป 2549 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย (“กองทุนออรีออส”) และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออม
สินโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เปนตนมา ได
1

“ชาบู” คือ วิธีการรับประทาน ซึ่งจะมีการนําเอาหมอไฟมาตั้งตรงกลางแลวนั่งลอมวง ปรุงไปรับประทานไป
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เปลี่ยนเปนกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด) (“กองทุน
สวนบุคคลของธนาคารออมสิน”) ไดตกลงเขารวมทุนในบริษัท โดยลงทุนในหุนบุริมสิทธิของบริษัทจํานวน 860,000
บาท พรอมทั้งใหเงินกูยืมในรูปตั๋วเงินที่ไถถอนได (Secured Redeemable Note) จํานวน 78,940,000 บาท และตั๋ว
สัญญาใชเงิน (Secured Promissory Note) แกบริษัทจํานวนรวม 72,200,000 บาท โดยบริษัทนําเงินที่ไดไปใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและขยายสาขา ซึ่งเปนผลใหในวันที่ 28 ธันวาคม 2549 บริษัทตองเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีก 860,000 บาท โดยการออกหุนบุริมสิทธิจํานวน 86,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อเสนอขายตอ
กองทุนออรีออส จํานวน 57,333 หุน และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน จํานวน 28,667 หุน โดยเปนหุน
บุริมสิทธิประเภทสะสมและรวมรับในอัตรารอยละ 35 ของเงินปนผลที่จายทุกคราวหลังจากหักดอกเบี้ยตามระยะเวลา
ของตั๋วเงินที่ไถถอนได โดยผูถือหุนบุริมสิทธิ 1 หุน มีสิทธิออกเสียง 35 เสียง
ตอมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 กองทุนออรีออส และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินไดใชสิทธิ
แปลงตั๋วเงินที่ไถถอนไดเปนหุนสามัญ ภายใตเงื่อนไขสัญญาลงทุน (Investment Agreement) (สาระสําคัญของสัญญา
ลงทุนไดเปดเผยในสวนที่ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ) โดยบริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมตามตั๋วเงินที่ไถถอนได
ใหแกกองทุนออรีออสและกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินจํานวนรวม 78,940,000 บาท และบริษัทไดเพิ่มทุน
จดทะเบียนจํานวน 29,293,840 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 2,929,384 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เสนอขายใหแกกองทุนออรีออส และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ในราคาหุนละ 26.95 บาท ทําใหบริษัทมี
ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 56,860,000 บาท เปน 86,153,840 บาท ตอมากองทุนออรีออสและกองทุนสวนบุคคลของ
ธนาคารออมสินไดแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญทั้งจํานวน โดยเมื่อวันที่ 4 และ 5 กรกฎาคม 2554 บริษัทได
ลดและเพิ่มทุนจดทะเบียนตามลําดับ โดยไดลดทุนจดทะเบียนในสวนของหุนบุริมสิทธิทั้งหมดจํานวน 860,000 บาท
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 860,000 บาท เปนจํานวนเทากับการลดทุนในหุนบุริมสิทธิดังกลาว โดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 86,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อเสนอขายใหกับผูถือหุนที่ถือหุนบุริมสิทธิที่มีการลด
ทุนจํานวน 86,000 หุน ในราคาเสนอขายเทากับมูลคาที่ตราไว ทําใหปจจุบันบริษัทไมมีหุนบุริมสิทธิเหลืออยู
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด พรอมการ
ลดมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 0.25 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 15,346,160 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนจํานวน 86,153,840 บาท เปน 101,500,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 61,384,640 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทไดเขาซื้อและรับโอนกิจการรานอาหารไดโดมอน ซึ่งเปนรานอาหาร
บุฟเฟตปงยางสไตลญี่ปุน จากบริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน) (“ไดโดมอน”)2 รวมถึงการรับโอนสินทรัพยที่
เกี่ยวของในการดําเนินงานทั้งหมดและสินทรัพยอื่นๆ เชน สูตรอาหารและซอส ฐานลูกคา สมาชิก คูสัญญาทางธุรกิจ
รวมทั้งพนักงานของไดโดมอน ตลอดจนเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจรานอาหาร
และอาหาร ไดแก ไดโดมอน อูมามิ ยาสุกิ และมิตาเกะ3 เพื่อมาดําเนินการตอภายใตการบริหารและจัดการของบริษัท

2
3

ตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ไดโดมอนไดเปลี่ยนชื่อเปน "บริษทั วีรีเทล จํากัด (มหาชน)"
บริษัทไดทยอยปดสาขาของไดโดมอนในแบรนดอูมามิ ยาสุกิ และมิตาเกะหรือเปลี่ยนบางสาขามาเปนแบรนดไดโดมอน ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งปจจุบันไมมีการใชแบรนดอูมามิ ยาสุกิ และมิตาเกะสําหรับสาขารานอาหารของบริษัทแลว
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พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้
ป 2550 - เดือนกุมภาพันธ บริษัทไดลงทุนกอสรางโรงงานบนที่ดินเนื้อที่รวม 13-0-96 ไร ตั้งอยูเลขที่ 11/1 ตําบล
บึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปนโรงงานผลิตอาหารและเปนครัวกลาง ใหกับราน
สาขาทั้งหมดของบริษัท
- เดือนเมษายน บริษัทไดขยายรูปแบบรานอาหาร เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกลูกคาที่นิยมการบริโภคบุฟเฟต
มากขึ้น โดยเพิ่ ม แบรนดฮอท พอท ราเมน บุ ฟ เฟต ซึ่ งเปด สาขาแรกที่ห างแปซิ ฟค พาร ค ศรีร าชา
(ปจจุบันสาขาดังกลาวไดถูกปรับเปลี่ยนเปนฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู)
- เดือนพฤษภาคม บริษัทเปดราน ฮอท พอท เพรสทีจ เปนสาขาแรกที่เซ็นทรัล บางนา
- เดือนธันวาคม บริษัทยายครัวกลางจากถนนรามอินทรา กิโลเมตรที่ 8 ซึ่งเปนพื้นที่เชา มายังโรงงานแหง
ใหม ที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- บริษัทปดสาขารานอาหารรวม 6 สาขา ไดแก สาขาปราจีนบุรี สาขาแอบบลูมพลาซา นวนคร สาขา
ประชาสุขเซ็นเตอร ประชาอุทิศ สาขาจัสโก บางบอน สาขาโลตัส ทาศาลา นครศรีธรรมราช และบิ๊กซี
สุราษฎรธานี
ป 2551 - บริษัทขยายสาขาโดยการเปดรานอาหารแหงใหมรวม 3 สาขา ไดแก สาขาเดอะมอลล บางแค สาขา
โลตัส กําแพงเพชร และสาขาเซ็นทรัล แจงวัฒนะ โดยบริษัทไมมีการปดรานสาขาในปนี้
ป 2552 - บริษัทขยายสาขาโดยการเปดรานอาหารแหงใหมรวม 7 สาขา ไดแก สาขาเซ็นทรัล พัทยา สาขาเซ็นทรัล
ชลบุรี สาขาคารฟูร อุดรธานี สาขาเซ็นทรัล ขอนแกน สาขาแฟรี่พลาซา ขอนแกน สาขาเดอะสแควร
บางใหญ และสาขาคารฟูร ชุมพร
- บริษัทปดสาขารานอาหารรวม 7 สาขา ไดแก สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา สาขาโลตัส กระบี่ สาขารอยัล
การเดนท พัทยา สาขาทวีกิจ ปากชอง สาขาประชานุกูล สาขากรีนเพลส ถนนจันทน และสาขาวัชรพล
ป 2553 - บริษัทขยายสาขาโดยการเปดรานอาหารแหงใหมรวม 4 สาขา ไดแก สาขาบิ๊กซี มหาชัย สาขาเดอะ
มอลล ทาพระ สาขาคารฟู ศรีนครินทร และสาขาเดอะมอลล บางกะป
- บริษัทปดสาขารานอาหารรวม 3 สาขา ไดแก สาขาพลาซา ลากูน วังหิน สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร
และสาขาฟวเจอรพารค บางแค (เนื่องจากหางมีการเปลี่ยนเจาของและปดปรับปรุงใหญ)
ป 2554 - เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 กองทุนออรีออส และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินไดใชสิทธิ
แปลงตั๋ ว เงิ น ที่ ไ ถ ถ อนได เ ป น หุ น สามั ญ ภายใต เ งื่ อ นไขสั ญ ญาลงทุ น (Investment
Agreement)
(สาระสําคัญของสัญญาลงทุนไดเปดเผยในสวนที่ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ) โดยบริษัทได
ชําระคืนเงินกูยืมตามตั๋วเงินที่ไถถอนไดใหแกกองทุนออรีออสและกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออม
สินจํานวนรวม 78,940,000 บาท และบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 29,293,840 บาท โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 2,929,384 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายใหแก กองทุนออรีออส
และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ในราคาหุนละ 26.95 บาท ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นจาก 56,860,000 บาท เปน 86,153,840 บาท สงผลใหภายหลังการเพิ่มทุนดังกลาวกองทุนออรี
ออส ถือหุนสามัญในบริษัทจํานวน 1,952,923 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 57,333 หุน คิดเปนสัดสวน
รวมรอยละ 23.33 ของทุนชําระแลวของบริษัท และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินถือหุน
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สามัญในบริษัทจํานวน 976,461 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 28,667 หุน คิดเปนสัดสวนรวมรอยละ
11.67 ของทุนชําระแลวของบริษัท
- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 2/2554 ไดมติใหบริษัทลดทุน
จํานวน 860,000 บาท โดยการลดจํานวนหุนบุริมสิทธิจํานวน 86,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
คงเหลือทุนจดทะเบียนจํานวน 85,293,840 บาท การลดทุนดังกลาวเพื่อใหบริษัทสามารถแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัดได เพราะบุริมสิทธิของหุนบุริมสิทธิน้ันขัดกับหลักกฎหมายมหาชนจํากัด4 และให
คืนเงินจากการลดทุนใหแกผูถือหุน พรอมกันนี้ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีก 860,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 86,153,840 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 86,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และเสนอขายใหกับผูถือหุนที่ถือหุนบุริมสิทธิที่มีการลดทุน ไดแก
กองทุนออรีออส และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ในราคาตามมูลคาที่ตราไว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 และ 5 กรกฎาคม 2554 บริษัทไดดําเนินการลดทุนและเพิ่มทุนดังกลาวแลว ตามลําดับ
- เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2554 ไดมีมติใหบริษัทแปรสภาพจาก
บริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา “บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)” และมีมติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทจากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.25 บาท รวมทั้งมี
มติใหเพิ่ มทุนจดทะเบียนจาก 86,153,840 บาท เปน 101,500,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ ใหม
จํานวน 61,384,640 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท รวมมูลคา 15,346,160 บาท เพื่อ เสนอขาย
ประชาชนเปนครั้งแรก และในวันเดียวกันนี้บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุนใหแกประชาชนครั้งแรกนี้ กองทุนออรีออส จะนําหุนสามัญเดิมของบริษัท
จํานวน 40,600,260 หุน คิดเปนรอยละ 11.78 และรอยละ 10.00 ของทุนชําระแลวกอนและหลังการเพิ่ม
ทุ น เพื่ อ เสนอขายหุ น ให แ ก ป ระชาชนตามลํ า ดั บ ดั ง นั้ น การเสนอขายหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ให แ ก
ประชาชนในครั้งนี้จะมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 101,984,900 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท) คิดเปน
รอยละ 25.12 ของทุนชําระแลวหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนใหแกประชาชน
- เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขา
ลงทุนในสินทรัพยดําเนินงานของบริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน) เปนเงินประมาณ 50 ลานบาท
การซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) รวม 8 สาขา เปนเงินประมาณ
86 ลานบาท และเงินลงทุนในการตกแตงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอนรวม 14 สาขา เปนเงินไมเกิน
100 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 236 ลานบาท
การเขาทํารายการดังกลาวมีขนาดรายการคิดเปนรอยละ 48 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ตามงบการ
4

หุนบุริมสิทธิของบริษัท 1 หุน มีเสียงเทากับ 35 เสียง มากกวาหุนสามัญของบริษัทที่ 1 หุน มีเสียงเทากับ 1 เสียง ซึ่งไมขัดตอ
หลักกฎหมายบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในขณะที่บริษัทมีสถานะเปนบริษัทจํากัด แตหากบริษัทแปร
สภาพเป น บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด แล ว หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ข องบริ ษั ท ดั ง กล า ว จะขั ด ต อ หลั ก กฎหมายบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดวาบริษัทมหาชนจะกําหนดใหหุนบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผูถือหุนมากกวาหุนสามัญไมได
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เงินงวดลาสุดกอนเขาทํารายการ (สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เทากับ 492 ลาน
บาท) ซึ่งกอนเขาทํารายการดังกลาวตองอยูภายใตเงื่อนไขบังคับกอนที่ตองดําเนินการกอนการโอน
กิจการ (รายละเอียดเงื่อนไขบังคับกอน แสดงไวในสวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย /5. ทรัพยสินที่ใช
ในการประกอบธุรกิจ หัวขอยอย 5.3.5 สัญญาซื้อขายกิจการ)
โดยการลงทุนดังกลาวบริษัท ไดรับ อนุมัติจากที่ประชุม วิส ามัญ ผูถือหุน ครั้งที่ 4/2554 เมื่อ วันที่ 18
ตุลาคม 2554
- เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 บริษัท (ในฐานะผูซื้อ) และไดโดมอน (ในฐานะผูขาย) ไดทําสัญญาซื้อ
ขายกิจการของไดโดมอน ซึ่งประกอบดวย กิจการรานอาหาร และที่เกี่ยวของกับอาหารของไดโดมอน
รวมทั้งธุร กิจ ซอสปรุง รสและน้ําจิ้ม รวมถึ งสินทรัพย สั ญ ญา และสิ ท ธิ ตางๆที่ เกี่ ย วของกั บ กิจ การ
รานอาหารและที่เกี่ยวของกับอาหารของไดโดมอน แตทั้งนี้ไมรวมหนี้สินและลูกหนี้คางรับของไดโด
มอน โดยมีราคาซื้อขายกิจการเทากับ 45 ลานบาท บวกดวยมูลคาสุทธิหลังจากบวก/หักดวยรายการตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื้อขายกิจการ (รายละเอียดกิจการที่ซื้อขาย และราคาซื้อขาย แสดงไวใน
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย /5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หัวขอยอย 5.3.5 สัญญาซื้อขาย
กิจการ)
- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทไดซื้อและรับโอนกิจการรานสาขาทั้งหมดของไดโดมอน ซึ่งไดโด
มอนตกลงโอนลูกจางประจําของไดโดมอนใหกับบริษัท โดยบริษัทจะนับระยะเวลาการทํางานตอเนื่อง
ตามกฎหมายแรงงาน และภายหลังวันโอนกิจการ ไดโดมอนและนายกัมพล ตติยกวี ซึ่งเปนผูบริหาร
ของไดโดมอน ตกลงและใหคํารับรองที่จะไมทําธุรกิจรานอาหารประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือแขงขัน
กับบริษัท (Non-competition period) เปนระยะเวลา 2 ป นับแตวันโอนกิจการ รวมทั้งจะไมใชชื่อ
ไดโดมอนหรือชื่อทางการคาของไดโดมอนในการแสวงหาประโยชนทั้งทางตรงหรือทางออมหลังวัน
โอนกิจการ
การรับโอนกิจการของไดโดมอน ประกอบดวยรานสาขาจํานวน 25 สาขา โดยเปดใหบริการอยาง
ตอเนื่องทันที 23 สาขา (ในวันที่รับโอนกิจการไดปด 1 สาขาทันที คือ รานอูมามิ นวมินทร และมีอีก 1
สาขา ที่ปดใหบริการอยูแลว คือ สาขาฟวเจอรพารค บางแค เนื่องจากการเปลี่ยนเจาของและการปด
ปรับปรุงใหญของหางตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553 โดยหางมีกําหนดเปดใหบริการใหมในเดือนสิงหาคม
2555 ภายใตชื่อซีคอนสแควร บางแค)
- ในป 2554 บริษัทขยายสาขารานฮอท พอท โดยการเปดสาขาใหม รวม 23 สาขา ประกอบดวย รานฮอท
พอท อิ น เตอร บุ ฟ เฟต 4 สาขา ได แ ก สาขาเซ็ น ทรั ล เชี ย งราย เซ็ น ทรั ล พิ ษ ณุ โ ลก เดอะมอลล
นครราชสีมา (โคราช) และศูนยการคาเดอะ ไนน พระราม 9 และรานฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู 19 สาขา
ไดแก สาขาเดอะมารเก็ต บางโพ แมคโคร จรัญสนิทวงศ สุพรีม สามเสน บิ๊กซี ราชดําริ บิ๊กซี แจงวัฒนะ
บิ๊กซี รังสิตพระราม 2 บิ๊กซี เพชรบูรณ โลตัส นวนคร โลตัส แจงวัฒนะ โลตัส ศรีสะเกษ โลตัส ถลาง
ภูเก็ต โลตัส ขอนแกน โลตัส สุรินทร โลตัส ทายาง เพชรบุรี ศูนยการคากรีนเพลส ถนนจันทน โฮมโปร
ลพบุรี โฮมโปร สกลนคร โรบินสัน ตรัง และไชนา เวิลด วังบูรพา รวมทั้งไดเปดรานไดโดมอนรูปโฉม
ใหมเปนแหงแรกที่สาขาโลตัส ทายาง เพชรบุรี และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรานฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู
มาเปนรานไดโดมอนโฉมใหม 1 แหง ที่สาขาเซียร รังสิต
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- นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2554 รานฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว ไดเปด
ใหบริการอีกครั้ง พรอมกับการเปดของหางเซ็นทรัล ลาดพราว ภายหลังการปดปรับปรุงหางครั้งใหญ
ป 2555 - เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 บริษัทไดทําสัญญาจะซื้อจะขายสิทธิการเชาพื้นที่ ซึ่งปจจุบันใชเปนพื้นที่
สาขารานไดโดมอนบางราน จากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ในระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 บริษัทไดเปดรานฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต สาขาใหม
เพิ่มขึ้น รวม 9 สาขา ไดแก สาขาเซ็นทรัล เวิลด เดอะวอลค ราชพฤกษ โรบินสัน สุพรรณบุรี บิ๊กซี
วงศสวาง บิ๊กซี หัวหมาก เมกา บางนา หงษฟา พลาซา เชียงราย ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี และทวีกิจ พลาซา
บุรีรัมย และไดปดสาขารานฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู รวม 3 สาขา ไดแก สาขากรีนเพลส ถนนจันทน
เมเจอร แจงวัฒนะ และนาซา ชอปปง มอลล สุพรรณบุรี รวมทั้งไดเปดรานไดโดมอนสาขาใหมที่
เซียร รังสิต ซึ่งเปนสาขาที่มาจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรานเดิมของฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เปน
รานไดโดมอนรูปโฉมใหม
นอกจากนี้ ยังไดปดสาขารานอาหารที่รับโอนมาจากไดโดมอน 5 สาขา ไดแก รานอูมามิ 2 สาขา คือ
สาขาเดอะมอลล บางแค และสาขาหาดใหญ รานมิตาเกะ 1 สาขา คือ สาขาไอที สแควร หลักสี่ และ
รานไดโดมอน 2 สาขา ไดแก สาขาดิโอลด สยาม และสาขาเมเจอร สุขุมวิท 61
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ที่เนนอาหารประเภทสุกี้ ชาบู
เปนหลัก ภายใตแนวคิด “All You Can Eat” หรือ “อิ่มไดไมอั้น” โดยแบงประเภทรานอาหารเปน 2 ประเภท คือ
รานอาหารบุฟเฟตนานาชาติภายใตแบรนดหลัก “ฮอท พอท” ที่เนนอาหารประเภทสุกี้ ชาบูเปนหลัก และรานอาหาร
บุฟเฟตแนวปงยางและชาบูสไตลญี่ปุน ภายใตแบรนด “ไดโดมอน”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสาขารานอาหารที่เปดดําเนินการแลวทั้งหมด 126 สาขา ประกอบดวย
รานฮอท พอท 106 สาขา (ไมรวมสาขาแฟรนไชส ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู 1 สาขา) และรานไดโดมอน 20 สาขา
สาขาเกือบทั้งหมดเปนรานแบบบุฟเฟตที่เสิรฟบนบารอาหาร มีเพียงรานฮอท พอท 2 สาขา ในตางจังหวัด ไดแก
จังหวัดสุรินทร และบุรีรัมย ที่เปนรานสุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง (A La Carte)
ปจจุบัน บริษัทจัดแบงรานอาหารทั้งหมดออกเปน 6 แบรนด ดังนี้
รานอาหาร/แบรนด

เครื่องหมายบริการ

1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
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รานอาหาร/แบรนด

เครื่องหมายบริการ

แนวคิด

2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู

บุ ฟ เฟต น านาชาติ สุ กี้ ชาบู แ ละอาหาร
ห ล า ก ห ล า ย ส ไ ต ล ร วม ทั้ ง ข นมห วาน
ไอศกรีม เนนความคุมคาโดยการตั้งราคาที่ถูก
ในราคา 269 บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม)
และไมจํากัดเวลาในการรับประทาน

3) ฮอท พอท เพรสทีจ

บุ ฟ เฟต น านาชาติ สุ กี้ ชาบู และอาหาร
นานาชาติหลากหลายสไตล และอาหารสไตล
ยุ โ รป เน น บรรยากาศที่ ห รู ห ราและวาง
ตําแหนงทางการตลาดที่สูงกวาแบรนดอื่นๆ
ในราคา 389 บาทตอคน (รวมเครื่องดื่ม) และ
ไมจํากัดเวลาในการรับประทาน

4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู

รานอาหารสุกี้ ชาบู แบบ A La Carte (การสั่ง
อาหารที่มีอยูในเมนู) เปดยาง และน้ําจิ้มรส
เลิศ “สูตรเด็ด” ตามสไตลดั้งเดิมของฮอท
พอท ก อ นที่ จ ะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ
รานอาหารเกือบทั้งหมดมาเปนสไตลบุฟเฟต

5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต

รานราเมนแบบใหมสไตลญี่ปุน ที่ใหบริการ
แบบบุฟเฟตบนบารอาหาร ในราคา 269 บาท
ตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม) และไมจํากัดเวลา
ในการรับประทาน

6) ไดโดมอน

รานอาหารแบบบุฟเฟตแนวปงยางและชาบู
สไตล ญี่ ปุ น ที่ มี เ มนู อ าหารอื่ น ๆเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากการปงยางใหเลือกอีกมากมาย
ในราคา 239-299 บาทต อ คน ขึ้ น กั บ สภาพ
ราน/การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรานสาขานั้นๆ
โดยปจจุบันรานสวนใหญมีการปรับปรุงแลว
บางสวน (Minor Renovate) และกําหนดราคา
ขายที่ 269 บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม) และ
จํา กั ด เวลาในการรับ ประทาน 1 ชั่ ว โมง 30
นาที และสาขาไดโดมอนโฉมใหมห รือ ที่มี
การปรั บ ปรุ ง ใหญ ข องร า นแล ว (Major
Renovate) กําหนดราคาขายที่ 299 บาทตอคน
(รวมเครื่ อ งดื่ ม ) และจํ า กั ด เวลาในการ
รับประทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที
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นอกจากนี้ บริษัทยังใหสิทธิ (แฟรนไชส) ในการใชเครื่องหมายบริการ ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู แก
ผูประกอบการรานอาหาร 1 แหง ตั้งอยูภายในหางฟอรั่ม จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2549 จนถึง
ปจจุบัน ซึ่งคูสัญญาเปนบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท โดยบริษัทเปนผูดูแลงานบริหารภายในราน
แฟรนไชสดังกลาวทั้งหมด ไดแก งานปฏิบัติการ งานการตลาด งานจัดซื้อ งานผลิต งานขนสงสินคา งานซอมบํารุง
งานบุคคล และงานบัญชี เปนตน โดยบริษทั มีรายไดจากธุรกิจแฟรนไชส ประกอบดวยคาธรรมเนียมบริหารจัดการราย
เดือนในอัตรารอยละ 2 ของยอดขายสุทธิของรานแฟรนไชส และรายไดจากการขายสินคา ใหแกรานแฟรนไชส ไดแก
สินคาสด สินคาแหง วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณตางๆ ที่ใชในรานอาหาร เปนตน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สาขารานอาหารของบริษัท (รานฮอท พอท และรานไดโดมอน) ที่เปดดําเนินการ
แลวมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 126 สาขา (ไมรวมสาขาแฟรนไชส) มีการกระจายตัวอยูทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ตางจังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยแบงเปนกรุงเทพฯและปริมณฑล 61 สาขา ภาคกลาง 4 สาขา ภาคเหนือ
19 สาขา ภาคตะวันออก 11 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 สาขา ภาคตะวันตก 6 สาขา และภาคใต 4 สาขา ซึ่งทุก
สาขาเปนพื้นที่เชา/พื้นที่เชาระยะยาว (สิทธิการเชา) ภายในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด หรือ ศูนยการคาตางๆ ที่
สามารถตอบสนองความตองการหรือความสะดวกสบาย ในการเขาถึงของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละแบรนดไดเปน
อยางดี โดยมีการวางแบรนดหรือประเภทรานอาหารที่แตกตางกันไป ใหเหมาะสมในแตละพื้นที่หรือแตละประเภท
ของหางที่แตละสาขารานอาหารนั้นตั้งอยู ซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกัน เพื่อใหสามารถครอบคลุมกลุมลูกคา
ไดในทุกระดับ
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทสวนใหญเปนกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา กลุมคนทํางาน และกลุมครอบครัว
ที่มีไลฟสไตลชอบความรวดเร็ว รักอิสระ ชอบรับประทานอาหารเปนหมูคณะ และเนนความคุมคา ซึ่งลูกคาสามารถมี
อิสระในการเลือกตักอาหารที่ตองการบนบารอาหารไดดวยตนเอง และมีอาหารหลากหลายในราคาไมแพง ภายใตกล
ยุทธการกําหนดราคาขายที่แตกตางกันไปในแตละประเภทรานอาหารหรือแบรนด โดยมีราคาบุฟเฟตหลายระดับราคา
ไดแก 239 บาทตอคน และ 269 บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม) และ 299 บาทตอคน 319 บาทตอคน และ 389 บาทตอ
คน (รวมเครื่องดื่ม) (ราคาบุฟเฟตดังกลาวเปนราคาสุทธิที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) รวมทั้งมีการคิดราคาคาปรับในอัตรา
คนละ 50 บาท ในกรณีที่ลูกคาตักอาหารมากเกินความตองการและรับประทานไมหมด เพื่อสรางวัฒนธรรมการบริโภค
อาหารที่ดี และเปนการใชทรัพยากรที่คุมคาไมฟุมเฟอย อีกทั้งเปนการลดตนทุนที่ไมจําเปนใหกับบริษัท และในกรณีที่
รับประทานเกินเวลาที่กําหนด (สําหรับรานอาหารบางแบรนด) จะมีคาปรับในอัตรา 20 บาทตอคน ตอทุก 10 นาที ที่
รับประทานเกินเวลาที่กําหนด
บริษัทมีโรงงานหรือครัวกลางตั้งอยูที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 13-0-96 ไร ซึ่งผานการตรวจ
และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก GMP (Good Manufacturing Practice)
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Point) จาก
Moody International (Thailand) Ltd. โดยโรงงานทําหนาที่จัดหาอาหาร และวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตน้ําจิ้มซึ่งเปน
เครื่องปรุงรสหลักของสุกี้ ชาบู และผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูป เชน ลูกชิ้นประเภทตางๆ ปลาหมึกยัดไส และหมูปรุงรส
เปนตน เพื่อสงใหแกรานสาขาตางๆ โดยมีการควบคุมคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบตางๆ รวมทั้งรสชาติอาหาร และ
น้ําจิ้ม ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา และมีความคงที่สม่ําเสมอของรสชาติอาหาร บริษัทมีระบบการขนสงวัตถุดิบ
และอาหารจากโรงงานหรือครัวกลางมายังรานสาขาทั่วประเทศดวยรถขนสงของบริษัทเองทั้งหมด ทําใหสามารถ
ควบคุมคุณภาพ ความสดใหม กําหนดเวลา และตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งโรงงานหรือครัวกลางยังเปนที่
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จัดเก็บวัตถุดิบทั้งของสดของแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป เครื่องปรุง อุปกรณครัวและของใชในรานอาหาร เปนตน โดยมี
การวางแผนจัดเตรียมและสํารองใหเพียงพอกับความตองการในแตละสาขา
2.3 โครงสรางรายได
ประเภทรายได
1. รายไดจากรานสาขา
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 2/
รวมรายไดจากรานสาขา
2. รายไดจากรานแฟรนไชส
รวมรายไดจากการขาย
3. รายไดอื่น1/
รายไดรวม

ป 2552
ป 2553
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
317.53 36.47 402.89 35.26
363.48 41.75 607.15 53.13
75.45
8.67
63.42
5.55
93.69 10.76
44.05
3.85
7.33
0.84
8.76
0.77
857.48 98.50 1,126.27 98.56
4.55
0.52
4.05
0.35
862.03 99.02 1,130.32 98.92
8.55
0.98
12.40
1.08
870.58 100.00 1,142.72 100.00

ป 2554
ลานบาท รอยละ
540.77
812.64
39.59
38.31
11.24
10.36
1,452.90
3.87
1,456.77
19.95
1,476.72

36.62
55.03
2.68
2.59
0.76
0.70
98.39
0.26
98.65
1.35
100.00

ม.ค. - มิ.ย.2555
ลานบาท รอยละ
332.38
448.91
17.69
18.58
5.70
101.33
924.59
1.64
926.23
19.29
945.52

หมายเหตุ : 1/ รายไดอื่น ไดแก รายไดอื่นๆ จากการขายบัตรสมาชิก รายไดคาปรับอาหารเหลือ รายไดจากการสงเสริมการขาย
รายไดคาธรรมเนียมธุรกิจรานอาหารแฟรนไชส (Franchise fee) รายไดเงินชดเชยคาความเสียหายจากน้ําทวม
เปนตน
2/

รายไดจากรานไดโดมอน รวมรายไดจากการขายน้ําจิ้มขวดของไดโดมอนดวย โดยบริษัทรับรูรายไดจากราน
ไดโดมอนเริ่มตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เปนตนมา

2.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายที่จะรักษาความเปนผูนําในธุรกิจรานอาหารแบบบุฟเฟต อาหารนานาชาติ สุกี้ ชาบู และ
ขยายไปสูรานอาหารสไตลปงยาง เพื่อขยายฐานลูกคาและกลุมเปาหมายใหมใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปนทางเลือกใหมใหกับ
ลูกคาหรือผูบริโภคทั่วไป ซึ่งภายใตสถานการณในปจจุบันบริษัทมีแผนงานการขยายสาขารานอาหาร ประมาณปละ
20-25 สาขา ใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ตางจังหวัดที่มีกําลังซื้อสูง
พอสมควร โดยบริษัทยังคงเนนแนวคิด (Concept) เดิมของความเปนผูนํารานอาหารบุฟเฟตที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา
ศูนยการคา หรือโมเดิรนเทรด และคอนเซปตของรานอาหารสไตลบุฟเฟตที่เสิรฟบนบารอาหาร
นอกจากนี้ บริษัทยังแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติไปยังประเทศเพื่อนบาน
อีกดวย

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 20

35.15
47.48
1.87
1.97
0.60
10.72
97.79
0.17
97.96
2.04
100.00

