บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

6.

โครงการในอนาคต

ปจจุบันบริษัทมีนโยบายการขยายสาขาโดยการลงทุนเปดรานของบริษัทเองทั้งหมด และไมมีนโยบายที่จะขยาย
สาขาดวยการเพิ่มรานแฟรนไชส โดยในป 2555 บริษัทวางแผนเปดรานสาขาใหมจํานวน 30 สาขา ปรับปรุงรานสาขา
เดิมจํานวน 10 สาขา และในไตรมาสที่ 1-2 ป 2556 วางแผนเปดรานสาขาใหมประมาณ 6-7 สาขา
1) แผนการเปดรานสาขาใหม และปรับปรุงรานสาขาเดิมในป 2555
1.1) การเปดรานสาขาใหมจํานวน 30 สาขา ประกอบดวย รานฮอท พอท จํานวน 26 สาขา และรานไดโด
มอนรูปโฉมใหม จํานวน 4 สาขา โดยเปนสาขาที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 14 สาขา และใน
ตางจังหวัดจํานวน 16 สาขา ดังนี้
แบรนด/รานอาหาร
1. ฮอท พอท

ระยะเวลาดําเนินการ

สาขา

ไตรมาสที่ 1-2 ป 2555
(เปดใหบริการแลว)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาขาเซ็นทรัล เวิลด
สาขาเดอะวอลค ราชพฤกษ
สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี
สาขาบิ๊กซี วงศสวาง
สาขาบิ๊กซี หัวหมาก
สาขาเมกา บางนา
สาขาหงษฟา พลาซา เชียงราย
สาขาตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
สาขาทวีกิจ พลาซา บุรีรมั ย

ไตรมาสที่ 3-4 ป 2555

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

สาขาเซ็นทรัล พลาซา หาดใหญ *
สาขาทียูโดม รังสิต **
สาขา เกทเวย เอกมัย ***
สาขาโลตัส วารินชําราบ
สาขาซีคอนสแควร บางแค
สาขาเยส บางพลี
สาขาโลตัส ไชยา
สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3
สาขาโลตัส แพร
สาขาเซ็นทรัล พลาซาสุราษฎรธานี
สาขาโฮมโปร เพชรเกษม
สาขาโฮมโปร ราชบุรี
สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
สาขาเซ็นทรัล พลาซา ลําปาง
สาขาเสริมไทย มหาสารคาม
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แบรนด/รานอาหาร

2. ไดโดมอน

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาสที่ 3-4 ป 2555

หมายเหตุ *

สาขา
25. สาขาโลตัส ปากเกร็ด
26. สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1
1.
2.
3.
4.

สาขาาเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย ****
สาขา เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎรธานี
สาขา เซ็นทรัล พลาซา ลําปาง
สาขาเสริมไทย มหาสารคาม

เริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555

** เริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555
*** เริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555
**** เริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555

1.2) การปรับปรุงรานสาขาเดิมจํานวน 10 สาขา ดังนี้
- การปรับปรุงพื้นที่สาขารานฮอท พอท ตามการปรับปรุงของหางฯซึ่งเปนที่ตั้งของรานสาขานั้นๆ จํานวน 2
สาขา ไดแก สาขาเซ็นทรัล อุดรธานี (ดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1 ป 2555) และสาขาเซ็นทรัล บางนา (จะ
ดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสที่ 3 ป 2555)
- ปรับเปลี่ยนสาขารานฮอท พอท เปน รานไดโดมอน จํานวน 1 สาขา ไดแก สาขาเซียร รังสิต (การดําเนิน
แลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ป 2555)
- ปรับเปลี่ยนสาขารานไดโดมอน เปน รานฮอท พอท หรือแบงเปนรานฮอท พอท และรานไดโดมอน ใน
พื้นที่เดียวกัน เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มจํานวนสาขาของรานเดิมจํานวน 5 สาขา เปน 7 สาขา ไดแก
สาขาซีคอนสแควร บางแค ไดอานา หาดใหญ เซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา เซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา เดอะมอลล งาม
วงศวาน
เงินลงทุนในการเปดรานสาขาใหมและปรับปรุงรานสาขาเดิมในป 2555 ดังกลาวขางตน มีมูลคารวมประมาณ
260 ลานบาท ซึ่งในระหวางไตรมาสที่ 1-3 ของป 2555 กอนที่จะมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้ง
นี้ บริษัทไดลงทุนในรานสาขาแหงใหมและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรานสาขาเดิมตามแผนงานดังกลาวขางตนไปแลว
บางสาขา โดยใชเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทและจากเงินกูยืมสถาบันการเงิน สําหรับการดําเนินการสวนที่เหลือใน
ไตรมาสที่ 4 ของป 2555 ซึ่งจะตองใชเงินลงทุนอีกประมาณ 120 ลานบาท จะมีแหลงเงินทุนมาจากเงินกูยืมธนาคาร
ประมาณ 60 ลานบาท และเงินทุนจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ประมาณ 60 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการดําเนินงานในสวนของการปรับปรุงรานไดโดมอนที่ไดเขาซื้อกิจการดังกลาวเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ไดแก การทยอยปรับปรุงภายในรานบางสวน (Minor Renovate) เพื่อรองรับการเพิ่มรายการ
อาหาร เชน การทําบารอาหารสําหรับเสิรฟซูชิ และ ฮอท ดิช ซึ่งไดแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ป 2555 โดยใชเวลา
ดําเนินการในรานประมาณ 3-5 วันในแตละสาขา รวมทั้งไดวางแผนทยอยปดปรับปรุงใหญ (Major Renovate) เพื่อ
ปรับรูปแบบเปนรานไดโดมอนโฉมใหม โดยมีรูปแบบการเสิรฟบนบารอาหารขนาดใหญที่จัดเรียงอาหารแตละ
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ประเภทใหลูกคาสามารถเลือกรับประทานไดเอง 1 เหมือนกับสไตลการเสิรฟบนบารอาหารของ แบรนดฮอท พอท
โดยยังคงเปนรานอาหารสไตลปง/ยางเหมือนเดิมตอไป แตไดเพิ่มประเภทของสดที่นํามาปง/ยาง รวมทั้งเพิ่มเมนูอาหาร
ประเภทอื่นใหมีความหลากหลายมากขึ้น ไดแก สลัดญี่ปุน ซูชิ และอาหารประเภทฮอท ดิช เชน ยากิโซบะ พิซซาญี่ปุน
ซุปมิโซะ และเทมปุระ เปนตน รวมทั้งของหวาน ผลไม และไอศกรีม สําหรับเครื่องดื่ม (refill) จะมีน้ําผลไมเพิ่มเติม
จากเดิมที่มีแตน้ําอัดลม
ทั้งนี้ บริษัทประมาณเงินลงทุนในการปรับปรุงสาขาของรานไดโดมอนดังกลาวขางตน ประมาณ 100 ลานบาท
โดยมีแหลงเงินมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และเงินกูยืมจากสถาบันการงิน
2) แผนการเปดรานสาขาใหม ในป 2556
บริษัทวางแผนที่จะขยายสาขาอยางตอเนื่อง ซึ่งตามแผนการขยายสาขาในป 2556 ชวงไตรมาสที่ 1 - 2 ของป
บริษัทวางแผนเปดรานสาขาใหมประมาณ 6 - 7 สาขา ซึ่งเปนสาขาที่ตกลงเจรจากับเจาของพื้นที่แลว มูลคาเงินลงทุน
ในการเปดรานใหมประมาณ 6 - 8 ลานบาท/สาขา ซึ่งคาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 50 ลานบาท โดยมีแหลงเงินจาก
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้

1

รานบุฟเฟตของไดโดมอนแตเดิมมีการเสิรฟแบบตามสั่ง ซึ่งการปรับปรุงรานบางสวน(Minor Renovate) ในชวงตนป 2555 จะ
ยังคงเสิรฟวิธีเดิมแตเพิ่มรายการอาหารใหมากขึ้น โดยบารอาหารที่เพิ่มนั้นสําหรับอาหารบางรายการที่เพิ่มเขาไป เชน ซูชิ
และ ฮอท ดิช เทานั้น โดยยังไมไดปรับรูปแบบการเสิรฟ แตเมื่อปรับปรุงใหญ (Major Renovate) แลว จะปรับเปนการเสิรฟ
บนบารอาหารทั้งหมดเหมือนฮอท พอท
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