บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสําหรับป 2552 - 2554 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ไดแก นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996 แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ไดแสดงความเห็นอยางไมมี
เงื่อนไขตองบการเงินที่ตรวจสอบ และมีความเห็นวางบการเงินของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การ
เปลี่ ย นแปลงส ว นของผู ถื อ หุ น และกระแสเงิ น สด สํ า หรั บ แต ล ะป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น โดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทั้งนี้ในระหวางป 2554 บริษัทไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามา
แสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 สอบทานโดยผูสอบบัญชีดังที่กลาวขางตน
โดยผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของผูสอบบัญชี
(2) ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อนื่
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สิทธิการเชา - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
เงินประกันและอืน่ ๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

ป 2552
ลานบาท รอยละ

ป 2553
ลานบาท รอยละ

ป 2554
ลานบาท รอยละ

ม.ค. - มิ.ย.2555
ลานบาท รอยละ

15.72
0.75
20.28
13.85
50.60

4.33
0.21
5.58
3.81
13.93

20.70
0.28
26.86
22.09
69.93

5.33
0.07
6.91
5.69
18.01

17.88
1.82
7.97
41.04
32.00
100.71

2.55
0.26
1.09
5.85
4.56
14.37

14.71
1.71
10.41
27.35
35.96
90.14

2.01
0.23
1.42
3.74
4.92
12.33

259.48
0.11
3.95
49.22
312.76
363.37

71.41
0.03
1.09
13.55
86.07
100.00

254.80
0.07
6.95
56.65
318.47
388.41

65.60
0.02
1.79
14.59
81.99
100.00

385.43
113.11
9.97
91.82
600.33
701.03

54.98
16.14
1.42
13.10
85.63
100.00

428.34
105.48
9.00
98.30
641.12
731.26

58.58
14.42
1.23
13.44
87.67
100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน
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
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

ป 2552
ลานบาท รอยละ

ป 2553
ลานบาท รอยละ

ป 2554
ลานบาท รอยละ

ม.ค. - มิ.ย.2555
ลานบาท รอยละ

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
312.53

0.09
0.40
1.86
36.36
9.71
48.41
86.01

3.01
4.75
78.94
22.59
109.29
304.00

0.77
1.22
20.32
5.82
28.14
78.27

5.84
26.38
1.76
8.57
42.55
498.81

0.83
3.76
0.25
1.22
6.07
71.15

11.73
69.86
1.90
10.50
93.99
496.94

1.60
9.55
0.26
1.44
12.85
67.96

56.86
56.00
0.86

56.86
15.41
0.24
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56.00
0.86

101.50
14.42
0.22

86.15
-

101.50
12.29
-

86.15
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-
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งบแสดงฐานะการเงิน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ป 2552
ลานบาท รอยละ
(6.02)
50.84
363.37

ป 2553
ลานบาท รอยละ
-

(1.66)
13.99
100.00

27.54
84.40
388.41

7.09
21.73
100.00

ป 2554
ลานบาท รอยละ
49.65
7.08
66.43
202.23
701.03

9.48
28.85
100.00

ม.ค. - มิ.ย.2555
ลานบาท รอยละ
49.65
6.79
3.86
94.66
234.32
731.26

0.53
12.94
32.04
100.00

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
รายไดจากการขาย
862.03 99.02 1,130.32 98.92
1,456.77 98.65
698.04 98.94
926.23 97.96
รายไดอื่น
8.55
0.98
12.40
1.08
19.95
1.35
7.50
1.06
19.29
2.04
รวมรายได
870.58 100.00 1,142.72 100.00
1,476.72 100.00
705.54 100.00
945.52 100.00
ตนทุนขาย
402.41 46.22
510.26 44.65
661.42 44.79
310.39 43.99
407.31 43.08
คาใชจายในการขายและ
บริหาร
453.07 52.04
570.54 49.93
746.70 50.56
335.38 47.54
490.65 51.89
คาใชจายในการขาย
393.12 45.16
506.91 44.36
658.97 44.62
296.91 42.08
435.53 46.06
คาใชจายในการ
บริหาร
49.30
5.66
52.52
4.60
74.14
5.02
31.76
4.50
47.70
5.04
คาตอบแทนกรรมการ
และผูบ ริหาร
10.65
1.22
11.11
0.97
13.59
0.92
6.71
0.95
7.42
0.79
ขาดทุนจากการปดสาขา
0.17
1.20
0.13
12.63
1.45
4.79
0.42
2.20
0.15
1.20
ตนทุนทางการเงิน
13.90
1.60
11.70
1.02
7.40
0.50
4.13
0.58
5.83
0.62
รวมคาใชจาย
882.01 101.31 1,097.29 96.02
1,417.72 96.00
651.10 92.28
905.00 95.71
กําไรกอนภาษีเงินได
(11.43) (1.31)
45.43
3.98
59.00
4.00
54.44
7.72
40.52
4.29
ภาษีเงินได
11.87
1.04
19.11
1.29
16.68
2.36
8.42
0.89
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(11.43) (1.31)
33.56
2.94
39.89
2.70
37.77
5.35
32.09
3.39
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
หุน (บาท)
(2.04)
5.99
0.13
0.17
0.09
มูลคาที่ตราไวตอหุน
(บาท)
10.00
10.00
0.25
0.25
0.25
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
0.15
0.13
0.17
0.09
มู ล ค า ที่ ต ราไว ต อ หุ น
(0.05)
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งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
เทากับ 0.25 บาท*

ป 2552
ลานบาท รอยละ

ป 2553
ลานบาท รอยละ

ป 2554
ลานบาท รอยละ

ม.ค. - มิ.ย. 2554
ลานบาท รอยละ

ม.ค. - มิ.ย. 2555
ลานบาท รอยละ

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
ภาษีถกู หัก ณ ที่จา ยตัดจาย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
ผลตางระหวางเงินจายซื้อกับมูลคาสินทรัพยสุทธิกิจการ
ไดโดมอน
(กําไร) ขาดทุนจากการบริจาคสินทรัพยถาวร
รายไดดอกเบี้ยรับ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายดอกเบี้ยจาย
คาใชจายดอกเบี้ยประมาณการรื้อถอน
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้อนื่ และสินทรัพยหมุนเวียนอืน่
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ยรับ
รับคืนภาษีเงินได

ป 2552
ลานบาท

ป 2553
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)

6.29
(2.98)
0.37
82.52
0.03
3.43

23.18
3.30
(3.84)
2.98
149.41
0.05
-

96.78
14.63
4.35
255.55
0.15
-

(58.64)
10.15
(0.78)
74.36
0.09
-
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งบกระแสเงินสด
จายผลประโยชนพนักงาน
จายภาษีเงินได
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
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม : ในระหวางปมีการ
ซื้อทรัพยสินโดยการกอหนี้สนิ ดังนี้
ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
รายการลงทุนในกิจการไดโดมอนที่ยังไมจายชําระ
รายการลงทุนในสิทธิการเชาที่ยังไมจายชําระ

ป 2552
ลานบาท

ป 2553
ลานบาท

ป 2554
ลานบาท

ม.ค. - มิ.ย. 2555
ลานบาท
(0.31)
(25.83)
(2.40)
229.87
71.74

85.98

(2.89)
146.56

(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
8.18
15.72

(2.93)
(0.62)
(1.04)
(0.63)
(2.00)
(30.00)
11.08
(20.10)
(11.90)
(58.13)
4.98
15.72
20.70

3.89
(0.32)
(1.80)
(4.75)
(83.94)
79.87
(60.95)
78.94
(7.17)
3.78
(2.82)
20.70
17.88

10.08
(1.95)
71.12
(15.63)
(5.53)
58.10
(3.17)
17.88
14.71

1.23
-

4.32
-

5.98
33.74
88.44

10.99
-
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(3) อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ป 2552
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 (%)
อัตราผลตอบแทนผูถอื หุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency
Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy
Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)

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/

6.15
7.19
-

3.60
14.55
-

2.47
34.63
-

2.12
29.49
-

หมายเหตุ : 1/ ปรับการคํานวณเปนรายปเพื่อการเปรียบเทียบ
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
(1) ภาพรวมการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทดําเนินธุรกิจรานอาหารแบบบุฟเฟต ภายใตแนวคิด “All You Can Eat” หรือ “อิ่มไดไมอั้น” ในราคา
ที่แตกตางกันในแตละประเภทรานอาหารหรือแบรนด เพื่อใหตรงกับความตองการและกําลังซื้อของแตละกลุมลูกคา
เปาหมาย โดยแบงประเภทรานอาหารเปน 2 ประเภท คือ รานอาหารบุฟเฟตนานาชาติภายใตแบรนดหลัก “ฮอท พอท”
มีอาหารหลักเปนสุกี้ ชาบู และรานอาหารบุฟเฟตแนวปงยางและชาบูสไตลญี่ปุน ภายใตแบรนด “ไดโดมอน” โดยราน
ฮอท พอท แบงออกเปน 5 แบรนด ไดแก 1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต 2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู 3) ฮอท พอท
เพรสทีจ 4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู และ 5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต ซึ่งสาขารานอาหารเกือบทั้งหมดของบริษัทเปน
รานอาหารแบบบุฟเฟต มีเพียงแบรนดฮอท พอท สุกี้ ชาบู 2 สาขา ที่เปนรานสุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2555 บริษัทมีสาขารานอาหารรวมทั้งสิ้น 126 สาขา แบงเปนรานอาหารภายใตแบรนดฮอท พอท จํานวน 106
สาขา (ไมรวมสาขาแฟรนไชส จํานวน 1 สาขา) และแบรนดไดโดมอน จํานวน 20 สาขา ตั้งอยูทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย แบงเปนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 61 สาขา และตางจังหวัดจํานวน 65 สาขา นอกจากนี้ บริษัท
ยั ง มี ธุ ร กิ จ แฟรนไชส โดยเป น เจ า ของและผู ใ ห สิ ท ธิ (Franchisor)
ในแบรนด ฮอท พอท บุ ฟ เฟต แวลลู กั บ
ผูประกอบการรานอาหาร 1 แหง ที่หางฟอรั่ม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน โดยรายได
จากธุรกิจแฟรนไชสประกอบดวยรายไดคาธรรมเนียม (Franchise fee) และรายไดจากการขายสินคา ทั้งนี้ ปจจุบัน
บริษัทไมมีนโยบายที่จะเพิ่มสาขารานแฟรนไชส
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทไดขยายธุรกิจรานอาหารไปในแนวปงยางและชาบูสไตลญี่ปุน โดยได
เขาลงทุนในสินทรัพยดําเนินงานของบริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน) (“ไดโดมอน”) การซื้อสิทธิการเชาพื้นที่
รานสาขาจากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยของไดโด
มอน 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 บริษัทไดชําระเงินมัดจําเพื่อซื้อสิทธิการเชาจากธนาคารธน
ชาตในป 2554 แลวจํานวน 8.63 ลานบาท และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทไดชําระคาสิทธิการเชาเพิ่มเติมอีก
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 ระหนี้ 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 สําหรับการตกแตงราน
สาขาภายหลั ง การซื้ อ และรั บ โอนสิ น ทรั พ ย จ ากไดโดมอน บริ ษั ท จะทยอยดํ า เนิ น การในป 2555 - 2556 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อขยายธุรกิจรานอาหารแบบปงยางและชาบูสไตลญี่ปุน ภายใตแบรนดไดโดมอนที่มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงใหม ซึ่งขยายจากธุรกิจเดิมที่เปนรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติที่เนนสุกี้ ชาบู เพียงอยางเดียว
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ในป 2552 - 2554 รายไดจากการขายของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวน 862.03 ลานบาท
1,130.32 ลานบาท และ 1,456.77 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 31.12 และรอยละ 28.88 ในป
2553 - 2554 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 30 ตอป (Compound Annual Growth Rate:
CAGR) แมวาในป 2552 เศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณความรุนแรงทางการเมือง
วิกฤตการณทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในการบริโภคของภาคประชาชน ทํา
ใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น และบริษัทไดปดสาขาที่มีรายไดไมเปนไปตามเปาหมายถึง 7 สาขา แตรายได
รวมของบริษัทในป 2552 ยังสามารถเติบโตไดถึงรอยละ 4.04 เนื่องจากบริษัทไดปรับเปลี่ยนประเภทรานอาหารหรือ
แบรนดในบางสาขาเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและกําลังซื้อของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ได
เหมาะสมมากขึ้น และการเปดรานสาขาใหมเพิ่มเติมจํานวน 7 สาขา ทําใหลูกคาผูใชบริการในรานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
สําหรับป 2553 การขยายตัวของรายไดจากการขาย สวนหนึ่งเปนผลมาจากการปรับเพิ่มราคาคาอาหาร
บุฟเฟตในแตละแบรนด 2 ครั้ง เพิ่มขึ้นรวมประมาณรอยละ 18 - 29 การเพิ่มขึ้นจํานวนมากของลูกคาที่มาใชบริการใน
รานสาขา อันเปนผลมาจากความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนประเภทรานอาหารหรือแบรนดในบางสาขาที่ทําอยาง
จริงจังในป 2551 รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการขายที่ครบวงจร โดยเฉพาะการเริ่มโฆษณาผานสื่อโทรทัศนเปนครั้งแรก
ซึ่งไดรับการตอบรับและสามารถสรางการรับรูในแบรนดฮอท พอท ไดเปนอยางดี ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
จากการเปดสาขาใหม นอกจากนี้บ ริษัทยังไดรับผลดีจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ความเชื่อ มั่นและกําลังซื้อของ
ผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น
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
สถานการณน้ําทวม โดยเปนรานสาขาตั้งอยูภายในศูนยการคาที่ประกาศปด เนื่องจากบริเวณรอบศูนยการคาประสบภัย
น้ําทวม ทั้งนี้ รานสาขาทั้งหมดไดกลับมาเปดใหบริการไดตามปกติแลว
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายไดจากการขายจํานวน 926.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
จํานวน 698.04 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.69 การขยายตัวของรายไดจากการขายสวน
ใหญยังคงมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายในสาขารานอาหารแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และฮอท พอท
อินเตอร บุฟเฟต ซึ่งเปนผลจากการปรับราคาคาอาหารบุฟเฟตรอยละ 8 - 23 รวมทั้งมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจาก
รานอาหารแบรนดไดโดมอน จากการเขาลงทุนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
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กราฟแสดงสัดสวนรายไดแตละแบรนด
ป 2553

ป 2554

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

11%
ไดโดมอน

49%

56%

54%
ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู

36%
ฮอท พอท
อินเตอรบุฟเฟต

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

ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต -----> 1
ฮอท พอท สุกี้ ชาบู -----> 2
ฮอท พอท เพรสทีจ -----> 1

24
ไดโดมอน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

24
ฮอท พอท
อินเตอรบุฟเฟต

73
ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู

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 ตามลําดั บ
รองลงมา ไดแก แบรนดฮอท พอท อินเตอรบุฟเฟต มีรายไดเทากับ 402.89 ลานบาท และ 540.77 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 35 และรอยละ 37 ของรายไดจากการขายรวม ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ สําหรับแบรนดอื่นๆ ไดแก ฮอท พอท
เพรสทีจ, ฮอท พอท สุกี้ 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
รายไดเทากับ 39.59 ลานบาท 38.31 ลานบาท 11.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 รอยละ 3 และรอยละ 1 ของรายไดจาก
การขายรวม ตามลําดับ นอกจากนี้ ในป 2554 บริษัทมีรายไดจากรานสาขาไดโดมอนจํานวน 10.36 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 1 ของรายไดจากการขายรวม ซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนในสินทรัพยของไดโดมอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2554 โดยบริษัทไดรับรูรายไดจากรานสาขาของไดโดมอนในป 2554 เริ่มตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เปนตนมา
นอกจากนี้บริษัทมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิในป 2552 - 2554 เทากับ (11.43) ลานบาท 33.56 ลานบาท และ
39.89 ลานบาท และมีอัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิเทากับรอยละ (1.31) รอยละ 2.94 และรอยละ 2.70 ในป 2552 - 2554
ตามลําดับ ทั้งนี้ ผลขาดทุนสุทธิในป 2552 มีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการปดสาขาจํานวน 12.63 ลานบาท
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สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 รายไดรวมของบริษัทมีจํานวน 945.52 ลานบาท เพิ่มสูงกวางวดเดียวกัน
ของปกอนที่มีจํานวน 705.54 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 34.01 จากการขยายตัวของรายไดจากการขาย ซึ่ง
สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นมากของรายไดจากการขายในสาขารานอาหารแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และฮอท
พอท อินเตอร บุฟเฟต สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาคาอาหารบุฟเฟตประมาณรอยละ 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
รนดอื่นๆ 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 มิถุนายน 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 สําหรับแบรนดอื่นๆ มี
รายไดตอสาขาเฉลี่ยประมาณรอยละ 1 ของรายไดจากการขายรวม
เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นป 2552-2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 363.37 ลานบาท
388.41 ลานบาท และ 701.03 ลานบาท ตามลําดับ สินทรัพยรวมในป 2553 เพิ่มขึ้นจํานวน 25.04 ลานบาท มีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ และเงินประกันการเชารานและอุปกรณ และอื่นๆ และการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยรวมอยางมาก ณ สิ้นป 2554 จํานวน 312.63 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสวนปรับปรุง
อาคารตามสัญญาเชาและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานจากการขยายรานสาขา และการเพิ่มขึ้นของสิทธิการเชาจากการ
ซื้อจากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย เพื่อดําเนินธุรกิจรานสาขาไดโดมอน
ณ สิ้นป 2552-2554 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 312.53 ลานบาท 304.00 ลานบาท และ 498.81 ลานบาท
ตามลําดับ การลดลงของหนี้สิน ณ สิ้นป 2553 สวนใหญเปนผลจากการลดลงของเงินกูยืม สําหรับการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินรวม ณ สิ้นป 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาจํานวน 96.78 ลานบาท จากการบริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียน และการเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอน ทําใหบริษัทมีหนี้สินคางชําระคาซื้อสินทรัพย
จํานวน 33.74 ลานบาท และคางจายคาซื้อสิทธิการเชากับธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย รวมจํานวน 88.44 ลาน
บาท
ณ สิ้นป 2552-2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 50.84 ลานบาท 84.40 ลานบาท และ 202.23 ลานบาท
ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนสําหรับป 2553 มาจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2553 บริษัทมี
กําไรสุทธิ และการเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2554 เปนผลจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 56,860,000 บาท
เปน 86,153,840 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 2,929,384 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายใหแก
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หนา 136

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินในราคาหุนละ 26.95 บาท รวมมูลคา
78,940,000 บาท รวมทั้งบริษัทมีกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 39.89 ลานบาท
โดย ณ สิ้นป 2552-2554 บริษัทมีสัดสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 6.15 เทา 3.60 เทา และ 2.47 เทา
ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวม 731.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 ที่มีสินทรัพยรวม
701.03 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.31 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน จากการเปด
รานสาขาใหม และปรับปรุงรานสาขาเดิม หนี้สินรวมมีจํานวน 496.94 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจากสิ้นป 2554 ที่มี
จํานวน 498.81 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.37 จากการลดลงของเจาหนี้คาซื้อสินทรัพย เจาหนี้การคา ในขณะที่มีเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น สวนของผูถือหุนมีจํานวน 234.32 ลานบาท เพิ่มสูงกวาสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 202.23
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.87 จากการมีกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมี
กําไรสุทธิจํานวน 32.09 ลานบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสัดสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
เทากับ 2.12 เทา
(2) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดรวมของบริษัทในป 2552 - 2554 มีจํานวน 870.58 ลานบาท 1,142.72 ลานบาท และ 1,476.72 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.26 และรอยละ 29.23 ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ รายไดเกือบทั้งหมดของบริษัทเปน
รายไดจากการขาย ซึ่งมีจํานวน 862.03 ลานบาท 1,130.32 ลานบาท และ 1,456.77 ลานบาท ในป 2552 - 2554
ตามลําดับ โดยในป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 4.04 สาเหตุหลักมาจากจํานวนผูมาใชบริการใน
รานสาขาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาก อันเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนประเภทรานอาหารหรือแบรนดในบางสาขา ซึ่งสวน
ใหญปรับเปลี่ยนจากแบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต และฮอท พอท สุกี้ชาบู มาเปนแบรนด ฮอท พอท แวลลู ที่มี
ราคาคาบุฟเฟตตอคนที่ถูกลง สามารถตอบสนองความตองการและกําลังซื้อของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ไดดี
ขึ้น ประกอบกับการทยอยเปดสาขาใหมจํานวน 7 สาขา สงผลใหบริษัทมีรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น ถึงแมในป 2552
นี้ การหดตัวของเศรษฐกิจไดสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค ทําใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้นก็
ตาม รวมทั้งบริษัทไดปดสาขารานอาหารที่มีรายไดไมเปนไปตามเปาหมายถึง 7 สาขา
สําหรับในป 2553 บริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 31.12 เปนผลจากการปรับเพิ่มราคาคาอาหาร
บุฟเฟตในแตละแบรนด 2 ครั้ง ทําใหราคาเพิ่มสูงขึ้นรวมประมาณรอยละ 18 - 29 เนื่องจากราคาตนทุนวัตถุดิบและ
อาหารส ว นใหญ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น การเพิ่ ม ขึ้ น จํ า นวนมากของลู ก ค า ที่ 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 ทําใหบริษัทมีฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้น
และมีปริมาณลูกคาที่มาใชบริการในรานเฉลี่ยแตละเดือนเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากการเปดสาขา
ใหม นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับผลดีจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นและกําลังซื้อของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้นดวย
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สําหรับป 2554 การขยายตัวของรายไดจากการขาย ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นมากของรายไดจากการขาย
ในสาขารานอาหารแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต โดยในปนี้บริษัทไดรับผลดีจาก
การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนที่ไดเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมป 2553 และการจําหนายบัตรสวนลด และผล
จากการเปดสาขาใหมจํานวน 23 สาขา ประกอบกับราคาคาอาหารบุฟเฟตปรับขึ้นประมาณรอยละ 3 - 15 แมวาในชวง
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554 รานสาขาของบริษัทจํานวน 17 สาขา ไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ําทวม และไดปด
ชั่วคราวในชวงเวลาดังกลาว โดยเปนรานสาขาตั้งอยูภายในศูนยการคาที่ประกาศปด เนื่องจากบริเวณรอบศูนยการคา
ประสบภัยน้ําทวม นอกจากนี้ การจากการเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอนในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทจึงมี
รายไดจากการขายจากรานดังกลาวในป 2554 จํานวน 10.36 ลานบาท (รับรูรายไดของไดโดมอนเริ่มตั้งแตวันที่ 15
ธันวาคม 2554 ซึ่งเปนวันรับโอนกิจการของไดโดมอน เปนตนมา)
อยางไรก็ตาม รายไดจากการขายดังกลาวขางตนไดรวมรายไดจากการขายใหกับรานแฟรนไชส ซึ่งบริษัทเปน
ผูใหสิทธิ (Franchisor) ในแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู กับผูประกอบการรานอาหาร 1 แหง ที่หางฟอรั่ม จังหวัด
ชลบุรี โดยเปนรายไดจากการขายสินคาสด สินคาแหง วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณตางๆ ที่ตองใชในรานอาหาร เปน
จํานวน 4.55 ลานบาท 4.05 ลานบาท และ 3.87 ลานบาท ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ การลดลงของรายไดจากการขาย
ใหกับรานแฟรนไชส เปนผลเนื่องมาจากการเปดหางสรรพสินคาแหงใหมของผูประกอบการรายใหญรายหนึ่งใน
จังหวัดชลบุรี ทําใหผูมาใชบริการในหางฟอรั่มลดลง สงผลกระทบตอรานแฟรนไชสดังกลาว และการสั่งซื้อสินคาจาก
บริษัทลดลง
รายไดรวมของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 945.52 ลานบาท เพิ่มสูงกวางวดเดียวกัน
ของปกอนที่มีจํานวน 705.54 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 34.01 จากการขยายตัวของรายไดจากการขาย ซึ่งเปน
ผลจากการปรับราคาคาอาหารบุฟเฟตรอยละ 8 - 23 รวมทั้งมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจากรานอาหาร แบรนดไดโด
มอนจากการเขาลงทุนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
หากพิจารณาเปรียบเทียบรายไดจากการขายตามแตละประเภทรานอาหารหรือแบรนด พบวาในปจจุบัน จาก
ขอมูลจนถึงไตรมาสที่ 2 ป 2555 บริษัทมีรายไดจากการขายภายใตแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สูงสุด จากเดิมที่
ในป 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 สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2555 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 32 สาขา ดวยการเปดสาขาใหม และการปรับเปลี่ยนรูปแบบราน
เดิมภายใตแบรนดอื่นของฮอท พอท มาเปนแบรนดฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เพื่อใหตอบสนองพฤติกรรมกลุมลูกคา
เปาหมายในแตละพื้นที่ไดมากขึ้น ซึ่งจากจํานวนรานสาขาที่เพิ่มขึ้นดังกลาว สงผลใหมีลูกคามาใชบริการในราน
เพิ่มขึ้น และทําใหบริษัทมีรายไดจากแบรนดดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด จากจํานวน 363.48 ลานบาท
ในป 2552 เปน 607.15 ลานบาท และ 812.64 ลานบาท ในป 2553-2554 ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 67.04 และรอย
ละ 33.85 ในป 2553 และป 2554 ตามลําดับ และมีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 42.17 ของรายไดจากการขายรวม
ในป 2552 มาเปนรอยละ 53.71 และรอยละ 55.78 ของรายไดจากการขายรวม ในป 2553-2554 ตามลําดับ
ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายไดจากแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู 448.91 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 383.19 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.15 และมีสัดสวนรอยละ 48.47 ของ
รายไดจากการขายรวม
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แบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ปจจุบันมีสัดสวนของรายไดสูงเปนอันดับที่สอง โดยในป 2552-2554 มี
รายไดเทากับ 317.53 ลานบาท 402.89 ลานบาท และ 540.77 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 36.84 รอยละ
35.64 และรอยละ 37.12 ของรายไดจากการขายรวม ตามลําดับ และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายได
332.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 268.53 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.78 และมี
สัดสวนรอยละ 35.89 ของรายไดจากการขายรวม ในป 2552 รายไดของแบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ไดรับ
ผลกระทบจากการปดรานสาขาจํานวน 7 สาขา (ในขณะที่มีสาขาเปดใหมในปนี้เพียง 4 สาขา) และผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจที่หดตัว สําหรับจํานวนรานสาขาของแบรนดฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ในชวง 3 ป ที่ผานมา นอกจากจะมี
การปดรานสาขาแลว รานสาขาที่เปดใหมก็มีจํานวนไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู โดยมี
จํานวนเพิ่มขึ้นจาก 19 สาขา ณ สิ้นป 2551 เปน 33 สาขา ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2555 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 14 สาขา ซึ่ง
บริษัทจะพิจารณาเปดรานสาขาของแบรนดดังกลาว ในหางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีกําลังซื้อในระดับปานกลางถึงสูง
สําหรับแบรนดฮอท พอท สุกี้ ชาบู ฮอท พอท เพรสทีจ และฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต สวนใหญมีแนวโนม
ของรายไดลดลงมาโดยตลอดในชวงป 2552 - 2554 ที่ผานมา เนื่องจากบริษัทไดปรับเปลี่ยนรูปแบบรานอาหารจากแบ
รนดดังกลาวมา เปน ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู เกือบทั้งหมด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาด และเปนไป
ตามกระแสความนิยมของกลุมผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมวัยรุน วัยทํางานและกลุมครอบครั ว
ตองการความหลากหลายของอาหารและความคุมคาของราคา
โครงสรางรายไดจากการขายแบงตามประเภทรานอาหารหรือแบรนดของบริษัทในป 2552 - 2554 และงวด 6 เดือนแรก
ของป 2554 - 2555
ประเภทรายได

ป 2552
ป 2553
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ป 2554
ม.ค. - มิ.ย. 2554
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ม.ค. - มิ.ย. 2555
ลานบาท รอยละ

1. รายไดจากการขาย
(ก) จากสาขาของบริษัท
1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
317.53 36.84 402.89 35.64 540.77 37.12 268.53
38.47
332.38
2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู
363.48 42.17 607.15 53.71 812.64 55.78 383.19
54.90
448.91
3) ฮอท พอท เพรสทีจ
75.45
8.75
63.42
5.61
39.59
2.72
19.59
2.81
17.69
4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู
93.69 10.87
44.05
3.90
38.31
2.63
19.01
2.72
18.58
5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต
7.33
0.85
8.76
0.78
11.24
0.77
5.58
0.80
5.70
6) ไดโดมอน
- 10.36**
0.71
101.33
รวม
857.48 99.47 1,126.27 99.64 1,452.90 99.73 695.90
99.69
924.59
(ข) จากรานแฟรนไชส
4.55
0.53
4.05
0.36
3.87
0.27
2.14
0.31
1.64
รวมรายไดจากการขาย
862.03 100.00 1,130.32 100.00 1,456.77 100.00 698.04 100.00
926.23
2. รายไดคา ธรรมเนียมการบริหาร
0.24
0.19
0.22
0.10
0.09
จัดการรานแฟรนไชส *
หมายเหตุ : * รายไดคาธรรมเนียมการบริหารจัดการรานแฟรนไชสบันทึกรวมอยูในรายการรายไดอื่นในงบการเงินของบริษัท
** ในป 2554 บริษัทรับรูรายไดจากการขายของรานไดโดมอน เริ่มตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เปนตนมา
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35.89
48.47
1.91
2.01
0.62
10.94
99.82
0.18
100.00

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

จํานวนสาขาที่เปดดําเนินการแลวแบงตามประเภทรานอาหารหรือแบรนดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551-2554
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ประเภทรายได
1) ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
2) ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู
3) ฮอท พอท เพรสทีจ
4) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู
5) ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต
6) ไดโดมอน
รวม

ป 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

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 ที่ปดใหบริการอยูแลว คือ รานไดโดมอน สาขาฟวเจอรพารค
บางแค เนื่องจากการเปลี่ยนเจาของและการปดปรับปรุงหางตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553) และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2554 ไดเปดสาขารานไดโดมอนใหม 1 สาขา
2/

ในระหว างเดื อ นมกราคม-มิ ถุน ายน 2555 บริ ษั ทป ดร า นฮอท พอท บุ ฟ เฟต 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 2552 - 2554 มีจํานวน 8.55 ลานบาท 12.40 ลานบาท และ 19.95 ลานบาท
ตามลําดับ รายไดอื่นในป 2552 สวนใหญประกอบดวย รายไดจากเงินสงเสริมการขาย ซึ่งบริษัทไดรับเงินสนับสนุน
จากผูจําหนายสินคา (Supplier) ตามขอตกลงการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการขายและการตลาด ไดแก การสั่งซื้อ
ตามเปาหมายการขายที่ตกลงกัน รายไดอื่นๆ และรายไดจากการขายบัตรสมาชิก ที่ใหสวนลดในการรับประทานอาหาร
ที่ราน (จําหนายใบละ 100 - 200 บาท ขึ้นอยูกับโปรแกรมสงเสริมการขายในแตละชวงเวลา) โดยมีจํานวน 3.07 ลาน
บาท 2.43 ลานบาท และ 1.46 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับป 2553 รายไดอื่นสวนใหญประกอบดวย รายไดคาปรับจาก
การรับประทานอาหารเหลือ รายไดจากเงินสงเสริมการขาย รายไดอื่นๆ และรายไดจากการขายบัตรสมาชิก ซึ่งมี
จํานวน 3.96 ลานบาท 2.96 ลานบาท 2.10 ลานบาท และ 1.35 ลานบาท ตามลําดับ โดยตั้งแตเดือนเมษายน ป 2553 เปน
ตนมา บริษัทเริ่มมีรายไดคาปรับจากการรับประทานอาหารเหลือ เนื่องจากบริษัทเพิ่มความเขมงวดของกติกาสําหรับ
ลูกคาที่มาใชบริการในรานอาหารบุฟเฟต โดยหากลูกคาตักอาหารมากเกินความตองการและรับประทานไมหมด
จะตองจายคาปรับเพิ่มเติมจากราคาอาหารในอัตราคนละ 50 บาท เพื่อสรางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่ดี และเปน
การใชทรัพยากรที่คุมคาไมฟุมเฟอย อีกทั้งชวยลดตนทุนที่ไมจําเปนใหกับบริษัท สําหรับป 2554 รายไดอื่นสวนใหญ
ประกอบดวย รายไดจากเงินสงเสริมการขาย รายไดคาปรับจากการรับประทานอาหารเหลือ รายไดจากการขายบัตร
สมาชิก และรายไดอื่นๆ ซึ่งมีจํานวน 6.30 ลานบาท 5.51 ลานบาท 4.12 ลานบาท และ 1.97 ลานบาท ตามลําดับ
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รายไดอื่นของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 19.29 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอนที่มีจํานวน 7.50 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดเงินชดเชยจากความเสียหายคาน้ําทวม
จํานวน 5.21 ลานบาท รายไดจากการสงเสริมการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 3.00 ลานบาท และรายไดจากการขายบัตรสมาชิก
เพิ่มขึ้น 2.01 ลานบาท ทั้งนี้รายไดอื่นในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 สวนใหญประกอบดวย รายไดเงินชดเชยจาก
ความเสียหายคาน้ําทวม รายไดจากการขายบัตรสมาชิก รายไดจากเงินสงเสริมการขาย และรายไดคาปรับจากการ
รับประทานอาหารเหลือ โดยมีจํานวน 5.21 ลานบาท 4.74 ลานบาท 3.44 ลานบาท และ 3.04 ลานบาท ตามลําดับ
ตนทุนขาย
ตนทุนขายของบริษัทในป 2552 - 2554 มีจํานวน 402.41 ลานบาท 510.26 ลานบาท และ 661.42 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 26.80 และรอยละ 29.62 ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของตนทุนขายสวนใหญเปนไปตาม
การขยายตัวของรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นในชวงดังกลาว โดยตนทุนขายคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการขายเทากับ
รอยละ 46.68 รอยละ 45.14 และรอยละ 45.40 ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 53.32 รอย
ละ 54.86 และรอยละ 54.60 ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นในป 2553 มีสาเหตุหลักมาจาก
บริษัทมีการควบคุมตนทุนการสั่งซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งมีการจัดการของเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ และในป 2554 บริษัท
สามารถรักษาระดับอัตรากําไรขั้นตนไดใกลเคียงกับป 2553
ทั้งนี้ ตนทุนขายของบริษัท สวนใหญประกอบดวย ตนทุนอาหาร ซึ่งมีตนทุนสินคาที่ผลิตเอง คาแรงงาน
คาใชจายในการผลิต ตนทุนสินคาสําเร็จรูป ตนทุนอาหารเสีย และตนทุนสินคาขายแฟรนไชส โดยในป 2552 - 2554
บริษัทมีสัดสวนตนทุนสินคาที่ผลิตเองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 27 รอยละ 29 และรอยละ 30 ของตนทุน
ขายรวม ตามลําดับตนทุนขายของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 407.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของป 2554 ที่มีจํานวน 310.39 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.23 ตนทุนขายตอรายไดจากการขายเทากับ
รอยละ 43.98 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 44.47 สงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน
รอยละ 56.02 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 55.53 เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมตนทุน
การสั่งซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งมีการจัดการของเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในป 2552 - 2554 มีจํานวน 453.08 ลานบาท 570.54 ลานบาท และ
746.70 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ 52.04 รอยละ 49.93 และรอยละ 50.56 ตามลําดับ
คาใชจายในการขายในป 2552 - 2554 มีจํานวน 393.12 ลานบาท 506.91 ลานบาท และ 658.97 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 28.95 และรอยละ 30.00 ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ และมีสัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวม
คิดเปนรอยละ 45.16 รอยละ 44.36 และรอยละ 44.62 ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ โดยในป 2553 - 2554 บริษัทมี
สัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวมลดลงถึงแมวาคาใชจายในการขายมีจํานวนเพิ่มขึ้นมาก อันเปนผลจากบริษัท
มีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่สามารถควบคุมคาใชจายในการขายไดดี
คาใชจายในการขายสวนใหญประกอบดวย คาเชาพื้นที่ของรานสาขา โดยเปนคาเชาและคาบริการที่ตองจาย
ชําระใหแกผูใหเชาซึ่งเปนเจาของพื้นที่ตั้งของรานสาขาภายในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด และศูนยการคาตางๆ ซึ่ง
มีจํานวน 134.42 ลานบาท 153.55 ลานบาท และ 173.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.19 รอยละ 30.29 และรอยละ
26.40 ของคาใชจายในการขายในป 2552 - 2554 ตามลําดับ รองลงมาไดแก คาใชจายพนักงาน ซึ่งมีจํานวน 109.11 ลาน
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บาท 105.24 ลานบาท และ 145.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.75 รอยละ 20.76 และรอยละ 22.11 ของคาใชจายในการ
ขายในป 2552 - 2554 ตามลําดับ คาตัดจําหนายและคาเสื่อมราคา ซึ่งมีจํานวน 53.12 ลานบาท 62.11 ลานบาท และ
73.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.51 รอยละ 12.25 และรอยละ 11.21 ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ คาสาธารณูปโภค
ซึ่งมีจํานวน 47.80 ลานบาท 58.93 ลานบาท และ 70.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.16 รอยละ 11.62 และรอยละ 10.73
ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในป 2553 - 2554 บริษัทมีคาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณาจํานวน 38.42
ลานบาท และ 71.62 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 7.58 และรอยละ 10.87 ของคาใชจายในการขายในป 2553 - 2554
ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2552 ที่มีจํานวน 10.81 ลานบาท เนื่องจากการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดอยางครบ
วงจร โดยเฉพาะการเริ่มใชภาพยนตรโฆษณาเปนครั้งแรก ซึ่งมีคาใชจายคอนขางสูงเมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอื่น
รวมถึงปายบิลบอรดตามสถานที่ตางๆ เพื่อสื่อสารกับกลุมเปาหมายทั้งกลุมวัยรุนและคนทํางาน ซึ่งเปนเซ็กเมนตใหญ
ของตลาดอาหารประเภทบุฟเฟตนานาชาติและสุกี้ ชาบู นอกจากนี้ บริษัทยังมีคาใชจายในการขายอื่นๆ ไดแก คา
ซอมแซมและบํารุงรักษา คาภาษีโรงเรือน ภาษีปายและใบอนุญาต คาธรรมเนียมธนาคาร คาใชจายอุปกรณสํานักงาน
เปนตน
คาใชจายในการบริหารในป 2552 - 2554 มีจํานวน 49.30 ลานบาท 52.52 ลานบาท และ 74.14 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.53 และ 41.16 ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมรอย
ละ 5.66 รอยละ 4.60 และรอยละ 5.02 ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ
คาใชจายในการบริหารสวนใหญประกอบดวย คาใชจายพนักงาน ซึ่งมีจํานวน 33.60 ลานบาท 35.73 ลาน
บาท และ 48.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.15 รอยละ 68.03 และรอยละ 65.74 ของคาใชจายในการบริหารในป 2552
- 2554 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงานในป 2553 - 2554 เนื่องจากการปรับเงินเดือนประจําปและการปรับ
ฐานเงินเดือนของพนักงาน และมีการจางพนักงานเพิ่มเติมตามการขยายตัวของบริษัท รองลงมาไดแก คาตัดจําหนาย
และคาเสื่อมราคา ซึ่งมีจํานวน 12.63 ลานบาท 7.37 ลานบาท และ 7.05 ลานบาท ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 25.62
รอยละ 14.03 และรอยละ 9.51 ของคาใชจายในการบริหาร ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาและตัดจายในป
2552 มีสาเหตุหลักมาจากการเปดสาขาใหมและการปรับเปลี่ยนแบรนดรานสาขาทําใหมีงบลงทุนเพิ่มขึ้น และมีการ
ลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตั้งแตป 2552 เปนตนมา บริษัทบันทึกคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารเปน
รายการแยกตางหากจากคาใชจายในการบริหาร โดยคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในป 2552 - 2554 มีจํานวน
10.65 ลานบาท 11.11 ลานบาท และ 13.59 ลานบาท ตามลําดับ
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 490.65 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 335.38 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 46.30 สัดสวนคาใชจายในการขาย
และบริหารตอรายไดรวมในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 เทากับรอยละ 51.89 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอนที่เทากับรอยละ 47.54 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหาร มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
คาใชจายในการขาย ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการขยายสาขา และการขยายการลงทุนโดยการเขาซื้อสินทรัพยของ
ไดโดมอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 โดยหากเปรียบเทียบจํานวนรานสาขา ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งบริษัทมีราน
สาขารวม 85 สาขา ในขณะที่ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทมีรานสาขารวม 126 สาขา ทําใหบริษัทมีคาใชจายใน
การขาย ไดแก คาเชาและคาบริการตามสัญญาเชาพื้นที่ คาใชจายพนักงาน คาตัดจําหนายและคาเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น
อยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน
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คาใชจายในการขายสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 435.53 ลานบาท เพิ่มสูงกวางวดเดียวกัน
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 ของคาใชจายในการขายรวม ตามลําดับ
คาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 47.70 ลานบาท เพิ่มสูงกวางวดเดียวกัน
ของปกอนที่มีจํานวน 31.76 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50.19 โดยคาใชจายในการบริหารที่สําคัญประกอบดวย
คาใชจายพนักงาน คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย คาสวัสดิการตางๆ และคาสาธารณูปโภค ซึ่งมีจํานวน 34.09 ลาน
บาท 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
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 บริษัทปดรานสาขาจํานวน
7 สาขา และ 3 สาขา ตามลําดับ เนื่องจากรานสาขาดังกลาวประสบปญหาขาดทุนสะสม รายไดไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว สําหรับป 2554 บริษัทปดรานสาขาชั่วคราวจํานวน 2 สาขา เนื่องจากการปดปรับปรุงหรือตองยายตาม
ขอกําหนดของผูใหเชาพื้นที่ และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทปดรานสาขาแบรนด ฮอท พอท จํานวน 4 สาขา
(ปดถาวร 3 สาขา และปรับปรุงเปลี่ยนเปนแบรนดไดโดมอน 1 สาขา) เนื่องจากรานสาขาดังกลาวประสบปญหา
ขาดทุนสะสม รายไดไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และปดสาขารานอาหารที่รับโอนมาจากไดโดมอนจํานวน 5
สาขา เนื่องจากเปนรานที่มีผลการดําเนินงานขาดทุน
การปดรานสาขาดังกลาวทําใหเกิดผลขาดทุน เนื่องจากบริษัทตองตัดจําหนายสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญา
เชาของสาขาที่ปดดําเนินการหรือยายพื้นที่ นอกจากนี้ การปดรานสาขาในป 2552 บริษัทไดรับผลกระทบจากการไมได
รับคืนเงินประกันกรณียกเลิกสัญญาเชาพื้นที่กอนครบกําหนดอายุสัญญาเชาในสาขาที่ปดจํานวน 5 สาขา เปนจํานวน
เงินรวม 4.08 ลานบาท สําหรับป 2553 - 2554 บริษัทสามารถเจรจาตอรองกับผูใหเชาพื้นที่และสามารถขอคืนเงิน
ประกันไดทั้งหมด และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน บริษัทยังอยูระหวางเจรจาขอคืนเงินประกันของผูใหเชาพื้นที่ของราน
สาขาที่ปดกอนครบกําหนดอายุสัญญาเชา
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
บริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดในป 2552 - 2554 จํานวน 2.47 ลานบาท 57.13 ลานบาท
และ 66.40 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 2,212.96 และรอยละ 16.23 ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ หรือคิดเปน
อัตราสวนกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดตอรายไดรวม (EBIT Margin) เทากับรอยละ 0.28 รอยละ 5.00
และรอยละ 4.50 ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดในป 2553 มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายจํานวนมาก หรือมีอัตราการขยายตัวเทากับรอยละ 31.12 ประกอบ
กับสามารถทําอัตรากําไรขั้นตนไดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2552 โดยอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 53.32 ในป 2552
เปนรอยละ 54.86 ในป 2553 ทั้งนี้ ในป 2553 บริษัทมีผลขาดทุนจากการปดสาขาจํานวน 4.79 ลานบาท ลดลงอยางมาก
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เมื่อเทียบกับผลขาดทุนจากการปดสาขาในป 2552 ที่มีจํานวน 12.63 ลานบาท สําหรับป 2554 การเพิ่มขึ้นของกําไร
กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายจํานวนมาก หรือมีอัตรา
การขยายตัวเทากับรอยละ 28.88 ประกอบกับสามารถรักษาระดับอัตรากําไรขั้นตนไดดี โดยอัตรากําไรขั้นตนเทากับ
รอยละ 54.60 ลดลงเล็กนอยจากป 2553 ที่เทากับรอยละ 54.86
หากพิจารณากําไรกอนดอกเบี้ยจาย 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 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 ในขณะที่บริษัทมีคาใชจายในการขายเพิ่มขึ้น
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 46.35 ลานบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 58.57 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 26.36 คิดเปนอัตราสวนกําไรกอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินไดตอรายไดรวม (EBIT Margin) เทากับรอยละ 5.00 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่เทากับ
รอยละ 8.39 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเพิ่มขึ้นมากของคาใชจายในการขาย ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการขยายสาขา
และการขยายการลงทุนโดยการเขาซื้อสินทรัพยของไดโดมอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริษัทมี
จํานวน 110.33 ลานบาท เพิ่มสูงกวางวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 98.03 ลานบาท คิดเปน EBITDA Margin
เทากับรอยละ 11.67 ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 ต่ํากวางวดเดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ 13.89 จากการมี
คาใชจายคงที่ (fixed cost ) ของรานไดโดมอน ในขณะที่อยูระหวางปรับปรุงรานเพื่อสรางยอดขายใหเติบโต รวมทั้ง
บริษัทมีคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการขยายรานสาขา
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทในป 2552 - 2554 มีจํานวน (11.43) ลานบาท 33.56 ลานบาท และ 39.89 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 393.61 และรอยละ 18.86 ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิเทากับรอย
ละ (1.31) รอยละ 2.94 และรอยละ 2.70 ตามลําดับกําไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 32.09 ลานบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 37.77 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 15.02 โดยมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.39
ลดลงเมื่อเทียบกับอัตรากําไรสุทธิในงวดเดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ 5.35 สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของ
คาใชจ ายในการขายและบริหารในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับการขยายตัวของรายไดจ ากการขาย ในขณะที่บ ริษัทยัง
สามารถรักษาระดับอัตรากําไรขั้นตนไดดี
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
บริษัทมีอัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานเทากับรอยละ (0.71) รอยละ 3.96 และรอยละ 3.19 ในป
2552 - 2554 ตามลําดับ การลดลงของอัตรากําไรจากการดําเนินงานในป 2552 เนื่องมาจากผลขาดทุนจากการปดสาขา
ที่มีรายไดไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จํานวน 7 สาขา สําหรับป 2553 บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากความสามารถในการเพิ่มยอดขายจํานวนมากในขณะที่สามารถควบคุมตนทุนและคาใชจายได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับการลดลงของอัตรากําไรจากการดําเนินงานในป 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการ
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ขยายตัวของคาใชจายในการขาย จากการขยายตัวของจํานวนรานสาขาฮอท พอท ที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 ที่มีจํานวน
78 สาขา เปน 101 สาขา ณ สิ้นป 2554 (ไมไดนับรวมสาขารานไดโดมอน ที่รับโอนมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554)
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 2.92 ลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ 7.32 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขาย ซึ่งสวนใหญเปน ผล
จากการมีสาขาเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการขยายสาขาของฮอท พอท เอง และสาขารานไดโดมอนที่ซื้อเขามา และการขยาย
การลงทุนโดยการเขาซื้อสินทรัพยของไดโดมอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ (20.21) รอยละ 49.63 และรอยละ 27.83 ในป
2552-2554 ตามลําดับ การลดลงของอัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 2552 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ในขณะที่ป
2553 บริ ษัท มีกํ า ไรสุท ธิที่ เ พิ่ม ขึ้น สํา หรั บ ป 2554 การลดลงของอั ต ราผลตอบแทนผู ถื อ หุ น เมื่อ เทีย บกั บ ป 2553
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนเฉลี่ย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ
202.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 จํานวน 117.83 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนและสวนเกินมูลคาหุนที่เพิ่มขึ้น
รวม 78.94 ลานบาท ประกอบกับมีกําไรสะสมเพิ่มขึ้นจํานวน 38.89 ลานบาท ซึ่งมาจากกําไรสุทธิของบริษัทในป 2554
และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 29.41 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2554
(3) การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2552-2554 มีจํานวน 363.37 ลานบาท 388.41 ลานบาท และ 701.03 ลานบาท
ตามลําดับ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 6.89 และรอยละ 80.49 ในป 2553 และป 2554 ตามลําดับ การลดลงของสินทรัพยรวม
ในป 2552 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา และอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
เนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของสินทรัพยดังกลาว การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมในป 2553 มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือและเงินประกันและอื่นๆ จํานวน 6.58 ลานบาท และ 7.43 ลานบาท
ตามลําดับ สินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นดังกลาวเปนไปตามยอดขายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับการเปดรานสาขาใหม
จํานวน 4 สาขา ทําใหตองมีสินคาสํารองในรานสาขาเพิ่มขึ้น และตองมีเงินประกันเพิ่มขึ้นจากการเปดรานสาขาใหม
ดังกล าว ซึ่งสวนใหญวางเงินประกันเปนจํานวนเทากับ คาเชา 3 เดือ น สําหรับ ป 2554 การเพิ่ม ขึ้น อยางมากของ
สิ น ทรั พ ย ร วม มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของส ว นปรั บ ปรุ ง อาคารตามสั ญ ญาเช า และอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการ
ดําเนินงานจากการขยายรานสาขา โดยบริษัทเปดรานสาขาใหมในป 2554 จํานวน 23 สาขา และการเพิ่มขึ้นของสิทธิ
การเชาพื้นที่รานสาขาที่ซื้อจากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย เพื่อดําเนินธุรกิจรานสาขาไดโดมอนจํานวน
ประมาณ 97.06 ลานบาท
ในป 2552-2554 สินทรัพยที่สําคัญ ของบริษัท ประกอบดวย ที่ดิน อาคารและอุป กรณ - สุท ธิ ซึ่งมีจํานวน
259.48 ลานบาท 254.80 ลานบาท และ 385.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.41 รอยละ 65.60 และรอยละ 54.98 ของ
สินทรัพยรวม ในป 2552-2554 ตามลําดับ รองลงมาไดแก เงินประกันและอื่นๆ ซึ่งมีจํานวน 49.22 ลานบาท 56.65 ลาน
บาท และ 91.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.55 รอยละ 14.59 และรอยละ 13.10 ของสินทรัพยรวม และสินคาคงเหลือ
ซึ่งมีจํานวน 20.27 ลานบาท 26.86 ลานบาท และ 41.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.58 รอยละ 6.91 และรอยละ 5.85
ของสินทรัพยรวมในป 2552-2554 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2554 เปนตนมา สิทธิการเชาถือเปนสินทรัพยที่มี
มูลคาสูงเปนอันดับสอง รองจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยมีจํานวน 113.11 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อสิทธิ
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การเชารานไดโดมอนจากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย จากการซื้อสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอนเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2554
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยในป 2552 - 2554 เทากับรอยละ (3.04) รอยละ 8.93 และรอยละ 7.32
ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่ติดลบในป 2552 เปนผลจากบริษัทมีผลขาดทุน สาเหตุหลักมาจาก การปด
สาขา และอัตราที่เพิ่มขึ้นในป 2553 เปนผลจากบริษัทมีกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีสินทรัพยรวมเฉลี่ยในป 2553
เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา สําหรับป 2554 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงเล็กนอยจากป 2553 เนื่องจากบริษัทมี
สินทรัพยรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เปนผลจากในป 2554 บริษัทไดเขาลงทุนในสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สินทรัพยรวมของบริษัทมีจํานวน 731.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 จํานวน
30.23 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.31 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน จากการขยาย
สาขาในงวดนี้จํานวน 9 สาขา และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเทากับรอยละ 8.96 เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 ที่เทากับ
รอยละ 7.32 จากผลกําไรสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้การคา
ณ สิ้นป 2552 - 2554 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ จํานวน 0.75 ลานบาท 0.28 ลานบาท และ 1.82 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัท เนื่องจากบริษัทขายสินคาเปนเงินสด โดยลูกหนี้
การคาของบริษัทมีเพียงรายเดียว คือ ลูกหนี้รานแฟรนไชสที่เปนบุคคลซึ่งไมเกี่ยวของกับบริษัท โดยเปนลูกหนี้จากการ
ขายสินคา เชน สินคาสด สินคาแหง วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ ที่ตองใชในรานแฟรนไชส และคาปรับปรุงรานแฟรนไชส
ดังกลาว การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา ณ สิ้นป 2554 จํานวน 1.54 ลานบาท เปนหนี้สินที่ยังไมครบกําหนดชําระ โดย
บริษัทไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ลูกหนี้รานแฟรนไชสดังกลาวมีบางสวนที่เปนลูกหนี้คางชําระที่เกินกําหนด 365 วันขึ้นไป โดยมีจํานวน
0.45 ลานบาท ในป 2552 และเพิ่มขึ้นอีก 0.62 ลานบาท เปน 1.07 ลานบาท ในป 2553 ซึ่งยอดดังกลาวไดมีการตั้ง
สํารองเทากับรอยละ 100 โดยลูกหนี้คางชําระจํานวน 0.45 ลานบาท ในป 2552 เปนลูกหนี้คาสินคาและวัตถุดิบที่สั่งซื้อ
จากบริษัทเพื่อมาใชและจําหนายในรานแฟรนไชส สําหรับยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 0.62 ลานบาท ในป 2553 เปน
คาปรับปรุงรานแฟรนไชส เนื่องจากบริษัทตองการใหรานแฟรนไชสปรับเปลี่ยนรูปแบบจากสุกี้ ชาบู (ตามสั่ง) มาเปน
แบบบุฟเฟต ภายใตแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ตามนโยบายการปรับเปลี่ยนแบรนดรานสาขาของบริษัท ซึ่ง
รวมถึงการปรับเปลี่ยนแบรนดของรานแฟรนไชสดวย แตเนื่องจากรานแฟรนไชสตั้งอยูในตางจังหวัด ไมสามารถ
วาจางผูรับเหมาใหทํางานปรับปรุงตามรู ปแบบรานที่บริษัทกําหนดได บริษัทจึงจําเปนตองสงชางของบริษัทเขา
ดําเนินการ รวมทั้งตองลงทุนในสวนภาชนะและอุปกรณใหสอดคลองกับรูปแบบรานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทคาด
วาภายหลังการปรับเปลี่ยนรูปแบบรานแลว จะทําใหรานแฟรนไชสมียอดขายเพิ่มขึ้น และสามารถชําระคืนหนี้ใหแก
บริษัทได แตเนื่องจากการเปดหางสรรพสินคาแหงใหมของผูประกอบการรายใหญรายหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ทําใหผูมา
ใชบริการในหางฟอรั่ม ซึ่งเปนที่ตั้งของรานแฟรนไชสลดลง ประกอบกับหางฟอรั่มไมมีการปรับปรุงหรือทําการตลาด
เพิ่มเติมเพื่อกระตุนการใชบริการของลูกคา ทําใหยอดขายของรานแฟรนไชสไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว และไม
สามารถชําระคืนหนี้ที่คางอยูใหแกบริษัทได
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันลูกหนี้รานแฟรนไชสไดทําจดหมายขอผอนผันการชําระคืนเงินดังกลาวเปนราย
เดือนๆละไมต่ํากวา 15,000 บาท ชําระภายในไมเกินวันที่ 30 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เปนตนไป
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และหากบางเดือ นที่มีผลกํ าไรสูงขึ้นจะชําระคืนในจํานวนที่ มากกวาที่กําหนดดังกล าว ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมธันวาคม 2554 บริษัทไดรับชําระคืนเงินจากลูกหนี้รานแฟรนไชสจํานวน 90,000 บาท และในป 2554 บริษัทมีการโอน
กลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เคยบันทึกไวตามจํานวนดังกลาว ทําใหคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจาก 1.07 ลานบาท ณ
สิ้นป 2553 เปน 0.98 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ในป 2552-2553 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รานแฟรนไชสที่เกินกําหนด 365 วันขึ้นไป
ที่มีจํานวน 0.45 ลานบาท และ 0.62 ลานบาท ตามลําดับ เทากับรอยละ 100 ของลูกหนี้ดังกลาว ตามลําดับ ที่เหลือเปน
ลูกหนี้การคาสุทธิที่ยังไมครบกําหนดทั้งจํานวน ซึ่งมีจํานวน 0.75 และ 0.28 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ลูกหนี้การคาสุทธิมีจํานวน 1.71 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 1.82 ลาน
บาท โดยลูกหนี้จํานวนดังกลาวเปนหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 1.62 ลานบาท และเปนหนี้ที่เกินกําหนด 1 วัน
ถึง 30 วัน จํานวน 0.06 ลานบาท หนี้เกินกําหนด 31 วัน ถึง 90 วัน จํานวน 0.02 ลานบาท หนี้เกินกําหนด 91 วัน ถึง 365
วัน จํานวน 0.01 ลานบาท และเกินกําหนด 365 วันมีจํานวน 0.89 ลานบาท ซึ่งสวนที่เกิน 365 วัน บริษัทไดตั้งสํารองคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบทั้งจํานวน โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีจํานวน 0.89 ลาน
บาท ลดลงจากสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 0.98 ลานบาท หรือลดลงจํานวน 0.09 ลานบาท จากการผอนชําระของลูกหนี้
รานแฟรนไชสจํานวน 90,000 บาท ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555
สินคาคงเหลือ
ณ สิ้นป 2552 - 2554 บริษัทมีสินคาคงเหลือ จํานวน 20.28 ลานบาท 26.86 ลานบาท และ 41.04 ลานบาท
ตามลํ า ดั บ สิ น ค า คงเหลื อ ส ว นใหญ เ ป น สิ น ค า สํ า เร็ จ รู ป ที่ บ ริ ษั ท สั่ ง ซื้ อ มาเพื่ อ ใช ป ระกอบอาหาร เช น น้ํ า มั น พื ช
เครื่องปรุงรสตางๆ โดย ณ สิ้นป 2552 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ คิดเปนรอยละ 89.41
และรอยละ 10.59 ของสินคาคงเหลือตามลําดับ ณ สิ้นป 2553 คิดเปนรอยละ 93.49 และรอยละ 6.51 ของสินคาคงเหลือ
ตามลําดับ และ ณ สิ้นป 2554 คิดเปนรอยละ 92.69 และรอยละ 7.31 ของสินคาคงเหลือ ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
ของสินคาคงเหลือในป 2554 เปนผลจากการสั่งซื้อสินคาเพื่อขายใหแกรานสาขาในชวงปลายป ซึ่งเปนเทศกาลและ
วันหยุดยาว ประกอบกับบริษัทมีรานสาขาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 16 วัน 15 วัน
และ 17 วัน ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายบริหารสินคาคงคลังใหเพียงพอตอการผลิต การใชประกอบอาหารหรือเสิรฟในรานสาขา
การสต็อกสินคาจะพิจารณาตามลักษณะของสินคานั้นๆโดยหากเปนอาหารสําเร็จรูป เชน ขนมจีบ ซาลาเปา จะสั่งซื้อ
ลวงหนาและเก็บสต็อกไวใชหมุนเวียนประมาณ 3 เดือน อาหารสด เชน เนื้อสัตวประเภทตางๆ จะสั่งซื้อลวงหนาและ
เก็บสต็อกเพื่อหมุนเวียนประมาณ 7-10 วัน สําหรับผักและผลไมบริษัทสั่งซื้อสินคาลวงหนาแบบวันตอวัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สินคาคงเหลือมีจํานวน 27.35 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2554 เปนจํานวน 13.70 ลาน
บาท หรือลดลงรอยละ 33.37 โดยสวนใหญเปนการลดลงของสินคาสําเร็จรูป และมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 14
วัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ณ สิ้นป 2552 - 2554 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 13.85 ลานบาท 22.09 ลานบาท และ 32.00 ลาน
บาท ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนอื่นสวนใหญประกอบดวย วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ซึ่งเปนวัสดุเกี่ยวกับอุปกรณของฝาย
กอสรางที่ใชในการกอสรางปรับปรุงรานสาขา ซึ่งในป 2553 - 2554 มีจํานวน 7.69 ลานบาท และ 16.10 ลานบาท
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ตามลําดับ รองลงมาไดแก คาเชาปายและออกอากาศภาพยนตรโฆษณาจายลวงหนา โดยมีจํานวน 5.19 ลานบาท และ
3.29 ลานบาท ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ โดยคาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้นนับตั้งแตป 2552 เนื่องจากบริษัทมีการจัด
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 บริษัทมีการจัดประเภท
รายการในงบการเงินใหม โดยปรับปรุงรายการบัญชี สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เปนบัญชีลูกหนี้อื่น ซึ่งเปนรายการที่
เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ไดแก เงินสนับสนุนการขายคางรับ ลูกหนี้อื่น เงินทดรองจาย และเงินมัดจํา เปนตน โดย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ลูกหนี้อื่นมีจํานวน 10.41 ลานบาท เพิ่มสูงกวาสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 7.97 ลานบาท โดย
ลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทไดขายสิทธิการเชารานสาขาดิโอลดสยามใหกับบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ
กัน และอยูระหวางการชําระราคาคาสิทธิการเชาจากผูซื้อจํานวน 4.22 ลานบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ณ สิ้นป 2552 - 2554 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ มีจํานวน 259.48 ลาน
บาท 254.80 ลานบาท 385.43 ลานบาท และ 428.34 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนประมาณรอยละ 59-71 ของสินทรัพย
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวยรายการที่สําคัญ ไดแก ที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัท ที่ตั้ง
อยูที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกอบดวยสวนของสํานักงาน โรงงานผลิตอาหารหรือครัวกลาง คลังสินคา
สดและสินคาแหง และอาคารผลิตเฟอรนิเจอรและอุปกรณตกแตงรานสาขา โดยมีมูลคาสุทธิเทากับ 76.25 ลานบาท
75.85 ลานบาท 79.18 ลานบาท และ 83.10 ลานบาท ณ สิ้นป 2552-2554 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
สินทรัพยที่เปนสวนของรานสาขาตางๆ ที่ตั้งอยูทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด ไดแก สว น
ปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา โดยมีจํานวนสุทธิเทากับ 99.10 ลานบาท 99.38 ลานบาท และ 181.26 ลานบาท ณ สิ้นป
2552-2554 ตามลําดับ สินทรัพยดังกลาวเกิดจากการลงทุนตกแตงรานสาขาตางๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากการเพิ่มสาขา การขยายราน หรือลดลง (การปด) ของรานสาขาตางๆ รวมถึงการลดลงเนื่องจากคาเสื่อมราคา
ของสินทรัพยดังกลาว โดยในป 2552 สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาสุทธิมีจํานวนลดลง 14.07 ลานบาท ถึงแมใน
ปนี้จะมีสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาจากการเปดรานสาขาใหม 7 สาขา เพิ่มขึ้นจํานวน 30.53 ลานบาท ก็ตาม แต
ในขณะเดียวกันก็มีคาเสื่อมราคาของสินทรัพยดังกลาวเพิ่มขึ้นจํานวน 26.94 ลานบาท รวมทั้งมีการตัดจําหนายสวน
ปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาจํานวน 17.66 ลานบาท เนื่องจากการปดรานสาขา 7 สาขา ในป 2553 สวนปรับปรุง
อาคารตามสัญญาเชาสุทธิใกลเคียงกับป 2552 โดยบริษัทมีสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้นจํานวน 45.36
ลานบาท สาเหตุจากการเปดรานสาขาใหม 4 สาขา ในขณะเดียวกันก็มีการตัดจําหนายสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญา
เชาจํานวน 11.92 ลานบาท จากการปดรานสาขา 3 สาขา รวมทั้งมีคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 33.16 ลานบาท ในป
2554 สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้น 131.75 ลานบาท จากการเปดรานฮอท พอท สาขาใหมในปนี้รวม 23
สาขา ในขณะเดียวกันมีการตัดจําหนายสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาจํานวน 8.69 ลานบาท จากปดรานสาขา
ชั่วคราวจํานวน 2 สาขา เนื่องจากการปดปรับปรุงหรือตองยายตามขอกําหนดของผูใหเชาพื้นที่ รวมทั้งมีคาเสื่อมราคา
เพิ่มขึ้นจํานวน 41.18 ลานบาท
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อุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน มีจํานวนสุทธิเทากับ 63.15 ลานบาท 61.95 ลานบาท และ 86.08 ลานบาท ณ
สิ้นป 2552-2554 ตามลําดับ ซึ่งอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานในรานสาขาตางๆจะมีมูลคาลดลงเนื่องจากมีการตัดคา
เสื่อมราคาตามอายุการใชงาน ในขณะเดียวกันก็มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจํานวนมากในกรณีที่มีการเปดรานสาขาใหมหรือ
การขยายรานสาขา การเพิ่มขึ้นของอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานในป 2554 จากการเปดรานสาขาใหมในปนี้รวม 23
สาขา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 สาขา
บริษัทมีนโยบายการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรตามวิธีเสนตรง จากวิธีการประมาณอายุการใชงาน
อยางเหมาะสม ซึ่งประเมินจากผลประโยชนในการใชเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก โดยอาคารและสิ่งปลูกสรางมีอายุการใช
งาน 10-30 ป คิดคาเสื่อมราคาโดยแยกสวนประกอบของสินทรัพย (Component) เครื่องตกแตง อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ มีอายุการใชงาน 5 ป อุปกรณที่ใชในการดําเนินงานไดแก อุปกรณครัว อุปกรณบริการ ในรานสาขา มีอายุ
การใชงาน 5 ป สิทธิการเชาและสวนปรับปรุงสัญญาเชา คิดคาเสื่อมราคาตามอายุสัญญาเชา ทั้งนี้ในป 2552 - 2554
และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีคาเสื่อมราคาจํานวน 65.81 ลานบาท 72.35 ลานบาท 86.00 ลานบาท และ
56.15 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ กอนวันที่ 1 มกราคม 2553 สินทรัพยถาวรของบริษัทบางรายการ ซึ่งเปนสินทรัพยประเภทอุปกรณที่ใช
ในการดําเนินงานรานสาขา เชน จาน ชาม แกวน้ํา หมอตม ชอนสอม บันทึกบัญชีเปนยอดรวมในทะเบียนทรัพยสิน
โดยไมไดแสดงรายละเอียดในทะเบียนทรัพยสินตามประเภทของสินทรัพย ดังนั้นบริษัทจึงไดดําเนินการปรับปรุงโดย
การวาจางบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อจัดทํารายละเอียดทรัพยสินดังกลาว โดยการอางอิงจากเอกสารการบันทึก
บัญชีเดิม และการเขาตรวจนับความมีตัวตนของทรัพยสินในรานสาขา โรงงาน และสํานักงานใหญ พรอมทั้งนําระบบ
Barcode Sticker และ Handheld Terminal เพื่อชวยใหการตรวจนับและการตรวจสอบสินทรัพยมีความถูกตอง การแตก
รายละเอียดและการตรวจนับสินทรัพย บุคคลภายนอก (Outsource) ไดดําเนินการเสร็จแลว ปจจุบันบริษัทไดจัดทํา
ทะเบียนทรัพยสินถาวร โดยแสดงรายละเอียดรหัสทรัพยสิน วันที่ไดมา ราคาทุน คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สถานที่จัดเก็บทรัพยสิน และกระทบยอดกับมูลคาของสินทรัพยตามบัญชีเรียบรอยแลว
สิทธิการเชาณ สิ้นป 2552 - 2554 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสิทธิการเชา-สุทธิ จํานวน 0.11
ลานบาท 0.07 ลานบาท 113.11 ลานบาท และ 105.48 ลานบาท ตามลําดับ สิท ธิการเช าที่ เพิ่ม ขึ้นมากในป 2554
เนื่องจากการเขาซื้อสินทรัพยดําเนินงานของไดโดมอน โดยบริษัทไดเขาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานไดโดมอนจากไดโด
มอนจํานวน 15.56 ลานบาท ซื้อสิทธิการเชาจากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย จํานวน 86.32 ลานบาท และ
10.74 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับการลดลงของสิทธิการเชาในป 2554 เปนการตัดจําหนายสิทธิการเชาของสาขามิตา
เกะ ไอทีสแควร เนื่องจากการปดสาขา การจําหนายสิทธิการเชารานไดโดมอนสาขาดิโอลดสยามใหแกบุคคลภายนอก
ที่ไมเกี่ยวของ รวมทั้งมีคาตัดจายสิทธิการเชาสําหรับงวดตามอายุการใชงาน
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เงินประกันและอื่นๆ
ณ สิ้นป 2552 - 2554 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีเงินประกันการเชารานและอุปกรณ และอื่นๆ
จํานวน 49.22 ลานบาท 56.65 ลานบาท 91.82 ลานบาท และ 98.30 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากการ
ขยายสาขา รวมทั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินประกันเพิ่มขึ้นจากรานสาขาไดโดมอนที่ไดจากการซื้อ
สินทรัพย เงินประกันการเชารานสาขาสวนใหญเปนเงินที่บริษัทจะตองวางเปนประกันเมื่อมีการทําสัญญาเชา โดยมี
จํานวนเทากับคาเชาตามสัญญาเชานั้นๆรวมกัน 3 เดือน ซึ่งเงินประกันการเชาดังกลาวจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อมีการทํา
สัญญาเชาใหม และจะมีจํานวนลดลงเทากับเงินประกันที่ไดรับคืนเมื่อบริษัทไดปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเมื่อมีการ
สิ้นสุดหรือเลิกสัญญาเชา
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 2552 - 2554 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555จํานวน
85.98 ลานบาท 146.56 ลานบาท 229.87 ลานบาท และ 71.74 ลานบาท ตามลําดับ เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
ดําเนินงานในป 2552 - 2554 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 สวนใหญเปนผลมาจากกําไรจากการดําเนินงาน โดยมี
จํานวน 82.49 ลานบาท 135.20 ลานบาท 156.73 ลานบาท และ 110.32 ลานบาท ตามลําดับ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2552 - 2554 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 45.16 ลาน
บาท 83.45 ลานบาท 236.47 ลานบาท และ 133.01 ลานบาท ตามลําดับ เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนสวนใหญ
เปนการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพื่อขยายและปรับปรุงรานสาขา โดยลงทุนเพื่อปรับปรุงและตกแตงรานสาขาซึ่งเปน
พื้นที่เชา และการลงทุนในอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานรานสาขา ซึ่งประกอบดวย สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา
เครื่องตกแตงติดตั้ง อุปกรณ รวมทั้งงานระหวางกอสรางที่สาขา นอกจากนี้ยังมีเงินสด (จาย) รับคืนคาเงินประกันการ
เชารานสาขาและอื่นๆ จํานวน 3.54 ลานบาท (7.43) ลานบาท (25.97) ลานบาท และ (6.70) ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปน
เงินสดที่บริษัทตองจายเพื่อเปนประกันในกรณีการทําสัญญาเชาพื้นที่ใหมเพื่อขยายหรือเปดสาขาแหงใหม ซึ่งสวนใหญ
เปนจํานวนเทากับคาเชา 3 เดือน และบริษัทจะไดรับเงินประกันคืนในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาเชาเพื่อปดหรือยายราน
สาขา นอกจากนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีเงินสดตองจายซื้อคาสินทรัพยของไดโดมอนจํานวน 33.74
ลานบาท เงินสดจายชําระคาสิทธิการเชาใหแกธนาคารธนชาตบางสวนจํานวน 6.66 ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินในป 2552 - 2554 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 มี
จํานวน (33.28) ลานบาท (58.13) ลานบาท 3.78 ลานบาท และ 58.10 ลานบาท ตามลําดับ เงินสดสุทธิใชไปในป 2552 2553 เกือบทั้งหมดเปนการใชไปเพื่อชําระคืนหนี้สินระยะยาวกับสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน และ
ชําระคืนเงินกูยืมจากผูถือหุน ไดแก กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
รวมถึงการชําระดอกเบี้ยจาย สําหรับป 2554 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2554 เปนผลจากบริษัทมีเงิน
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เบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นจํานวน 3.89 ลานบาท ในขณะที่ บริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวนมาก โดยชําระคืน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 60.95 ลานบาท และชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกองทุนออรีออส เซาท
อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินจํานวน 83.94 ลานบาท แตบริษัทก็ไดรับเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินจํานวน 79.87 ลานบาท รวมทั้งการชําระคืนหนี้เงินกูยืมระยะยาวจากกองทุนดังกลาว สวนหนึ่งเปนการ
แปลงเงินกูยืมระยะยาวจากกองทุนดังกลาวเปนหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 78.94 ลานบาท
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จาก
กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินจํานวน 27.17 ลานบาท และจาก
สถาบันการเงินจํานวน 37.50 ลานบาท และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 2.64 ลาน
บาท ซึ่งในสวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อมีการผอนชําระเปนรายเดือน
ประมาณเดือนละ 2-3 ลานบาท และเงินกูยืมจากกองทุนทั้งสองจะชําระคืนจากเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุน IPO
ของบริษัท ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนของสัญญายกเลิก (Termination Agreement) โดย
คาดวาบริษัทจะไมไดรับผลกระทบดานสภาพคลองจากการชําระคืนหนี้ดังกลาว และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานสวนใหญมาจากเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
อัตราสวนสภาพคลอง
ในป 2552 - 2554 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.37 เทา 0.36 เทา และ 0.22 เทา ซึ่งเปนอัตราสวน
คอนขางต่ํา เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญเปนเงินสด และสินคาคงเหลือที่มีการ
หมุนเวียนคอนขางเร็วและมียอดคงคางจํานวนไมมาก โดยบริษัทไมมีลูกหนี้การคาจากการขายสินคาในรานอาหาร
เนื่องจากเปนการขายเงินสดและมีการเก็บเงินจากลูกคาทันที ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจํานวนมาก โดยสวน
ใหญเปนเจาหนี้การคาจากการไดรับเครดิตในการสั่งซื้อสินคา และเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป โดยบริษัทบริหารสภาพคลองจากการใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ทั้งนี้ จากการพิจารณาอัตราสวนสภาพคลอง จะเห็นวา ณ สิ้นป 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 และเจาหนี้คาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานไดโดมอนจาก
สถาบันการเงินจํานวน 88.74 ลานบาท และ 80.76 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามลําดับ ซึ่ง
บริษัทจะชําระคาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานไดโดมอนดังกลาวภายหลังกระบวนการโอนเปลี่ยนคูสัญญามาเปนของ
บริษัทเสร็จสิ้นแลว ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นภายในป 2555 โดยมีแหลงเงินทุนสวนใหญมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงจํานวนมาก ประกอบกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชน
ครั้งนี้ จะทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และมีสภาพคลองเพิ่มสูงขึ้น
ในป 2552 - 2554 วงจรเงินสดเทากับ (38) วัน (37) วัน และ (56) วัน ตามลําดับ วงจรเงินสดติดลบเปนไป
ตามลักษณะธุรกิจของบริษัทที่มีการขายสินคาและเก็บเงินจากลูกคาทันที กอนที่จะจายเงินใหกับเจาหนี้คาซื้อสินคา
นอกจากนี้ ในป 2552 - 2554 บริษัท มีระยะเวลาการขายเฉลี่ยเทากับ 16 วัน 15 วัน และ 17 วัน ตามลําดับ และมี
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยในป 2552 - 2554 เทากับ 54 วัน 53 วัน และ 74 วัน ตามลําดับ ซึ่งแสดงถึงสภาพคลองของเงิน
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สดที่ใชในการดําเนินธุรกิจประจําวันของบริษัท โดยวงจรเงินสดสิ้นป 2554 ติดลบมากขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นป 2553
เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.22 เทา ซึ่งเทากับอัตราสวน ณ สิ้นป 2554
บริษัทมีวงจรเงินสดเทากับ (54) วัน ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 14 วัน ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 68 วัน โดยวงจรเงินสด
ติดลบนอยลงจากสิ้นป 2554 ที่เทากับ (56) วัน เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเร็วขึ้น
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2552 - 2554 มีจํานวน 312.53 ลานบาท 304.00 ลานบาท และ 498.81 ลาน
บาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ (2.73) และรอยละ 64.08 ในป 2553 และป 2554 ตามลําดับ การลดลงของ
หนี้สินรวมในป 2553 มีสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนหนี้สินของบริษัท ทั้งนี้หนี้สินรวมของบริษัทสวนใหญเปนเงิน
กูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งไดแก กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รองลงมาไดแก เจาหนี้การคา ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2552 - 2554 เงินกูยืมระยะยาว
จากกิจการที่เกี่ยวของกันมีจํานวน 141.11 ลานบาท 111.11 ลานบาท และ 27.17 ลานบาท ตามลําดับ การลดลงของเงิน
กูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน เนื่องจากบริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวใหแกกองทุนออรีออส และกองทุน
สวนบุคคลของธนาคารออมสินจํานวน 83.94 ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่งเปนการแปลงเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 78.94 ลาน
บาท เปนหุนสามัญเพิ่มทุนในจํานวนดังกลาว บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีจํานวน 53.99 ลานบาท
44.97 ลานบาท และ 63.88 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนประมาณรอยละ 13 - 17 ของหนี้สินรวม และมีเจาหนี้การคา
จํานวน 63.68 ลานบาท 86.86 ลานบาท และ 183.65 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนประมาณรอยละ 20 - 37 ของหนี้สิน
รวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 หนี้สินรวมมีจํานวน 496.94 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 498.81
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.37 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจาหนี้การคาจํานวน 58.64 ลานบาท เจาหนี้คาซื้อ
สินทรัพยไดโดมอนจํานวน 33.74 ลานบาท ในขณะที่มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 55.50 ลานบาท เจาหนี้อื่น
ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้นจํานวน 10.15 ลานบาท
ทั้งนี้ เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 มิถุนายน
2555 มีจํานวน 63.88 ลานบาท และ 119.38 ตามลําดับ มีหลักทรัพยค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคารโรงงาน
และสิ่งปลูกสรางของบริษัท และบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากูเงินที่สําคัญไดแก บริษัทตองคงอัตราสวน
หนี้สินตอสวนทุนในอัตราไมเกิน 1.5:1 โดยหนี้สินหมายถึง หนี้สินทั้งหมดหักเงินกูกรรมการหรือผูถือหุน และสวน
ทุนหมายถึงสวนทุนทั้งหมดรวมกับเงินกูกรรมการหรือผูถือหุน
ณ สิ้นป 2552 - 2553 บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยสถาบันการเงินได 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
บริษัท ไดขอผอ นผันกั บสถาบันการเงินเพื่อไมใหผิดเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งสถาบันการเงินอยูร ะหวางพิจารณาทํา
หนังสืออนุมัติการผอนผันเงื่อนไขดังกลาวกับบริษัท โดยในป 2554 และงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทยังคงจาย
ชําระเงินตนและดอกเบี้ยไดตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกําหนด
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รายละเอียดการคํานวณอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตามสัญญากูเงิน มีดังนี้
(หนวย : ลานบาท )
31 ธ.ค. 2552
หนี้สินรวม
312.53
หัก เงินกูยืมที่นับเปนสวนของทุน
147.86
6.75
‐ เงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
141.11
‐ เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินที่ใชในการคํานวณอัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน
164.67
สวนของผูถือหุน
50.84
บวก เงินกูยืมที่นับเปนสวนของทุน
147.86
สวนของผูถือหุนที่ใชในการคํานวณอัตราสวนหนี้สิน
198.70
ตอสวนทุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน (เทา)
0.83

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

0.94

2.06

1.80

อยางไรก็ตาม หนี้สินรวมสวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียนที่เกี่ย วของกับการดําเนินธุร กิจ ประจําวัน เชน
เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่น แตหากพิจารณาหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ของบริษัท อัน
ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน และเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน ซึ่ง ณ สิ้นป 2552 - 2554 และ 30 มิถุนายน 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 ซึ่งลดลงจากป 2552 - 2553 อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอัตราสวนดังกลาว ณ วันที่ 30
มิถุนายน 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 การเพิ่ ม ขึ้ น ของเจ า หนี้ ก ารค า ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 จํ า นวน 96.78 ล า นบาท
เนื่องมาจากการเพิ่ม ขึ้นของยอดขายในชวงปลายป ประกอบกั บในชวงดังกลาวบริษัทมีภาระตองชําระเงินคาซื้อ
สินทรัพยดําเนินงาน และสิทธิการเชาพื้นที่รานไดโดมอนบางสวน ซึ่งมีผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทใหลดลง
อีกทั้งบริษัทยังตองนําเงินทุนหมุนเวียนบางสวนไปใชในการขยายสาขาในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2554 ทําใหบริษัทตอง
จายชําระเจาหนี้การคาชาลง และเปนผลใหมียอดคงคางของเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นในงวดดังกลาว
เจาหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2552 - 2554 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 2552 - 2554 มีจํานวน 50.84 ลานบาท 84.40 ลานบาท และ 202.23 ลาน
บาท ตามลําดับ การลดลงของสวนของผูถือหุนในป 2552 จํานวน 11.43 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 18.36 เปน
ผลมาจากผลการดําเนินงานในป 2552 มีผลขาดทุน 11.43 ลานบาท สําหรับป 2553 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจํานวน
33.56 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 66.01 จากผลกําไรสุทธิสําหรับป 2553 จํานวน 33.56 ลานบาท และสําหรับ
ป 2554 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 117.83 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 139.60 จากการเพิ่มทุ นจด
ทะเบียนจํานวน 56.86 ลานบาท เปน 85.29 ลานบาท โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกกองทุนออรีออส และ
กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินจํานวน 2,929,384 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาเสนอขาย 26.95
บาท รวมทั้งบริษัทมีกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 39.89 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 234.32 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน
202.23 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.87 สาเหตุหลักมาจากในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน
32.09 ลานบาท
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
ณ สิ้นป 2552 - 2554 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 6.15 เทา 3.60 เทา และ 2.47 เทา
ตามลําดับ บริษีทมีอัตราสวนดังกลาวอยูในระดับสูงเนื่องจากแหลงเงินทุนสวนใหญของบริษัทมาจากการกูยืมเงินระยะ
ยาวทั้งจากผูถือหุนซึ่งเปนกองทุนรวมลงทุนในบริษัท และจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม ณ สิ้นป 2553 อัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลง สาเหตุหลักเนื่องมาจากบริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากผลกําไรสุทธิในป 2553
และมีหนี้สินรวมที่ลดลงจากการทยอยชําระคืนหนี้เงินกูยืมระยะยาวดังกลาว และการลดลงของอัตราสวนหนี้สินตอ
ทุนในป 2554 เนื่องจากบริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนกําไรและกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในป
2554 โดยมีหนี้สินรวมลดลงสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกันและการลดลง
ของเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 2.12 เทา ลดลงจากสิ้นป 2554 ที่มี
อัตราสวนเทากับ 2.47 เทา สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากกําไรและกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นใน
งวด 6 เดือนแรกของป 2555
12.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
12.3.1 การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงตอรายไดของบริษัท โดยหากเศรษฐกิจชะลอ
ตัวหรือมีแนวโนมขยายตัวลดลง จะสงผลกระทบตอการบริโภคโดยรวมของลูกคา ทําใหจํานวนลูกคาที่มาใชบริการ
ในรานสาขาของบริษัทลดลง และมีผลกระทบตอยอดขายของแตละรานสาขาและรายไดรวมของบริษัทใหลดลง
นอกจากนี้ ความสําเร็จของการลงทุนในรานสาขาใหมยังขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ โดยปจจุบันการลงทุน
เปดรานสาขาใหม จะตองใชเงินลงทุนสาขาละประมาณ 6 - 7 ลานบาท ไดแก เงินลงทุนในการปรับปรุงอาคารพื้นที่เชา
คาตกแตงราน เครื่องครัวและอุปกรณ เงินประกันตามสัญญาเชาราน เปนตน ซึ่งหากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ
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และกําลังซื้อของผูบริโภคลดลงหรือไมเปนไปตามที่คาดการณไว อาจสงผลใหผลตอบแทนการลงทุนลดลงหรืออาจ
สูญเสียเงินลงทุน ซึ่งจะสงผลตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได
12.3.2 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบสวนใหญของบริษัทเปนผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื้อสัตว ผัก ผลไม และธัญพืชตางๆ เปน
ตน ซึ่งมีปริมาณและราคาผันผวนตามฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การแพรระบาดของโรค
พืชและสัตวตลอดจนปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาด ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และสงผล
กระทบตอการจัดหาวัตถุดิบในบางชวงเวลา รวมทั้งอาจมีผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบ และผลการดําเนินงานของ
บริษัทได
ทั้งนี้ การปรับเพิ่มขึ้นของราคาอาหารตามราคาตนทุนวัตถุดิบ บริษัทจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่ง
อาจไม ส ามารถทํ าได ทัน ทีเ มื่ อ ราคาวัต ถุดิ บ มีก ารปรับ ตั วเพิ่ม ขึ้ น เนื่ อ งจากวั ตถุ ดิบ เกือ บทั้ ง หมดเป น ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรซึ่งมีการขึ้นลงของราคาเกือบทุกวัน แตจะพิจารณาปรับเพิ่มราคาอาหาร ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีแนวโนมใน
ทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือราคาวัตถุดิบโดยรวมมีการปรับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และจะตองพิจารณาเปรียบเทียบกับราคา
ตลาดหรือคูแขง เพื่อมิใหกระทบตอยอดขายหรือฐานลูกคาโดยรวมของบริษัท ซึ่งทําใหบริษัทอาจตองรับภาระตนทุน
ที่สูงในบางขณะอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในบางชวงเวลาได
12.3.3 การจัดหาพื้นที่เชาสําหรับรานสาขา
การเลือกทําเลที่เหมาะสมเปนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จหรือการเติบโตของการดําเนินธุรกิจรานอาหาร
ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เชาเพื่อขยายสาขาใหม และการรักษาพื้นที่เชาเดิมที่ตั้งอยูในทําเลที่มีศักยภาพ ดวยการ
ไดรับการตออายุสัญญาเชาเมื่อครบกําหนดสัญญาเชา จึงเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมี
เปาหมายในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกป เพื่อรองรับตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟตที่มีแนวโนมการ
เติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถหาพื้นที่เปาหมายเพื่อเปดสาขาใหม หรือไมไดรับการตออายุสัญญา
เชาเดิม อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและแผนการเพิ่มยอดขายเพื่อสรางความเติบโตในอนาคตของบริษัทได
อยางไรก็ตาม ดวยรูปแบบรานอาหารของบริษัท ที่มีความแตกตางจากผูประกอบการรายอื่น โดยการ
นําเสนอรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติที่เสิรฟบนบารอาหาร รวมทั้งรสชาติ คุณภาพ ความหลากหลายของอาหาร ใน
ราคาที่เหมาะสม ทําใหรานอาหารของบริษัทไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภคเปนอยางมาก และสามารถสรางชื่อเสียง
ในระดับรานอาหารชั้นนํา ประกอบกับการมีแบรนดที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมกลุมลูกคาตั้งแตระดับกลางถึงระดับสูง
ทําใหสามารถเปดสาขาเขาไปในหางฯที่หลากหลายระดับมากขึ้น โดยไมมีขอจํากัดที่จะตองเปดสาขาเฉพาะในหางฯ
ระดับใดระดับหนึ่งเทานั้น ซี่งมีสวนสําคัญที่ชวยใหบริษัทจัดหาพื้นที่เพื่อเปดรานสาขาไดงายขึ้น นอกจากนี้ ที่ผานมา
บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญ ญาเชาอยางเครงครัด และมีการปรับปรุงรานสาขาใหส ามารถแขงขั นกับ
ผูประกอบการรายอื่นได ทําใหบริษัทไดรับการตอสัญญาจากเจาของพื้นที่อยางตอเนื่อง
12.3.4 ผลกระทบจากวิกฤตน้ําทวมใหญในป 2554
จากวิกฤตน้ําทวมใหญในป 2554 ที่เกิดขึ้นตั้งแตชวงเดือนกรกฎาคมจนถึงปลายป 2554 ที่ไดเริ่มจากเขต
พื้นที่ทางภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง และขยายวงกวางไปในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได
สงผลกระทบตอโรงงานและรานสาขาของบริษัท กลาวคือ โรงงานของบริษัทที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู
ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศเปนพื้นที่น้ําทวม แตเนื่องจากตัวอาคารโรงงานตั้งอยูบนที่สูง น้ําจึงไมไดเขาทวมภายใน
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โรงงาน อยางไรก็ตามมีน้ําทวมบริเวณรอบโรงงาน และทางเขาออกโรงงานไปจนถึงถนนสายหลัก จึงสงผลกระทบตอ
การกระจายสินคาและระบบโลจิสติคสบนเสนทางระหวางโรงงานไปยังรานสาขาตางๆ เสนทางที่ซัพพลายเออรขนสง
สินคาและวัตถุดิบมายังโรงงาน ตลอดจนเสนทางสัญจรของพนักงานที่เขามาทํางานในโรงงาน
จากปญหาในการสัญจรบนเสนทางดังกลาว บริษัทไดแกไขปญหาเพื่อลดผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของบริษัท โดยการจัดรถรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออรในจุดที่น้ําไมทวมเพื่อมาสงยังโรงงาน เนนการผลิตสินคาที่ใช
เครื่องจักรเปนหลักมากกวาการใชคน และจัดใหมีรถรับสงพนักงานเขาออกโรงงาน ในสวนของคลังกระจายสินคา
บริษัทไดยายคลังกระจายสินคาไปที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเปนการชั่วคราว และจัดรถบรรทุกเพื่อเพิ่มรอบการ
ขนสงไปยังรานสาขาตางๆ กรณีวัตถุดิบบางสวนขาดแคลนใหใชวัตถุดิบในพื้นที่ทดแทน
ในสวนของรานบางสาขาที่อยูในเสนทางที่น้ําทวมและไมสามารถสัญจรไปมาไดก็ไดรับผลกระทบจาก
การปดชั่วคราวของหางฯหรือศูนยการคาในบริเวณนั้นๆ ทําใหตองมีการปดชั่วคราวของรานสาขาตามไปดวย โดย
ในชวงระหวางวันที่ 12 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2554 บริษัทปดรานสาขาชั่วคราวจํานวน 17 สาขา และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 รานสาขาที่ปดชั่วคราวเกือบทั้งหมดเปดใหบริการไดแลว ยกเวนฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา เซียร
รังสิต ที่ตองซอมแซมรานซึ่งไดรับความเสียหายจากน้ําทวมขังภายในราน โดยบริษัทไดปรับปรุงใหมทั้งรานและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบรานดังกลาวใหมเปนรานไดโดมอนโฉมใหม ซึ่งเปดใหบริการแลวในวันที่ 17 มิถุนายน 2555
อยางไรก็ตาม รานสาขาสวนใหญไมถูกน้ําทวมภายในราน เนื่องจากตั้งอยูบนชั้นสูงของหางฯ หรือ
ศูนยการคานั้นๆ หรือในกรณีที่อยูชั้นลางก็สามารถปองกันน้ําเขาทวมภายในรานได โดยสาขาที่มีความเสียหายของ
ทรัพยสินภายในรานจากการถูกน้ําทวมมีจํานวน 3 สาขา ไดแก ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู สาขา บิ๊กซี 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) ที่ไดครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากน้ําทวมไวดวย สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแตละรานสาขาดังกลาว บริษัทไดสํารวจความเสียหายรวมกับ
บริษัทประกันภัย และไดสงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่เสียหายทั้งหมดใหบริษัทประกันภัยแลว โดยในงวด 6 เดือน
แรกของป 2555 บริษัทไดรับการชดเชยคาเสียหายจากบริษัทประกันแลวจํานวน 5.21 ลานบาท
บริษัท ไดประมาณการรายจา ยฝายทุน ในการฟนฟู ภายหลั งเหตุก ารณนํ้ าทวมของรานสาขา 3 แห ง
จํานวนเงิน 6.04 ลานบาท โดยไดจายลงทุนไปแลวในป 2554 จํานวน 1.09 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยร านสาขา
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 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 แฟชั่น ไอสแลนด
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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 ปนเกลา
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 บิ๊กซี 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 และจํานวนวันที่ปด
บริการ) และมีความเสียหายจากทรัพยสินบางสวนที่ถูกน้ําทวม ตลอดจนมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
เสนทางขนสงและคาเชาคลังกระจายสินคาชั่วคราวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไดสงผลกระทบตอกําไรสุทธิของบริษัท นอกจากนี้ ยัง
มีตนทุนคงที่บางรายการที่ไมสามารถลดลงไดในขณะที่มีการปดสาขาชั่วคราว เชน เงินเดือนพนักงานบางสวน (บริษัท
ยังคงจายเงินเดือนใหแกพนักงานที่สามารถยายไปทํางานที่สาขาอื่นที่เปดใหบริการได สวนพนักงานที่ไมสามารถยาย
ไปทํางานที่สาขาอื่นได พนักงานยินยอมที่จะไมรับเงินเดือนในชวงที่หยุดงานเนื่องจากรานปดใหบริการ) เปนตน
สําหรับคาเชา/คาบริการ บริษัทไดรับสวนลด/ยกเวน คาเชา/คาบริการ ในชวงที่มีการปดหางฯหรือศูนยการคานั้นๆ จาก
ผูใหเชาพื้นที่บางสาขาเทานั้น
อยางไรก็ตาม สําหรับทรัพยสินของรานไดโดมอนนั้น ไมมีสาขาใดไดรับความเสียหายจากเหตุการณ
น้ําทวมในครั้งนี้ โดย ณ วันโอนกิจการของไดโดมอนในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ทุกสาขาของไดโดมอนเปดทําการได
ตามปกติ
ทั้งนี้ จากสถานการณน้ําทวมดังกลาว บริษัทไดติดตามสถานการณอยางใกลชิดเพื่อปองกันหรือบรรเทา
ความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเตรียมการฟนฟูในสวนที่ไดรับผลกระทบใหกลับมาดําเนินงานได
ตามปกติ ซึ่งเมื่อสถานการณน้ําทวมไดเริ่มคลี่คลายแลว บริษัทสามารถปรับตัวใหมีผลการดําเนินงานที่กลับมาเปนปกติ
ได
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12.3.5 ผลกระทบจากการลงทุนในกิจการของไดโดมอนตอสินทรัพยและหนี้สิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุน
ในกิจการของไดโดมอน ประกอบดวย 1) การซื้อสินทรัพยดําเนินงาน (ซื้อกิจการ) ของไดโดมอน โดยใชเงินประมาณ
50 ลานบาท1 (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
ไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 โดยบริษัทไดรับโอนกิจการ
ของไดโดมอน และชําระเงินคาซื้อกิจการงวดแรกแลว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 รวมทั้งไดจายชําระเงินมัดจําคาซื้อ
สิทธิการเชาจากธนาคารธนชาตแลว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
นอกจากนี้ บริษัทไดพิจารณาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงไทยจํานวน 2 สาขา
มูลคาประมาณ 10.74 ลานบาท รวมเปนมูลคาการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 243 ลานบาท (รายละเอียดการลงทุนในกิจการ
ของไดโดมอน แสดงไวในสวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ)
การเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอนจะทําใหบริษัทมีประเภทรานอาหารเพิ่มขึ้นในแนวรานอาหาร
แบบปง/ยาง จากเดิมที่เปนธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ที่มีอาหารหลักเปนสุกี้ ชาบู ซึ่งถือเปนการเพิ่มสายธุรกิจ
ใหม (New Business Line) โดยบริษัทจะเปนเจาของแบรนดและเครื่องหมายการคาภายใตการดําเนินธุรกิจรานอาหาร
ของไดโดมอนทั้งหมด โดย ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยของไดโดมอน ซึ่ง
ประกอบดวย รานสาขาจํานวน 25 แหง และสํานักงาน 1 แหง ภายหลังการรับโอนกิจการของไดโดมอน รานสาขาของ
ไดโดมอนเกือบทั้งหมดยังคงเปดดําเนินการตอไปอยางตอเนื่องจํานวน 23 สาขา (ปดทันที 1 สาขา ไดแก สาขาอูมามิ
นวมินทร และอีก 1 สาขาที่ปดดําเนินการมาตั้งแตป 2553 ไดแก สาขาฟวเจอร พารค บางแค) นอกจากนี้ บริษัทไดปด
บางสาขาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานแตละสาขา รวมทั้งมีการทยอยปดรานสาขาที่เหลือ
ชั่วคราวในแตละชวงเวลาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรานและ/หรือแบรนด ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีแผนที่จะเพิ่ม
เมนูอาหารของรานไดโดมอนใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยไดปรับราคาขายเพิ่มขึ้นภายหลังการปรับปรุงราน
นอกจากนี้ นับตั้งแตวันรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยของไดโดมอน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัท
จะมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเชนกัน โดยสวนใหญเปนสินทรัพยถาวรและสิทธิการเชาที่ซื้อมาจากไดโด
มอนและธนาคารธนชาต รวมทั้งในป 2555 จะมีสินทรัพยที่ทยอยเพิ่มขึ้นอีกจากการลงทุนปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมา
ตลอดจนจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการกูยืมเพื่อซื้อหรือไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาว โดยบริษัทจะทยอยเบิกเงินกูตามงวด
การชํ า ระคา สิ น ทรัพ ย ห รื อ ช ว งเวลาในการปรับ ปรุง รา นสาขา ซึ่ ง จะมีผ ลให โ ครงสรา งฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ
ในการแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัทไมไดจัดทํางบการเงินเสมือนมีการ
รวมกิจการของไดโดมอนยอ นหลั งก อนวันโอนกิจการ เนื่องจากการเขาลงทุ นในกิ จ การของไดโดมอนในครั้ง นี้
สินทรัพยที่ซื้อหรือรับโอนมาจากไดโดมอนไมใชสินทรัพยทั้งหมดของไดโดมอน เปนเพียงสินทรัพยบางรายการที่
1

ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในวันที่โอนกิจการเทากับ 45.78 ลานบาท
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เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินกิจการรานอาหารของไดโดมอน โดยที่บริษัทไมไดซื้อหรือรับโอนสินทรัพยทั้งหมด
ของไดโดมอน ตลอดจนไมไดรับโอนหนี้สินทั้งหมดหรือลงทุนในหุนของไดโดมอนแตอยางใด
สินทรัพยในสวนที่ซื้อจากไดโดมอนตามสัญญาซื้อขายกิจการ ไดแก สิทธิการเชา และสัญญาเชาของ
ครัวกลาง สํานักงานและสาขา เงินประกันการเชา เงินประกันระบบสาธารณูปโภค สินทรัพยถาวร เชน วัสดุ อุปกรณ
และสวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณที่ใชในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร เปนตน ตลอดจนสินคาคงเหลือของไดโด
มอน (ณ วันโอนกิจการของไดโดมอน จะตองมีมูลคาของสินคาคงเหลือไมต่ํากวา 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 ซึ่งไมใชสินทรัพยที่ไดโดมอนเปนเจาของและไมมีการบันทึกอยูในบัญชีของไดโดมอน ไดแก การซื้อสิทธิการ
เชาพื้นที่ในหางหรือศูนยการคา 8 แหง ซึ่งเปนที่ตั้งของรานสาขาของไดโดมอนในปจจุบันโดยมีธนาคารธนชาตเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ และอีก 2 แหง เปนรานสาขาของไดโดมอนที่มีธนาคารกรุงไทย เปนเจาของกรรมสิทธิ์ คิดเปน
ประมาณรอยละ 40 ของมูลคารวมของการลงทุนทั้งหมด และการลงทุนเพื่อปรับปรุงรานสาขาของไดโดมอนที่จะ
ทยอยเกิดขึ้นในป 2556 คิดเปนประมาณรอยละ 41 ของมูลคารวมของการลงทุนทั้งหมด (คํานวณมูลคารวมของการ
ลงทุนเทากับประมาณ 243 ลานบาท)
นอกจากนี้ หากพิจารณาผลการดําเนินงานยอนหลังของไดโดมอน (แสดงไวในสวนที่ 2 บริษัทที่ออก
หลักทรัพย / 13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในป 2552 - 2554) จะเห็นวาไดโดมอน
มีโครงสรางตนทุนและคาใชจายที่แตกตางกับบริษัท รวมทั้งผลการดําเนินงานในอดีตยังไดรับผลกระทบจากการมี
หนี้สินจํานวนมาก และการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการของไดโดมอน ทั้งนี้ ภายหลังการเขาดําเนินกิจการรานได
โดมอนโดยบริษัทแลว บริษัทคาดวาการนําระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบและครัวกลาง การจัดการรานสาขา และ
ระบบการควบคุมการดําเนินงานตางๆ ของบริษัท เขาไปปรับใชในรานสาขาดังกลาว ภายใตโครงสรางตนทุนและ
คาใชจายของบริษัท การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรรวมกัน ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ
และตนทุนคาใชจายตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหการจัดทํางบการเงินเสมือนรวมกิจการของไดโดมอนที่มีการ
รวมสินทรัพย หนี้สิน และผลการดําเนินงานทั้งหมดของไดโดมอนเขามาในงบการเงินของบริษัทเสมือนมีการรวม
กิจการทั้งหมดของสองบริษัท จึงไมอาจเปรียบเทียบกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นภายหลัง
การซื้อสินทรัพยของไดโดมอนในครั้งนี้ได
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยและหนี้สินจากการลงทุนในกิจการของไดโดมอน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 701.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 ที่มี
จํานวน 388.41 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจํานวน 312.63 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 80.49 สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการ
บันทึกรายการสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ และสิทธิการเชารานไดโดมอน โดยไดบันทึกบัญชีสินทรัพยที่รับ
โอนมาจากไดโดมอนในวันรับโอนกิจการจํานวนสุทธิ 45.78 ลานบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิทธิการ
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เชาพื้นที่รานสาขาที่รับโอนมาจากธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย มีจํานวน 77.69 ลานบาท และ 10.74 ลานบาท
ตามลําดับ และตั้งแตตนป 2555 เมื่อบริษัทเริ่มทยอยปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอน บริษัทจะมีสินทรัพย
เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงรานสาขาดังกลาวอีกประมาณ 100 ลานบาท โดยจะทยอยบันทึกเปนสินทรัพยตามระยะเวลาที่
ลงทุน
สรุปรายละเอียดของสินทรัพยสุทธิของไดโดมอน ซึ่งบริษัทรับโอนมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
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 โดยเงินกูยืมดังกลาวแบงตามวัตถุประสงคของการใชเงิน ไดแก เพื่อซื้อสินทรัพยดําเนินงาน
ของไดโดมอนจํานวน 30 ลานบาท เพื่อซื้อสิทธิการเชาของธนาคารธนชาตจํานวน 50 ลานบาท และเพื่อปรับปรุงราน
สาขาของไดโดมอนจํานวน 70 ลานบาท ซึ่งการเบิกเงินกูจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวและเปนไปตาม
เงื่อนไขการจายชําระเงินคาสินทรัพย หรือตามระยะเวลาที่ลงทุนในกรณีของการปรับปรุงรานสาขา ซึ่ง ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2555 บริษัทไดเบิกเงินกูยืมดังกลาวแลวจํานวน 28.89 ลานบาท คงเหลือเงินกูยืมที่ยังไมไดเบิกใชประมาณ
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หนา 160

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

121 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทมีเงินกูยืมสําหรับปรับปรุงรานสาขาฮอท พอท ที่ยังไมไดเบิกอีกจํานวนประมาณ 92
ลานบาท
ดังนั้น หากมีการเบิกเงินกูจากสถาบันการเงินเพื่อปรับปรุงรานสาขาฮอท พอท และรานไดโดมอน ที่ยัง
เหลืออยูอีกประมาณ 213 ลานบาท จะทําใหบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ จากจํานวน 496.94 ลานบาท ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เปน 709.94 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 42.86 ทําใหมีคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ประมาณปละ 12 ลานบาท (คํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่เทากับ MLR ลบรอยละ 1.5 - 1.75 ตอป ตามเงื่อนไขของเงิน
กูยืมนั้นๆ)
12.3.6 การเสนอขายหุนตอประชาชน
ภายหลั ง การเสนอขายหุ น ให แ ก ป ระชาชนในครั้ ง นี้ จํ า นวนหุ น ของบริ ษั ท จะเพิ่ ม ขึ้ น จาก ณ วั น ที่ 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 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 39.89 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.13 บาท
ซึ่งคํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 307,228,223 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท) และ
หากคํานวณกําไรสุทธิตอหุนภายหลังการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุนใหกับประชาชนในครั้งนี้ โดยใชกําไรสุทธิ
สําหรับป 2554 ที่เทากับ 39.89 ลานบาท และใชจํานวนหุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวภายหลังการเพิ่มทุน
ดังกลาว ที่เทากับ 406,000,000 หุน เปนฐานในการคํานวณ (ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจํานวนหุน เปนดังนี้ 1) เดือนเมษายน
2554 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 29,293,840 บาท ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 2,929,384 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10.00 บาท (หรือเทากับ117,175,360 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท) 2) เดือนกรกฎาคม 2554 บริษัท
ไดลดทุนจดทะเบียนในสวนของหุนบุริมสิทธิจํานวน 860,000 บาท โดยการลดจํานวนหุนบุริมสิทธิจํานวน 86,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท และบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 860,000 บาท โดยการเพิ่มจํานวนหุนสามัญ
86,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท (หรือ 3,440,000 หุน ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท) และ 3) บริษัทจะ
เสนอขายหุนสามัญ เพิ่มทุนตอ ประชาชนในครั้งนี้จํานวน 61,384,640 หุน มูลคาที่ตราไวหุ นละ 0.25 บาท ทําให
ภายหลังการเพิ่มทุนและลดทุนดังกลาวบริษัทจะมีหุนสามัญรวมทั้งสิ้น 406,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25
บาท และไมมีหุนบุริมสิทธิใดๆ) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.10 บาท
นอกจากนี้ บริษัทอาจมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชน
ในครั้งนี้ โดยในป 2554 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 27.83 (คํานวณโดยใชกําไรสุทธิในป 2554 ที่
เทากับ 39.89 ลานบาท หารดวยสวนของผูถือหุนเฉลี่ยในป 2554 ที่เทากับ 143.32 ลานบาท) และหากคํานวณอัตรา
ผลตอบแทนผูถือหุนภายหลังการเพิ่มทุนดังกลาว โดยใชกําไรสุทธิสําหรับป 2554 ซึ่งเทากับ 39.89 ลานบาท หารดวย
สวนของผูถือหุนหลังเพิ่มทุนที่สมมติฐานเทากับ 158.67 ลานบาท (สมมติฐานสวนของผูถือหุนหลังเพิ่มทุนเทากับสวน
ของผูถือหุนเฉลี่ยในป 2554 ซึ่งเทากับ 143.32 ลานบาท บวกดวยเงินเพิ่มทุนที่สมมติฐานเทากับราคา Par หรือเทากับ
15.35 ลานบาท) จะไดอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 25.14
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อยางไรก็ตามบริษัทคาดวาในระยะยาวบริษัทจะไดรับผลดีจากการเสนอขายหุนและการนําหุนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ โดยเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนจะนําไปใชขยายและปรับปรุงราน
สาขา ชําระคืนเงินกูยืมบางสวน และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นและ
ลดตนทุนทางการเงินบางสวนลง รวมทั้งบริษัทจะไดรับผลประโยชนอื่นๆจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อาทิ ความคลองตัวในการจัดหาแหลงเงินทุน และภาพพจนที่ดีในการเปนบริษัทจดทะเบียนที่
สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจมีความคลองตัวมากขึ้น เปนตน ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการ
แขงขันใหกับบริษัท โดยคาดวาในอนาคตบริษัทจะมีรายไดและกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น ชดเชยกับผลกระทบจากจํานวน
หุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวได
12.4 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ในป 2552 - 2554 บริษัทจายคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชี สําหรับคาตรวจสอบบัญชีจํานวน 798,979 บาท
750,000 บาท และ 1,145,798 บาท ตามลําดับ โดยไมมีการจายคาตอบแทนอื่นๆ ใหแกผูสอบบัญชี สําหรับป 2555 ที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไม
เกิน 1,140,000 บาท
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