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หนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

ของ 

บริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี� จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนที� 1  ข้อมลูการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

1. วนั เดือน ปี และครั �งที�ของการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ที�มีมติให้จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

การจดัสรรหุน้เพิ�มทุน อนุมตัโิดยที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2561 

2. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ประเภทของหุน้ หุน้สามญั 

ทุนชาํระแลว้เดมิ 121,800,000 บาท 

ทุนที�จะชําระเพิ�ม 60,900,000 บาท 

วธิกีารจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนการถอืหุน้ ผู้ถอืหุน้เดมิสามารถใช้
สทิธิจองซื�อหุ้นสามญัเกินกว่าสทิธิได้ (Oversubscription)โดยกําหนดวนักําหนด

รายชื�อผู้ถือหุ้นที�มสีิทธิได้รบัการจดัสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของ
บรษิทั ตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Record  Date) ในวนัที� 18 
พฤษภาคม 2561  

จาํนวนหุน้ที�จดัสรร จาํนวนไม่เกนิ 243,600,000 หุน้  มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

อตัราสว่น 2 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่  (กรณทีี�มเีศษของหุน้ใหป้ดัเศษนั �นทิ�ง) โดยผูถ้อืหุน้มสีทิธทิี�
จะจองซื�อหุน้ในจํานวนที�เกนิกวา่สทิธขิองตนได ้

ราคาต่อหุน้ 1.30 บาท   

ระยะเวลาการจองซื�อหุน้ 

และชาํระเงนิ 

วนัที� 18 – 22 มถิุนายน 2561 เวลา 9.00น. ถงึ 15.30 น. 

 

วธิกีารชาํระเงนิ เงินโอนผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) โดยใช้ใบนําฝาก

ชาํระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) วนัที� 18  มถิุนายน 2561 

เวลา 9.00 น. ถงึ 22 มถิุนายน 2561 เวลา 15.30 น.. 

เชค็บคุคล / เชค็ธนาคาร (แคชเชียรเ์ชค็) หรือ ตั �วแลกเงิน (ดรา๊ฟท)์ 

เชค็ลงวนัที�ไมเ่กนิวนัที� 20 มถิุนายน 2561 

การชําระดว้ยเช็ค ดร๊าฟท์ หรอื แคชเชยีรเ์ช็ค ต้องชําระโดยใช้ใบนําฝากชําระค่า
สนิคา้และบรกิาร (Bill payment Pay-in Slip) ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัที� 20 
มถิุนายน 2561 และ สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากสาํนกัหกับญัชใีนกรงุเทพมหานครได้
ภายในระยะเวลาจองซื�อเท่านั �น (โปรดระบุชื�อ หมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิต่อไดข้องผูส้ ั �ง

จองไวด้า้นหลงัเชค็ดว้ย) 
**ขอสงวนสทิธไิม่รบัชาํระเงนิคา่หุน้สามญัเพิ�มทุนเป็นเงนิสด   

สถานที�รบัจองซื�อ ฝา่ยปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั (“ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน”)  
ชั �น 15  อาคารลเิบอรต์ี�สแควร ์เลขที� 287  ถนนสลีม  เขตบางรกั  กรงุเทพฯ  10500   

โทรศพัท ์0-2695-5043 (คณุอโณทยั ศฤงคารกุลกจิ) 
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เง ื�อนไขอื�นๆ -  หุน้เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ้นตามสดัส่วนในรอบแรกแล้ว บรษิทัจะ
จดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ�งแสดงความจํานงจองซื�อเกินสิทธิตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ โดยจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของ
ผูจ้องซื�อหุน้รายนั �นๆในราคาเดยีวกนักบัราคาที�เสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ
บรษิทัจะดําเนินการจดัสรรหุน้ที�เหลอืจนกระทั �งไม่มหุีน้สามญัเพิ�มทุนเหลอืจาก
การจดัสรรอกี หรอืจนกว่าจะไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดประสงคท์ี�จะจองซื�อหุน้ดงักล่าว

อกีต่อไป 
- บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื�อหุ้นสามัญของผู้จองซื�อหุ้นรายที�

ธนาคารไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิตามเช็คแคชเชยีร์เช็คหรอืดร๊าฟท์ได้จากการ
เรยีกเกบ็เงนิครั �งแรก  

- ผูถ้ือหุ้นที�ยื�นความจํานงในการจองซื�อและได้ชําระค่าจองซื�อหุน้สามญัแล้วจะ
ยกเลกิการจองซื�อและขอเงนิคนืไม่ได ้ทั �งนี� บรษิทัขอสงวนสทิธใินการตดัสทิธิ
การจองซื�อ หากผู้จองซื�อไม่สามารถนําส่งเอกสารการจองซื�อ หรอืปฏิบตัิผดิ
เง ื�อนไขการจองซื�อ หรอืไม่สามารถจ่ายชาํระเงนิคา่จองซื�อหุน้ไดค้รบถว้นภายใน

กาํหนดระยะเวลาจองซื�อ 
- ถ้าจํานวนหุ้นที�ระบุไว้ในใบจองซื�อไม่ตรงตามจํานวนเงนิที�บรษิัทได้รบัชําระ 

บรษิทัจะถอืตามจาํนวนเงนิที�ไดร้บัชาํระเป็นหลกั 
- งดรบัเอกสารการจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนทางไปรษณีย์ หรอืโทรสาร และหา้ม

ฝากเอกสารการจองซื�อและหลกัฐานการชาํระเงนิไวก้บัธนาคารโดยเดด็ขาด ดว้ย
ธนาคารมหีน้าที�เพยีงนําเงนิของท่านฝากเขา้บญัชจีองซื�อหุน้เท่านั �น 

- ชื�อผู้ถือหุ้นที�ได้ทําการจองซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุน และชื�อเจ้าของบัญชีซื�อขาย
หลกัทรพัย์จะต้องเป็นชื�อเดียวกนั หากเป็นเลขที�บัญชีซื�อขายหลกัทรพัย์ของ
บุคคลอื�น หุน้สามญัเพิ�มทุนจะไม่สามารถเขา้บญัชไีด ้ในกรณีดงักล่าว บรษิทัขอ
สงวนสทิธใินการสง่มอบหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทนุไวใ้น
นามของผู้จองซื�อ และส่งมอบใบหุน้สามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตาม
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที�  18 พฤษภาคม 2561  ซึ�งบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใน
กรณทีี�ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที�จองซื�อไดท้นัในวนัทาํการแรกของการซื�อขาย 

- โปรดระบุรหสัโบรกเกอร์ที�ผู้จองซื�อประสงค์จะนําหุน้เข้าบญัชีใหถู้กต้อง หากไม่

ถูกต้อง จะทําใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชีซื�อขายหลักทรพัยไ์ด้ ซึ�งบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบต่อความล่าช้าในการตดิตามหุ้นคืนหรอือาจสูญหาย ในกรณีที�ผู้ถอืหุ้น
กรอกรายละเอยีดดงักล่าวไม่ครบถว้น บรษิทัขอสงวนสทิธใินการส่งมอบหุน้ดงักล่าว 
โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทุนไวใ้นนามของผูจ้องซื�อ และส่งมอบใบหุน้สามญัเพิ�มทุน

ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานขอ้มูล
ผูถ้ือหุ้นของบรษิทั ตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุน้ ณ วนัที� 18 พฤษภาคม 2561 ซึ�ง
บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที�จองซื�อไดท้นัในวนั
ทาํการแรกของการซื�อขาย 

- บริษัทขอสงวนสทิธิในการรบัใบจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน เฉพาะใบจองซื�อหุ้น
สามญัเพิ�มทุน ที�ไดม้กีารกรอกขอ้มูลถูกต้องครบถว้นและแนบเอกสารตามขอ้ 4.3 
แลว้เท่านั �น 
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- ในกรณีที�หากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนทั �งในรอบแรกหรอืการจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ที�จองซื�อเกนิสทิธทิําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้สามญัของผูถ้อืหุน้รายใดถอืหุน้

ของบริษัทในลักษณะที�เพิ�มขึ�นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคําเสนอซื�อ
หลกัทรพัย ์(Tender Offer) หรอืทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้สามญัของผูถ้อืหุน้ต่าง
ด้าวเกินกว่าจํานวนร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ
บรษิทั บรษิทัขอสงวนสทิธใินการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้รายดงักล่าว โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าวอาจไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพยีง
บางสว่น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดวธิกีารจองซื�อและการชําระเงนิ
คา่จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุเงื�อนไขอื�นๆในการจองซื�อตามความเหมาะสมในกรณีที�
เกดิปญัหา อุปสรรค หรอืข้อจํากดัในการดําเนินงาน ทั �งนี�เพื�อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ

การจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทั 

3. กาํหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นหรือวนักาํหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื�อหุ้น

สามญัเพิ�มทนุ 

กําหนดรายชื�อผู้ถือหุน้ที�มีสทิธิได้รบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัท ตามสดัส่วน

จาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู ่(Record  Date) ในวนัที� 18 พฤษภาคม 2561  

4. กาํหนดการจองซื�อ วิธีการจองซื�อ และ การชาํระเงินค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

 4.1 ระยะเวลาการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

วนัที� 18 - 22 มถิุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. 

4.2 สถานที�รบัจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

ผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธจิองซื�อหุน้ประสงคจ์ะจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน ใหต้ดิต่อยื�นเอกสารประกอบการจองซื�อ

และหลกัฐานการชําระเงนิค่าจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน (ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 4.3) ไดท้ี�ตวัแทนการรบัจอง
ซื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุตามที�ระบุในขอ้ 2 เท่านั �น 

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�ถอืหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) กรณุาตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ี�ท่านมบีญัชซีื�อขาย
หลกัทรพัย ์และมหุีน้สามญัของบรษิทั ฝากไว ้เพื�อใหบ้รษิทัหลกัทรพัยน์ั �นๆดาํเนินการรวบรวมเอกสาร 

และยื�นเร ื�องใหแ้ก่ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษิทัในครั �งนี� 

ทั �งนี� บรษิทัโดยตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนจะไม่รบัเอกสารการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ทางไปรษณีย ์หรือโทรสาร 

4.3 วิธีการจอง และการชาํระเงินค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

4.3.1 ผูถ้อืหุน้ที�ประสงคจ์ะจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซื�อในใบจองซื�อหุน้

สามญัเพิ�มทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื�อ หากผูจ้องซื�อเป็นนิตบิุคคล ใบจอง
ซื�อหุน้จะตอ้งลงนามโดยผูม้อีํานาจลงนามผกูพนัของนิตบิุคคลนั �นพรอ้มประทบัตราสําคญัของนิติ
บุคคล(ถ้ามี) พร้อมทั �งแนบใบรบัรองการจองซื�อหุ้น (เอกสารแจ้งสทิธิการจองซื�อหุ้นที�ออกโดย
บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั) กรณีมกีารเปลี�ยนแปลงชื�อ/ชื�อสกุล ซึ�งทําให้
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ชื�อ/ชื�อสกุลของผูถ้อืหุน้ที�ตอ้งการจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน ไม่ตรงกบัขอ้มูลรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธิ

จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน เพื�อสทิธใินการไดร้บัการ
จดัสรรหุน้สามญัของบรษิทั ตามสดัส่วนจํานวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ ใหแ้นบเอกสารแสดง
การเปลี�ยน ชื�อ/ชื�อสกุล เช่น หนังสอืรบัรอง ใบสําคญัการสมรส ใบสาํคญัการหย่า (แลว้แต่กรณี) 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

ลายมอืชื�อที�รบัรองสําเนาถูกตอ้งนั �นจะต้องตรงกบัลายมอืชื�อที�ลงนามในเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบั
การจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนทุกฉบบั 

ทั �งนี� กําหนดใหผู้จ้องซื�อยื�นใบจองซื�อหุน้ 1 ใบ ต่อใบรบัรองการจองซื�อหุน้ 1 ฉบบัเท่านั �น และ
แนบเอกสารดงัต่อไปนี�  

ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ที�ยงัไม่หมดอายุ และ
ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีที�ใชบ้ตัรขา้ราชการหรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอื
บตัรประชาชนตลอดชพี ใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นหน้าที�มเีลขที�บตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว : สําเนาหนงัสอืเดนิทางหรอืสําเนาใบต่างดา้ว 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ผูถ้อืหุน้ประเภทนิตบิุคคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย : สาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลที�ออกโดย
กระทรวงพาณชิยท์ี�ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซื�อ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย
ผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนัของนิตบิคุคลนั �น และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบ
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณ)ี ของ
ผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนัของนิตบิคุคลนั �น พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีที�เป็นส่วนราชการ องคก์รของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื�นของรฐั จะตอ้งแนบ
หนงัสอืที�มคีาํส ั �ง/มตใิหท้าํธุรกรรม หรอืหนงัสอืแต่งตั �ง หรอืหนงัสอืมอบอาํนาจในการทาํธุรกรรม 

ในกรณีที�เป็นสหกรณ์ มูลนิธ ิสมาคม วดั มสัยดิ ศาลเจา้ และนิตบุิคคลอื�นในลกัษณะเดยีวกนั 
จะต้องแนบหนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรมหรอืรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
หนงัสอืแสดงการจดทะเบยีนจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง หนังสอืแต่งตั �งหรอืมอบอาํนาจในการทํา
ธุรกรรม และเอกสารหลกัฐานการไดร้บัยกเวน้การหกัภาษ ีณ ที�จ่าย (ถา้ม)ี 

ผูถ้ือหุน้ประเภทนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคญัการจดัตั �งบรษิัท 
(Certificate of Incorporation) หรอืสาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล (Affidavit) ที�ออกไม่เกิน 12 เดอืน 

ก่อนวนัจองซื�อ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนามผูกพนัของนิตบุิคคลนั �น 
และประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สาํเนาใบ
ต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณ)ี ของผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนัของนิตบิุคคลนั �น 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ในกรณทีี�มกีารมอบอาํนาจให ้CUSTODIAN มาจองซื�อหุน้ตอ้งมหีนังสอืมอบอํานาจให ้CUSTODIAN 
ดาํเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสารการจองซื�อหุน้จะลงนามโดย CUSTODIAN และจะตอ้งมหีนงัสอื
ของ CUSTODIAN ที�ระบุว่าผู้มอีํานาจลงนาม พรอ้มสําเนาบัตรประชาชนที�ยงัไม่หมดอายุของผู้มี
อาํนาจลงนามพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งอกี 1 ฉบบั 
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4.3.2 ผูจ้องซื�อตอ้งชาํระเงนิคา่จองซื�อเตม็จาํนวนที�จองซื�อ ณ วนัจองซื�อ โดยมวีธิกีารชาํระเงนิดงันี� 

โอนเงนิสด : โดยใช ้ใบนําฝากชาํระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ชําระ
เงนิไดท้ี� ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั �วประเทศ เขา้บญัชกีระแสรายวนั Company 
Code 5298 ชื�อบญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก้ จํากดั เพื�อจองซื�อหุน้” หรอื “KT ZMICO 
Securities Co., Ltd. for Share Subscription” โดยกําหนดการรบัเอกสารการจองซื�อหุน้ โดยวธิกีาร
โอนเงนิสดในวนัที� 18-22 มถิุนายน 2561 เวลา 9.00-15.30 น.  

โอนดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์: ผูจ้องซื�อจะตอ้งนําเชค็ลงวนัที�ไม่เกนิวนัที� 20 มถิุนายน 
2561  นําฝากเขา้บญัช ีธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน) ทุกสาขาทั �วประเทศ เข้าบญัชกีระแส
รายวนั Company Code 5298 ชื�อบญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก้  จํากดั เพื�อจองซื�อหุน้” 
หรอื “KT ZMICO Securities Co., Ltd. for Share Subscription” โดยใช ้ใบนําฝากชาํระเงินค่า
สินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ภายในวนัที� 18 มถิุนายน 2561 เวลา 9.00 น.–
15.30 น. ถงึวนัที� 20 มถิุนายน 2561 เวลา 9.00 น.–15.30 น. และเชค็ดงักล่าวตอ้งสามารถเรยีก
เก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื�อเท่านั �น โดย
กําหนดการรบัเอกสารการจองซื�อหุน้โดยวธิกีารโอนดว้ยเชค็ ในวนัที� 18–20 มถิุนายน 2561 เวลา 
9.00-15.30 น.  

เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์(จ่ายชาํระเตม็จาํนวน) ขดีครอ่มเฉพาะสั �งจ่าย “บรษิทัหลกัทรพัย ์เค
ท ีซมีโิก ้ จํากดั  เพื�อจองซื�อหุน้” หรอื “KT ZMICO Securities Co., Ltd. for Share Subscription” 
โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดรา๊ฟท ์จะตอ้งลงวนัที�ไม่เกนิ 20 มถิุนายน 2561 และ สามารถเรยีกเกบ็
เงนิจากสาํนกัหกับญัชใีนกรงุเทพมหานครไดภ้ายในระยะเวลาจองซื�อเท่านั �น  

ทั �งนี� กาํหนดใหผู้จ้องซื�อตอ้งจ่ายเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จํานวน 1 ฉบบัต่อ 1 ใบจอง ทั �ง
กรณจีองซื�อตามสทิธ ิหรอืน้อยกวา่สทิธ ิหรอืเกนิกว่าสทิธ ิ(ยกเวน้ บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จํากดั) 

กรณุาระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (ดจูากใบรบัรองการจองซื�อหุน้) ชื�อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท ์
ที�สามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

กําหนดการรบัจองซื�อหุน้ กรณีชําระดว้ยเช็ค แคชเชยีร์เช็ค หรอืดร๊าฟท์ รบัจองซื�อในวนัที� 18 
มถิุนายน 2561 2560 ตั �งแต่เวลา 9.00-15.30 น. ถงึวนัที� 20 มถิุนายน 2561 เวลา 9.00–15.30 น. 

ทั �งนี�  ผู้ถือหุ้นที�จองซื�อจะต้องเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) 
ต่างหากจากจาํนวนเงินค่าจองซื�อหุ้น 

ผูจ้องซื�อตอ้งนําใบจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน พรอ้ม เอกสารประกอบการจองซื�อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้เท่านั �น ประกอบดว้ย 

(ก)  ใบจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน 
(ข)  ใบรบัรองการจองซื�อหุน้ (เอกสารแจง้สทิธกิารจองซื�อหุน้) 
(ค)  เอกสารแสดงตน อยา่งใดอย่างหนึ�ง (ตามที�ระบุในขอ้ 4.3.1) 
(ง)  กรณผีูจ้องซื�อที�เลอืกฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัช ีIssuer Account : A/C 600 ตอ้งแนบเอกสารเพิ�มเตมิ 

ดงันี�  
- เอกสารเพิ�มเตมิประกอบการจองหลกัทรพัย์ เฉพาะผูท้ี�ประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชี

บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 
- แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล 

(จ)  หลกัฐานการชาํระเงนิ ตามขอ้ 4.3.2 
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มายื�นความจาํนงขอจองซื�อหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการจองซื�อและหลกัฐานการชาํระเงนิไดท้ี�สาํนักงาน

ของตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน ตั �งแต่วนัที� 18-22 มถิุนายน 2561เวลา 9.00 น.–15.30 น. 
ตามที�อยูท่ี�ระบุในขอ้ 2 ทั �งนี�ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุ จะไมร่บัจองซื�อหุน้ทางไปรษณีย ์และ
ทางโทรสาร  

4.4 การคืนเงินค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที�ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ไม่ครบตามจาํนวนที�จองซื�อ 

ในกรณทีี�ผูถ้อืหุน้ที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจํานวน
ที�จองซื�อเกนิกวา่สทิธ ิ บรษิทัโดยตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุ จะดาํเนินการคนืเงนิคา่จองซื�อ

ดงักล่าวโดยไม่มีดอกเบี�ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซื�อ ตามที�ผูจ้องซื�อระบุไวใ้นใบจองซื�อ

โดยวธิใีดวธิหีนึ�ง ดงันี� 

4.4.1 โอนเงนิคนืเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื�อหุน้ ผา่นระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer 
System หรอื ATS) ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซื�อหุน้  
เฉพาะบญัชขีองธนาคาร กรงุไทย จาํกดั (มหาชน) (KTB), ธนาคาร กรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 

(BAY), ธนาคาร กรงุเทพ จํากดั (มหาชน) (BBL), ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (KBANK), 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (SCB), ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) (TBANK), 
ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) (TMB) และ ธนาคาร ยูโอบ ีจํากดั (มหาชน) (UOB) โดย     
ผูจ้องซื�อตอ้งแนบสาํเนาหน้าสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยห์รอืสาํเนา Statement 
บญัชกีระแสรายวนัชื�อเดยีวกบัผูจ้องซื�อเทา่นั �น และตอ้งไม่เป็นบญัชเีงนิฝากรว่ม หรอื 

4.4.2   จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายผูจ้องซื�อหุน้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื�อ ที�อยู่ ที�
ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 18 พฤษภาคม 2561 
ภายใน 10 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซื�อหุน้ หรอื 

4.4.3  วธิีอื�นตามที� บรษิัท และ/หรอื ตัวแทนการรบัจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเห็นว่าเหมาะสม โดย 
ผูจ้องซื�อหุน้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่อ
สาํนกัหกับญัช ีหรอื เชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี 

ในกรณทีี�บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนไม่สามารถดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซื�อ

ดงักล่าวโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื�อหุน้ได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็ามที�อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญั
เพิ�มทุนจะดําเนินการคนืเงนิดงักล่าวเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายผูจ้องซื�อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 18 

พฤษภาคม 2561 ภายใน 10 วนัทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซื�อหุน้ 

ไม่วา่กรณใีดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซื�อดงักล่าวเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื�อผ่านระบบการโอน
เงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซื�อหุน้ทางไปรษณยี์
ลงทะเบยีนตามชื�อ ที�อยู ่ที�ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 18 

พฤษภาคม 2561 โดยถกูตอ้งแล้วใหถ้อืว่าผูจ้องซื�อไดร้บัเงนิจองซื�อคนืแลว้โดยชอบและผูจ้องซื�อจะไม่มี
สทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี�ย และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ จากบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญั
เพิ�มทุน อกีต่อไป 
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4.5 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

 4.5.1 ในกรณีที�ผู้จองซื�อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(Scripless System) โดยผูจ้องซื�อประสงค์ที�จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึ�งผู้
จองซื�อมบีญัชซีื�อขายหลกัทรพัยอ์ยู ่ในกรณนีี�บรษิทัจะดาํเนินการนําหุน้สามญัที�ไดร้บัจดัสรรฝากไว้
กบั “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดัเพื�อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะ
บนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัที�บรษิทัหลกัทรพัยน์ั �นฝากหุน้สามญัอยู่และออกหลกัฐานการฝาก
ใหแ้ก่ผูจ้องซื�อภายใน 7 วนันบัจากวนัที�ส ิ�นสดุระยะเวลาการจองซื�อ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัย์
นั �นกจ็ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัที�ผูจ้องซื�อฝากไวใ้นกรณีนี�ผูท้ี�ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถ
ขายหุน้สามญัที�ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีี�ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญั
ของบรษิทัทาํการซื�อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ในกรณีที�ผูจ้องซื�อเลอืกใหบ้รษิทัดาํเนินการตามขอ้ 4.5.1 นี� ชื�อของผูจ้องซื�อจะตอ้งตรงกบัชื�อ
เจ้าของบญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์ที�ผู้จองซื�อประสงค์จะฝากหุน้ไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์

ดงักล่าวมฉิะนั �นแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธทิี�จะดาํเนินการออกใบหุน้ตามขอ้ 4.5.3 ใหแ้ก่ผูจ้องซื�อแทน 

4.5.2  ในกรณีที�ผูจ้องซื�อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(Scripless System) โดยผูจ้องซื�อประสงคท์ี�จะฝากหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิ
เลขที� 600 กรณีนี� บรษิทัจะดาํเนินการนําหุน้สามญัที�ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุน้สามญัตามจํานวนที�ผูจ้องซื�อได้รบัการ
จดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที� 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก ่
ผูจ้องซื�อภายใน 7 วนันับจากวนัที�สิ�นสุดระยะเวลาการจองซื�อ ในกรณีนี�ผูท้ ี�ไดร้บัการจดัสรรจะ
สามารถขายหุน้สามญัที�ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ไดแ้ละหากผูจ้องซื�อตอ้งการถอนหุน้

สามญัออกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 ผูจ้องซื�อสามารถตดิต่อไดท้ี�
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยซ์ึ�งจะมคีา่ธรรมเนียมการถอนหุน้สามญัตามอตัราที�ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์
กําหนด 

ทั �งนี�การถอนหุน้สามญัที�ฝากไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 จะตอ้งใช้
เวลาในการดาํเนินการ ดงันั �นผูจ้องซื�อที�นําฝากในบญัชดีงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุน้สามญั
ไดท้นัภายในวนัที�หุน้สามญัของบรษิทัทาํการซื�อขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัย ์

4.5.3  ในกรณีที�ผูจ้องซื�อประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซื�อบรษิทั โดยศูนย์

รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบหุน้ตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื�อหุน้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ 
วนัที� 18 พฤษภาคม 2561 ภายใน 15 วนันบัจากวนัที�ส ิ�นสดุระยะเวลาการจองซื�อในกรณีนี�ผูจ้อง
ซื�อที�ไดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุน้สามญัที�ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่า

จะได้ร ับใบหุ้นซึ�งอาจจะได้ร ับภายหลังจากที�หุ ้นสามัญของบริษัทได้เริ�มซื�อขายในตลาด
หลกัทรพัย ์

  ทั �งนี� หากผูจ้องซื�อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณหีนึ�งในใบจองซื�อบรษิทัขอสงวนสทิธทิี�จะดําเนินการ
ออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื�อตามขอ้ 4.5.3 แทน 
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5. วตัถปุระสงคก์ารเพิ�มทนุและการใช้เงินทนุส่วนที�เพิ�ม 

5.1  เพื�อนําไปใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน จํานวน 266.68 ลา้นบาท เพื�อรองรบัการดาํเนินงานของบรษิทัภายใน

ปี 2561-2562 

5.2 เพื�อนําไปใชป้รบัปรงุสาขาเดมิและขยายสาขาใหม่ 50.00 ลา้นบาท ภายในปี 2561-2562 
 

6. ประโยชน์ที�บริษทั จะได้รบัจากการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

6.1 เพิ�มสภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทั และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ  
6.2 มเีงนิทุนเพิ�มขึ�นเพื�อใชล้งทุน ปรบัปรงุสาขาที�มอียูใ่นปจัจุบนัของบรษิทั รวมถงึขยายสาขา ใหต้อบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากยิ�งขึ�น ซึ�งจะสง่ผลใหบ้รษิทัมคีวามสามารถในการทาํกาํไร และมแีนวโน้ม
การดาํเนนิงานที�ดขี ึ�นในอนาคต 

6.3 เพิ�มความแขง็แกรง่ของฐานะการเงนิ ใหแ้ก่บรษิทั โดยเป็นการเพิ�มสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหม้าก
ขึ�น ลดความเสี�ยงในการที�บรษิทัอาจถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด เอม็ เอ ไอ 

หากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมคีา่น้อยกวา่ศนูย ์ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัคงเหลอืสว่น
ของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 33.38 ลา้นบาท 

 

7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรบัเงินปันผลของหุ้นส่วนที�เพิ�มทุน 

บรษิทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิ
ไดแ้ละหกัสาํรองตามจาํนวนที�กฎหมายกาํหนด  
สทิธริบัเงนิปนัผลของผูท้ี�ไดร้บัการจดัสรรหุน้เพิ�มสามญัทุนในครั �งนี� จะมสีทิธริบัเงนิปนัผลจากการดาํเนินงานเมื�อ

ไดร้บัจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ และบรษิทัจะตอ้งไม่มขีาดทนุสะสมและจะตอ้งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัดว้ย 
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ส่วนที� 2 ข้อมลูเบื�องต้นของบริษทัจดทะเบียน 

1. ชื�อและสถานที�ตั �งของบริษทั 

ชื�อ : บรษิทั เจซเีค ฮอสพทิอลลติี� จาํกดั (มหาชน) (เดมิชื�อ บรษิทั ฮอท พอท จาํกดั (มหาชน))  
ที�อยู ่ : เลขที� 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทเีอฟด ีแขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 

โทรศพัท ์ : 02-286-9959 

2. ข้อมลูลกัษณะการประกอบธรุกิจ และข้อมลูเกี�ยวกบับริษทั 

2.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เจซเีค ฮอสพทิอลลติี� จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) (เดมิชื�อ บรษิทั ฮอท พอท จํากดั (มหาชน))  ประกอบธุรกจิ
รา้นอาหารสุกี� ชาบทูี�มนํี�าจิ�มสตูรเดด็ ตามสไตลด์ั �งเดมิของฮอท พอท รา้นอาหารปิ�งย่างและชาบูสไตล์ญี�ปุ่น รา้นอาหารสเตก็ 
และฟิวชั �น และรา้นอาหารอติาเลี�ยน โดยรา้นอาหารส่วนใหญ่เป็นรา้นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ แต่กม็รีา้นอาหารแบบตามสั �ง 
(A La Carte) รวมไปถงึรา้นอาหารบรรยากาศนั �งสบาย (Casual Dining) ดว้ย ไดแ้ก่ รา้นอาหารสุกี�ชาบู บุฟเฟ่ต์ ภายใต้

แนวคดิ “All You Can Eat” หรอือิ�มไดไ้ม่อั �น ภายใตแ้บรนด์ “ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟ่ต์” รา้นอาหารบุฟเฟ่ต์แนวปิ�งย่าง
และชาบูสไตล์ญี�ปุ่น ภายใตแ้บรนด์ “ไดโดมอน” รา้นอาหารสุกี� ชาบู แบบตามสั �ง (A La Carte) เสริฟ์เป็ดย่าง และนํ�าจิ�ม
สตูรเดด็ ตามสไตล์ดั �งเดมิของฮอท พอท ภายใตแ้บรนด ์“ฮอท พอท สกุี� ชาบ”ู รวมไปถงึรา้นอาหารบรรยากาศนั �งสบาย 
(Casual Dining) ที�เสริฟ์สเต๊ก และอาหารฟิวชั �น ภายใตแ้บรนด ์“ซกิเนเจอร”์ และล่าสดุแบรนดน้์องใหม่ล่าสุด “ทูมาโท ้

อติาเลี�ยน คทิเช่น” รา้นอาหารอติาเลี�ยน รสชาตติน้ตาํรบัที�คดัสรรวตัถุดบินําเขา้เกรดพรเีมี�ยม ส่งตรงจากเมอืงนาโปล ี
ประเทศอติาล ี

ในปี 2560 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารรา้นอาหารทั �งหมด 5 แบรนด ์ดงันี� 
 

ร้านอาหาร/แบรนด ์ เครื�องหมายบริการ แนวคิด 

1) ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่ ์ 

 

รา้นอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิเสริฟ์สุกี� ชาบูและ
อาหารนานาชาติหลากหลายสไตล์กว่า 100 
รายการ รวมทั �งขนมหวาน ไอศกรีม และ

เครื�องดื�ม ในราคา 379 บาท/คน ทานได้ไม่อั �น
ตลอด 1 ชั �วโมง 30 นาท ีโดยในบางสาขาลูกคา้
สามารถเพิ�มเตาปิ�งย่าง รบัประทานแบบต้มและ
ปิ�งยา่งบนโต๊ะเดยีวกนัโดยเพิ�มราคา 40 บาทต่อคน 

2) ฮอท พอท สกุี� ชาบ ู 

 

รา้นอาหารสุกี� ชาบู แบบ A La Carte (การสั �ง

อาหารที�มีอยู่ในเมนู) เป็ดย่าง และนํ�าจิ�มรสเลิศ
“สตูรเดด็” ตามสไตลด์ั �งเดมิของฮอท พอท ก่อนที�
จะมีการปรับเปลี�ยนรูปแบบร้านอาหารเกือบ
ทั �งหมดมาเป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ต ์ 

3) ไดโดมอน 

 

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ� งย่างสไตล์ญี�ปุ่น ที�คนไทยให้

ความนิยมมาอยา่งยาวนานดว้ยนํ�าซอสหมกัสตูรพเิศษ
และนํ�าจิ�มรสเดด็ของทางรา้นที�ไม่เหมอืนใคร สามารถ
เข้ากนัไดอ้ย่างลงตวักบัวตัถุดบิสดใหม่คุณภาพดทีี�
ให้ลูกค้าเลือกตักทานได้ไม่อั �นตลอด 1 ชั �วโมง          

30 นาท ีในราคา 379 บาทต่อคน (รวมเครื�องดื�ม)  
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ร้านอาหาร/แบรนด ์ เครื�องหมายบริการ แนวคิด 

4) ซกิเนเจอร ์

 

รา้นอาหารบรรยากาศนั �งสบาย (Casual Dining) 
แบบ A La Carte (การสั �งอาหารที�มอียู่ในเมนู)        
ที�เสิร์ฟอาหารประเภท สเต๊กซึ�งมีหลากหลาย

เมนูอาหารฟิวชั �น รวมทั �งเมนูสลดั สปาเกต็ตี� ของ
ทานเล่น พรอ้มเครื�องดื�ม และของหวาน ในราคา
ที�ใครกเ็ขา้ถงึได ้

5) ทมูาโท ้อติาเลี�ยน คทิเช่น   เปิดประสบการณ์ความอร่อยกบัอาหารอติาเลี�ยน
ทั �งพิซซ่า และ พาสต้า รสชาติต้นตํารบั พร้อม

วตัถุดบินําเขา้เกรดพรเีมี�ยม ทั �งชสีชั �นเลศิ มะเขอื
เทศ และนํ�ามนัมะกอกที�คดัสรรมาอย่างด ีส่งตรง
จากเมอืงนาโปล ีประเทศอติาล ี

 

นอกจากนี� บริษัทยงัให้สิทธิ � (แฟรนไชส์) ในการใช้เครื�องหมายบริการ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ แก่
ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร 1 แห่ง ซึ�งตั �งอยู่ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวซึ�งไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื�อวนัที� 6 
มถิุนายน 2559 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมสีาขารา้นอาหารที�เปิดดาํเนินการทั �งสิ�นจํานวน 106 สาขาประกอบดว้ย รา้น
ฮอท พอท 94 สาขา (แบ่งเป็นฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟ่ต์ 64 สาขา ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่์ เพิ�มปิ�งย่าง 28 สาขา 
และฮอท พอท สุกี� ชาบู 2 สาขา) รา้นไดโดมอน 7 สาขา รา้นซกิเนเจอร ์4 สาขา และแบรนดน้์องใหม่ล่าสุด “ทูมาโท ้

อติาเลี�ยน คทิเช่น” ม ี1 สาขาเปิดใหบ้รกิารตั �งแต่วนัที� 1 พฤศจกิายน 2560 ชั �น G เอม็บเีค เซน็เตอร ์ 

ทั �งนี�ร้านอาหารของบรษิทักว่า 90% เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที�เสริ์ฟบนบาร์อาหาร กระจายตวัอยู่ทั �งในกรุงเทพฯ 
ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยแบ่งเป็นกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 43 สาขา ภาคกลาง 5 สาขา 
ภาคเหนือ 18 สาขา ภาคตะวนัออก 14 สาขา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 19 สาขา ภาคตะวนัตก 3 สาขา และภาคใต้ 4 สาขา 

ภายในหา้งสรรพสนิคา้ โมเดริน์เทรด ศูนยก์ารคา้ต่าง  ๆเพื�ออาํนวยความสะดวกสบายในการเขา้ถงึของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัสว่นใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุน่ นกัเรยีน นกัศกึษา กลุ่มคนทาํงาน และกลุ่มครอบครวัที�
มไีลฟ์สไตลช์อบความรวดเรว็ รกัอสิระ ชอบรบัประทานอาหารเป็นหมูค่ณะ และเน้นความคุม้คา่ ซึ�งลกูคา้สามารถเลอืก
ตกัอาหารที�ตอ้งการบนบารอ์าหารไดด้ว้ยตนเอง และมอีาหารหลากหลายใหเ้ลอืกรบัประทาน  

โรงงานหรอืครวักลางของบรษิทั ตั �งอยูท่ี�อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี บนพื�นที� 13-0-96 ไร ่ไดผ้า่นการตรวจ
และรบัรองมาตรฐานคุณภาพการผลติในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก่มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) 
และมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) จาก Intertek Industry and Certification 

Services (Thailand) Ltd. โดยโรงงานหรอืครวักลางทาํหน้าที�ในการสรรหาวตัถุดบิ และผลติอาหารกึ�งสาํเรจ็รปู เช่น 
ลกูชิ�นประเภทต่างๆ ปลาหมกึยดัไส ้และหมปูรงุรส เป็นตน้ รวมทั �งนํ�าจิ�มซึ�งเป็นเครื�องปรงุรสหลกัของ  สกุี� ชาบ ูเพื�อสง่
ใหแ้ก่รา้นสาขาต่างๆโดยมกีารควบคุมคุณภาพของอาหารและวตัถุดบิต่างๆรวมทั �งรสชาติอาหารและนํ�าจิ�มใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนัทุกรา้นสาขา นอกจากนั �น ยงัไดม้กีารพฒันาอาหารประเภทใหม่ๆปรบัปรุงรสชาตอิาหาร และพฒันา

รปูแบบอาหารแบบกึ�งสําเรจ็รูปเพื�อใหร้า้นสาขามคีวามสะดวกในการจดัเตรยีมอาหาร และไดอ้าหารที�มคีุณภาพใน
มาตรฐานเดยีวกนั 
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บรษิทัมรีะบบการขนส่งวตัถุดบิและอาหารจากโรงงานหรอืครวักลางไปยงัรา้นสาขาทั �วประเทศดว้ยรถขนสง่ของ

บรษิทัเองทั �งหมด ทาํใหส้ามารถควบคมุคณุภาพ ความสดใหม่ กาํหนดเวลา และตน้ทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทั �ง
มกีารจดัหาภาชนะ อุปกรณ์ และเครื�องครวัใหแ้ก่รา้นสาขาทุกแห่ง เพื�อใหเ้ป็นมาตรฐานและเอกลกัษณ์เฉพาะของ
บรษิทั  

นอกจากนั �น โรงงานหรอืครวักลางยงัเป็นที�จดัเกบ็วตัถุดบิทั �งของสด ของแหง้ อาหารกึ�งสาํเรจ็รูป เครื�องปรุง 

อปุกรณ์ครวัและของใชใ้นรา้นอาหาร เป็นตน้ โดยมกีารวางแผนจดัเตรยีมและสาํรองใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของ
แต่ละสาขา  

บรษิัทมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิารภายในร้านสาขาทุกแห่ง โดยจดัใหม้ีการฝึกอบรม
พนกังานในรา้นอย่างสมํ�าเสมอ เนื�องจากพนักงานถอืเป็นส่วนสาํคญัที�ทําใหง้านบรกิารประสบความสาํเรจ็ในการที�จะ
สรา้งความพงึพอใจ และรกัษาสมัพนัธภาพที�ดกีบัลูกคา้เพื�อใหก้ลบัมาใชบ้รกิารที�รา้นอกี 

 

2.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 

บรษิทั เจซเีค ฮอสพทิอลลติี� จํากดั (มหาชน) (เดมิชื�อ บรษิทั ฮอท พอท จํากดั (มหาชน)) จดทะเบยีนจดัตั �งเมื�อ
วนัที� 28 มกราคม 2547 ในนามบรษิัท ฮอท พอท จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก 16 ล้านบาท เพื�อดําเนินธุรกิจ

รา้นอาหารประเภทสุกี� ชาบ ูภายใตก้ารบรหิารของนางสาวสกุณา บ่ายเจรญิ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูบ้รหิาร ซึ�งเป็นผูก้่อตั �ง
และบุกเบกิธุรกจิมาตั �งแต่ปี 2538 โดยเริ�มจากรา้นอาหารสุกี� ชาบ ูตามสั �ง หรอืแบบ A La Carte (การสั �งอาหารที�มอียู่ใน
เมนู) สาขาแรกในนามรา้น “โคคาเฟรช สกุี�” ที�หา้งตะวนัออกคอมเพลก็ซ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยมลีูกคา้เป้าหมายเป็นกลุ่ม
ครอบครวั ภายใตพ้ื�นที�บรหิารจดัการประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ�งไดร้บัความนิยมอย่างมาก และเป็นรา้นสุกี�รา้นเดยีวที�

ขึ�นชื�อในจงัหวดัฉะเชงิเทรา และต่อมาไดข้ยายสาขาในหา้งตามจงัหวดัต่างๆ เช่น สระบุร ีสุรนิทร ์บุรรีมัย์ กําแพงเพชร 
และพษิณุโลก เป็นตน้ โดยรปูแบบการขยายสาขาในขณะนั �นดาํเนินการโดยจดัตั �งบรษิทัต่างๆ เพื�อควบคุมรา้นสาขาในแต่
ละภมูภิาค 

ปี 2544 บรษิทัไดเ้ปลี�ยนแบรนดร์า้นอาหารจาก “โคคาเฟรช สกุี�” มาเป็น “ฮอทพอท สุกี� ชาบเูรสโตรองต”์ 

ปี 2547 ไดเ้ปลี�ยนรปูแบบการบรหิารจดัการใหม่ โดยก่อตั �งบรษิทั ฮอท พอท จํากดั เพื�อเป็นศูนย์รวมในการ
บรหิารงานและรา้นสาขาทั �งหมด และในเดอืนตุลาคม 2547 บรษิทัไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนอกี 40 ล้านบาท เป็น 56 ล้าน
บาท เพื�อรบัโอนสนิทรพัยข์องสาขาต่างๆ จากกลุ่มบรษิทัเดมิเขา้เป็นสนิทรพัยข์องบรษิทั 

ปี 2548 บรษิทัไดป้รบัเปลี�ยนกลยุทธ์ดว้ยการรกุตลาดรา้นอาหารประเภทสุกี�ในหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ โดย

การเปิดรา้นบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาตทิี�เน้นอาหารประเภทสุกี� ชาบูเป็นหลกั ที�สาขาเซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 เป็น
แห่งแรกในเดอืนพฤษภาคม 2548 ในรูปแบบรา้น “ฮอทพอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่์” ประกอบดว้ย สุกี� ชาบู และอาหาร
นานาชาตหิลากหลายกว่า 100 รายการ ซึ�งขณะนั �นยงัไม่มผีูป้ระกอบการธุรกจิ สุกี� ชาบู รายใดดําเนนิการ ส่งผลให้
ธุรกจิของบรษิทัประสบความสาํเรจ็ สามารถเพิ�มยอดขายใหก้บับรษิัทไดอ้ย่างด ีลูกคา้ใหก้ารยอมรบัและรูจ้กัแบรนด ์           

ฮอท พอท มากขึ�น ทาํใหเ้ป็นจุดเริ�มตน้ที�ดขีองการเปิดตวัในหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ และการปรบัเปลี�ยนกลยทุธค์รั �ง
สาํคญับนแนวความคดิที�ว่า นอกจากอาหารที�อร่อยและการบรกิารที�ดแีลว้ ยงัตอ้งมอบ “ความคุม้ค่า” ในการบรโิภค
ใหก้บัลูกคา้เพิ�มมากขึ�น โดยบรษิทัไดต้ดัสนิใจขยายธุรกจิไปในแนว “บุฟเฟต่”์ อิ�มไดไ้ม่อั �น All You Can Eat และได้
ทยอยปรบัเปลี�ยนรปูแบบรา้นอาหารจากรา้น สกุี� ชาบ ูตามสั �ง หรอืแบบ A La Carte มาเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เกอืบทั �งหมด 

ซึ�งหลงัจากการปรบัเปลี�ยนเป็นรา้นบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาตทิี�มคีวามแตกต่างกบัรา้นสุกี�หลายราย ประกอบกบัการ
มุ่งมั �นในการพฒันาคุณภาพอาหารและการบรกิาร รปูแบบรา้น และความหลากหลายของอาหารอย่างต่อเนื�อง ทําให้
บรษิทัไดร้บัการตอบรบัที�ดจีากลูกคา้ 
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ปี 2549 กองทุนออรอีอสเซาท์อสีท์ เอเชยี (“กองทุนออรอีอส”) และกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสนิโดย

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จํากดั (ไดเ้ปลี�ยนเป็นกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสนิ
โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จํากดั ตั �งแต่วนัที� 17 มถิุนายน 2554 เป็นตน้มา) ไดต้กลงเขา้ร่วมทุน
ในบรษิทัเพื�อใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ 

เดอืนกุมภาพนัธ์ ปี 2550 บรษิทัไดล้งทุนก่อสรา้งโรงงานบนที�ดนิเนื�อที�รวม 13-0-96 ไร ่ตั �งอยู่เลขที� 11/1 ตาํบล

บงึคาํพรอ้ย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เพื�อเป็นโรงงานผลติอาหารและเป็นครวักลางใหก้บัรา้นสาขาทั �งหมดของ
บรษิทั 

วนัที� 6 กรกฎาคม 2554 บรษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพจากบรษิทัจํากดัเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั พรอ้มทั �งลดมูลค่า
หุ้นที�ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และเพิ�มทุนจดทะเบียนอกีจํานวน 15,346,160 บาท จากทุนจด

ทะเบยีนจาํนวน 86,153,840 บาท เป็น 101,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 61,384,640 หุน้ มูลค่าหุน้ที�
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

วนัที� 15 ธนัวาคม 2554 บรษิทัไดเ้ขา้ซื�อและรบัโอนกจิการรา้นอาหารไดโดมอน ซึ�งเป็นรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ ปิ�งย่าง
สไตล์ญี�ปุ่น จากบรษิทั ไดโดมอน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“ไดโดมอน”)  รวมถงึการรบัโอนสนิทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งในการ

ดาํเนินงานทั �งหมดและสนิทรพัยอ์ื�นๆ เช่น สตูรอาหารและซอส ฐานลูกคา้ สมาชกิ คู่สญัญาทางธุรกจิ รวมทั �งพนักงาน
ของไดโดมอน ตลอดจนเครื�องหมายการคา้ ชื�อทางการค้าที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิรา้นอาหารและอาหาร ไดแ้ก่ 
ไดโดมอน อมูาม ิยาสุก ิและมติาเกะ เพื�อมาดาํเนินการต่อภายใตก้ารบรหิารและจดัการของบรษิทั 

เดอืนกนัยายน 2555 บรษิทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก (IPO) จํานวน 61,384,640 
หุน้ มลูคา่หุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อนําเงนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ไปใชใ้นการขยายสาขา
ใหม่และปรบัปรงุสาขา รวมทั �งชาํระคนืเงนิกูย้มื และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั โดยในครั �งนี�กองทุน  ออรอีอส ได้
เสนอขายหุน้สามญัเดมิของบรษิทั จาํนวน 40,600,260 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนที�เรยีกชําระแลว้ และบรษิทั
ไดนํ้าหุน้สามญัทั �งหมดเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เมื�อวนัที� 18 กนัยายน 2555 

ในปี 2556 บรษิทัไดข้ยายสาขาเพิ�มเตมิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 มสีาขาที�เปิดใหบ้รกิารเพิ�มเป็น 153 สาขา 
จากจาํนวน 138 สาขาในปี 2555 โดยไดเ้ปิดสาขาใหม่จํานวน 27 สาขา เป็นสาขาภายใตแ้บรนด์ “ฮอท พอท” จํานวน 
23 สาขา และแบรนด ์ “ไดโดมอน” 4 สาขา  นอกจากนั �น บรษิทัไดเ้ริ�มกลยุทธ์ในการใหบ้รกิารแบบเพิ�มเตาปิ�งย่างใน
สาขาฮอท พอทบางสาขา (คดิค่าบรกิารเพิ�มสาํหรบัลูกคา้ที�เพิ�มเตาปิ�งย่าง 40 บาทต่อคน) ซึ�งได้รบัการตอบรบัเป็น
อย่างด ีโดยมีลูกค้ากว่า 70% รบัประทานทั �งแบบหม้อต้ม และเตาปิ�งย่าง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 บรษิัทเปิด
ใหบ้รกิารสาขาฮอท พอทที�มเีตาปิ�งย่างเพิ�มเตมิจํานวนทั �งหมด 14 สาขา แบ่งเป็นสาขาที�เปิดใหม่ 9 สาขา และสาขา
ที�มาจากการปรบัเปลี�ยนแบรนด ์5 สาขา 

สาํหรบัสาขาไดโดมอน ซึ�งซื�อมาจากบรษิทั ไดโดมอน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัไดท้าํการปรบัปรุงสาขาที�ยงั
ไม่ไดป้รบัปรุงที�เหลอือยู่เกอืบทั �งหมด จํานวน 10 สาขา จากจํานวนทั �งหมด 12 สาขา พรอ้มทั �งไดเ้พิ�มบรกิารรปูแบบ   
สุกี� ชาบู ในรา้นไดโดมอนที�ปรบัปรุงใหม่ จํานวน 6 สาขา และอกี 4 สาขา ไดม้กีารเปลี�ยนแบรนด์เป็น ฮอท พอท       
ที�เพิ�มปิ�งยา่ง 

ปี 2557 บรษิทัไดเ้ปิดสาขาใหม่จํานวน 18 สาขา แบ่งเป็น แบรนด์ ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟ่ต์ จํานวน 16 
สาขา โดยจํานวน 15 สาขา เป็นสาขาที�เพิ�มปิ�งย่าง และแบรนด ์ฮอท พอท สุกี� ชาบู ขนาดเล็ก จํานวน 2 สาขา ใน
ขณะเดียวกนั บรษิทัได้ปิดสาขาจํานวน 27 สาขา ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสาขาที�มีผลการดําเนินงานขาดทุน เพื�อให้ผล
ประกอบการในภาพรวมของบรษิทัดีขึ�นในอนาคต ทําให้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมีสาขาที�เปิดใหบ้รกิาร

ทั �งสิ�นจาํนวน 144 สาขา 
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บรษิทัยงัไดด้าํเนินการปรบัเปลี�ยนแบรนดใ์หม้คีวามเหมาะสม โดยการปรบัปรุงสาขาแบรนด ์ฮอท พอท บุฟเฟต่์

แวลลู ใหดู้ทนัสมยั พรอ้มทั �งเปลี�ยนแบรนดเ์ป็น ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่์ ทั �งหมด ซึ�งดําเนินแลว้เสรจ็ในไตรมาส 3 
เพื�อลดความสบัสนในแบรนด ์และทําใหแ้บรนดม์คีวามชดัเจนยิ�งขึ�น พรอ้มทั �งไดป้รบัปรุงรา้นสาขาแบรนด ์ฮอทพอท 
ราเมน บุฟเฟ่ต์ ซึ�งมอียู่เพยีงสาขาเดยีวที�เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 ใหเ้ป็นแบรนดใ์หม่ที�บรษิทัสร้างขึ�นมาเอง คอื 
ซกิเนเจอร ์โดยไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2557 

บริษัทได้เพิ�มช่องทางการวางจําหน่ายนํ�าจิ�มสุกี�ในห้างเทสโก้ โลตัส โดยได้เริ�มวางจําหน่ายตั �งแต่เดือน
พฤศจกิายน 2557 เป็นตน้มา 

ปี 2558 บรษิทัมีแผนขยายสาขาดว้ยความระมดัระวงั โดยเลอืกเฉพาะสาขาที�อยู่ในพื�นที�ที�มีศกัยภาพ โดยได้
เปิดสาขาทั �งหมดจํานวน 11 สาขา ซึ�ง 1 สาขา คอื สตาร์ พลาซ่า จงัหวดัสระแก้ว ทางศูนย์การคา้เป็นผูล้งทุนเอง

ทั �งหมด สาํหรบัรา้นสาขาที�เปิดใหม่แบ่งเป็นแบรนด ์ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่์ จํานวน 5 สาขา (3 สาขาเป็นสาขาที�
ใหบ้รกิารทั �งแบบตม้และเพิ�มปิ�งย่าง) และแบรนด์ซกิเนเจอร์ จํานวน 6 สาขา ซึ�ง 4 สาขาเป็นสาขาเปิดใหม่ และอกี        
2 สาขาเป็นสาขาของรา้นฮอท พอท ที�มพีื�นที�ขนาดใหญ่ จงึไดม้แีบ่งพื�นที�ออกเป็น 2 รา้น คอื รา้นฮอท พอท และรา้น
ซกิเนเจอร ์

บรษิทัไดปิ้ดสาขาจํานวน 12 สาขา ซึ�งเป็นสาขาที�มผีลประกอบการขาดทุน จํานวน 10 สาขา และสาขาที�ครบ
กาํหนดสญัญา แต่บรษิทัไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญา จาํนวน 2 สาขา ทาํให ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีาขาที�เปิด
ใหบ้รกิารทั �งสิ�นจํานวน 143 สาขา 

ปี 2559 บรษิทัยงัคงมคีวามระมดัระวงัในการเปิดสาขาใหม่ โดยพจิารณาถงึศกัยภาพของศูนยก์ารคา้เป็นสําคญั 
รวมถงึลดขนาดของเงนิลงทุนลง มกีารนําเอาทรพัยส์นิของรา้นสาขาที�ปิดแลว้กลบัมาใช ้และมบีางสาขาที�ศนูยก์ารคา้ลงทุน
ใหบ้างส่วน โดยบรษิทัไดเ้ปิดสาขาทั �งหมดจํานวน 8 สาขา แบ่งเป็นแบรนด ์ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่์ จํานวน 2 สาขา 
(1 สาขาเป็นสาขาที�ใหบ้รกิารทั �งแบบตม้และเพิ�มปิ�งย่าง) แบรนดซ์กิเนเจอร ์จํานวน 5 สาขา และแบรนดไ์ดโดมอน 1 สาขา 
มกีารปรบัเปลี�ยนแบรนดร์า้นสาขาจาํนวน 7 สาขา โดยปรบัเปลี�ยนจากแบรนด ์ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่์ เป็นซกิเนเจอร ์
4 สาขา ฮอท พอท สุกี�ชาบ ู 1 สาขา ไดโดมอน 1 สาขา และพอทจงั 1 สาขา ในขณะเดยีวกนั บรษิทัไดปิ้ดสาขาจํานวน 10 
สาขา ประกอบด้วยสาขาที�มผีลประกอบการขาดทุน จํานวน 7 สาขา ศูนย์การคา้เรยีกคนืพื�นที� จํานวน 2 สาขา และศูนย ์
การคา้ปิดดําเนินเพื�อปรบัปรุงพื�นที� 1 สาขา ทาํให ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมสีาขาที�เปิดใหบ้รกิารทั �งสิ�นจํานวน 
141 สาขา 

บรษิทัยงัได้ขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศเป็นครั �งแรก โดยการขายแฟรนไชส์แบรนด์ ฮอท พอท อนิเตอร ์     
บุฟเฟต่์ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายหนึ�งในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึ�งไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื�อวนัที�    
6 มถิุนายน 2559 และไดเ้พิ�มช่องทางในการจําหน่ายนํ�าจิ�มสุกี�ไปยงัเทสโก้ โลตสั เอก็เพรส อกีกว่า 600 สาขา ตั �งแต่

เดอืนมถิุนายน 2559 เป็นตน้ไป 

ปี 2559 บรษิทัมกีารเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ โดยนางสาวสกุณา บ่ายเจรญิ กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบรษิทั ไดข้ายหุน้ในกระดานใหญ่ (Big Lot) ใหแ้ก่นายอภชิยั เตชะอุบล จํานวน 65,900,000 หุน้ (รอ้ยละ 16.23 
ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั �งหมด) และบรษิทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) จํานวน 9,100,000 หุน้ 

(รอ้ยละ 2.24 ของจาํนวนหุน้ที�จําหน่ายแลว้ทั �งหมด) ทาํให ้ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559 สดัสว่นการถอืของนางสาวสกุณา 
บ่ายเจรญิ ลดลงจาก 102,022,000 หุน้ (รอ้ยละ 25.13 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายแล้วทั �งหมด) ณ วนัที� 19 พฤศจกิายน 
2558 เหลอื 27,022,000 หุน้ (รอ้ยละ 6.66 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั �งหมด) 

ปี 2560 ทางบรษิทัไดเ้ล็งเหน็โอกาสในการจะขยายแบรนด์รา้นอาหารเพิ�มเตมินอกเหนือจากแบรนด์ที�เป็น

รา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ทั �งนี�เพื�อสรา้งความหลากหลาย ความแตกต่าง ซึ�งจะทําใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ไดค้รอบคลุมมากยิ�งขึ�น และเป็นการเจาะช่องวา่งในตลาดกลุ่มบน ทางบรษิทัไดม้กีารเปิดตวั “ทูมาโท ้อติาเลี�ยน          
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คทิเช่น” รา้นอาหารอติาเลี�ยน รสชาตติน้ตาํรบั ที�เน้นการคดัสรรวตัถุดบินําเขา้เกรดพรเีมี�ยม ที�ส่งตรงจากเมอืงนาโปล ี

ประเทศอติาล ีโดยเปิดใหบ้รกิารตั �งแต่วนัที� 1 พฤศจกิายน 2560 ชั �น G เอม็บเีค เซน็เตอร ์

อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดม้นีโยบายปิดสาขาที�มผีลประกอบการขาดทนุ จาํนวน 36 สาขา ทําให ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2560 บรษิทัมสีาขาที�เปิดใหบ้รกิารทั �งสิ�นจาํนวน 106 สาขา 

นอกจากนี�บรษิทัไดย้า้ยสาํนกังานใหญ่ จากเดมิเลขที� 350 ถนนรามอนิทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 

10230 โทรศพัท:์ 0-2943-8448 แฟกซ:์ 0-2943-8458 มายงั เลขที� 18 ซอยสาทร แยก 9 อาคารทเีอฟด ีแขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท:์ 0-2286-9959 แฟกซ์: 0-2286-9960 บรษิทัไดอ้อกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 
40,600,000 หุน้ เสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (RO) และออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 40,600,000 หุน้ เสนอ
ขายใหก้บับุคคลในวงจาํกดั ทาํให ้ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 121,800,000 บาท และทุนชําระแล้ว 

121,800,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 487,200,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

สาํหรบัระยะเวลาตั �งแต่ มกราคม 2561 – เมษายน 2561 บรษิทัมกีารเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั ดงันี� 
 

วนัที� การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญัของบริษทั 

29 มนีาคม 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 3/2561 ไดม้มีตทิี�สาํคญั ดงันี� 
1. อนุมตักิารเปลี�ยนแปลงรายชื�อกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อแทนบรษิทั ดงันี� 

(1) นายอภชิยั เตชะอุบล ลงลายมอืชื�อรว่มกนักบันายโชตวิทิย ์เตชะอบุล รวมเป็นสอง
คนและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั หรอื 

(2) นายอภชิยั เตชะอุบล หรอืนายโชตวิทิย ์เตชะอุบล ลงลายมือชื�อร่วมกบักรรมการ
อื�นอกีหนึ�งคนรวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

2. อนุมตักิารแต่งตั �งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดงันี� 
1) นายเชตวนั อนันตสมบูรณ์ ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

แทนนายกานต ์สทุธริตัน์ 
2) นางรชันี ศวิเวชช ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนนางสาวอณัทกิา ฤกษ์วบิลูยศ์ร ี

3. อนุมตักิารแต่งตั �งนายโชตวิทิย ์เตชะอุบล ดาํรงตําแหน่งประธานเจา้หน้าที�บรหิาร แทน
นายสมพล ฤกษ์วบิลูยศ์ร ี

4. อนุมตักิารแต่งตั �งนายอภชิยั เตชะอบุล รกัษาการตาํแหน่งประธานกรรมการบรหิาร  
5. เหน็ชอบใหเ้สนอชื�อต่อที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 เพื�อพจิารณาและอนุมตัิ

การเลอืกตั �ง นางสริพิร ปิ�นประยงค์ เขา้เป็นกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ แทน
นายอมรศกัดิ � เกตุจรญู ที�ลาออก 

9 เมษายน 2561 การลาออกจากตาํแหน่งของ นายสมพล ฤกษ์วบิลูยศ์ร ีกรรมการบรษิทั เนื�องจากมภีารกจิอื�น 
18 เมษายน 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 4/2561 ไดม้มีตทิี�สาํคญั ดงันี� 

1. เหน็ชอบใหเ้สนอชื�อต่อที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 เพื�อพจิารณาและอนุมตัิ
การเลอืกตั �ง นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เข้าเป็นกรรมการอสิระ แทนนายสมพล 
ฤกษ์วบิลูยศ์ร ีที�ลาออก 

2. อนุมตักิารแต่งตั �งคณะกรรมการบรหิารชุดใหม ่ประกอบดว้ย  
1) นายอภชิยั เตชะอบุล  ประธานกรรมการบรหิาร  
2) นายโชตวิทิย ์เตชะอบุล    กรรมการบรหิาร 
3) นางรชันี ศวิเวชช  กรรมการบรหิาร  

23 เมษายน 2561 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ไดม้มีตทิี�สาํคญั ดงันี� 

1. อนุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จํานวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 
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วนัที� การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญัของบริษทั 

121,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่จาํนวน 194,880,000 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ�มทนุใหม่ จาํนวน 292,320,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

2. อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม ่ จาํนวนไมเ่กนิ 243,600,000 หุน้ เพื�อเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ตามแบบกําหนด
วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน (Specific Objective) และจํานวนไม่เกนิ 48,720,000 หุน้ 
เพื�อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั �วไป 
(General Mandate) 

3. อนุมตักิารเปลี�ยนแปลงชื�อ และชื�อยอ่หลกัทรพัยข์องบรษิทั 

ชื�อบริษทั 

จากเดมิ 
“บรษิทั ฮอท พอท จาํกดั )มหาชน( ” 
เปลี�ยนเป็น 
“บรษิทั เจซเีค ฮอสพทิอลลติี� จาํกดั )มหาชน( ” 

ชื�อย่อหลกัทรพัย ์

จากเดมิ 
“HOTPOT” 
เปลี�ยนเป็น 
“JCKH” 

4. อนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และ 55 เพื�อให้สอดคล้องกับการ
เปลี�ยนแปลงชื�อของบรษิทั ดงันี�  
จากเดมิ 
ขอ้ 1.   ขอ้บงัคบันี�เรยีกวา่ ขอ้บงัคบัของบรษิทั ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 
ขอ้ 2.  คาํวา่ “บรษิทั” ในขอ้บงัคบันี�หมายถงึ บรษิทั ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 
ขอ้ 55.  ดวงตราของบรษิทัใหม้ลีกัษณะดงันี� 

                        
เปลี�ยนเป็น 
ขอ้ 1.   ขอ้บงัคบันี�เรยีกวา่ ขอ้บงัคบัของบรษิทั เจซเีค ฮอสพทิอลลติี� จํากดั (มหาชน) 

ขอ้ 2.  คําว่า “บรษิทั” ในขอ้บงัคบันี�หมายถึง บรษิทั เจซเีค ฮอสพทิอลลิตี� จํากดั 
(มหาชน) 

ขอ้ 55.  ดวงตราของบรษิทัใหม้ลีกัษณะดงันี� 
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2.3 โครงสร้างรายได ้
 

ประเภทรายได้ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการขาย     
  

(ก)   จากรา้นสาขา       

1) ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่ ์ 1,308.94 60.44% 1,177.14 56.91% 1,070.97 57.69% 

2) ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต ์   
เพิ�มปิ�งย่าง 

536.80 24.79% 569.88 27.55% 495.67 28.82% 

3) ฮอท พอท เพรสทจี1/ 9.81 0.45% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

4) ฮอท พอท สุกี� ชาบ ู 24.28 1.12% 18.85 0.91% 17.92 0.97% 

5) ไดโดมอน   199.38 9.21% 183.12 8.85% 173.23 9.37% 

6) ซกิเนเจอร ์ 46.41 2.14% 94.25 4.56% 59.12 3.20% 

7) พอทจงั 2/ 0.00 0.00% 0.51 0.02% 0.00 0.00% 

8) ทูมาโท ้อติาเลี�ยน คทิเช่น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2.17 0.12% 

         รวมรายได้จากร้านสาขา 2,125.61 98.15% 2,043.75 98.80% 1,819.06 98.44% 

(ข)   จากการขายอื�นๆ   7.10 0.33% 10.59 0.51% 14.00 0.78% 

         รวมรายได้จากการขาย 2,132.71 98.48% 2,054.34 99.31% 1,833.06 99.19% 

2. รายไดอ้ื�น 3/ 33.00 1.52% 14.17 0.69% 14.82 0.81% 

         รายได้รวม 2,165.71 100.00% 2,068.51 100.00% 1,847.88 100.00% 

หมายเหตุ: 1/ รา้นแบรนด ์ฮอท พอท เพรสทจิ ซึ�งเปิดบรกิารเพยีงสาขาเดยีวที�เซ็นทรลัพลาซ่า บางนาไดป้รบัเปลี�ยน
เป็นแบรนด ์ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่ ์เมื�อวนัที� 1 สงิหาคม 2558 

 2/ บรษิทัไดท้ดลองเปิดรา้นแบรนด ์พอทจงั สาขาแรกที�วถิเีทพ จงัหวดันครสวรรค ์ซึ�งเดมิเป็นแบรนด์ ฮอท 
พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่ ์เมื�อวนัที� 16 มถิุนายน 2559 และไดปิ้ดใหบ้รกิารเมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2559 

 3/ รายได้อื�นส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการส่งเสรมิการขายที�ได้รบัจากคู่ค้าและรายได้จากการขายบตัร
สมาชกิ 

 
2.4 ภาพรวมอตุสาหกรรม 

1) สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมในปีที �ผ่านมา 

ธุรกจิรา้นอาหารนบัเป็นธุรกจิที�ยงัมแีนวโน้มเตบิโตต่อเนื�อง โดยมปีจัจยัหนุนจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
นิยมรบัประทานอาหารนอกบ้านเพิ�มขึ�น เป็นผลจากสภาพเศรษฐกจิที�ขยายตวัดขีึ�น ทําใหร้ายไดป้ระชากรที�เพิ�มขึ�น 
ส่งผลทําใหม้กีําลงัซื�อเพิ�มขึ�น รวมถงึการเปลี�ยนแปลงไปสู่สงัคมเมอืง (Urbanization) ทําใหว้ถิใีนการดาํเนินชวีติของ

บุคคลในสงัคมเปลี�ยนแปลงไป ประกอบกบัการขยายตวัของหา้งสรรพสนิคา้ คอมมนูิตี�มอลล ์และรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่
ซึ�งเป็นโอกาสสาํคญัในการขยายธุรกจิรา้นอาหาร ทาํใหส้ามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม และสามารถเขา้ถงึ
ลกูคา้กลุ่มใหม่ๆ ไดม้ากขึ�น และหากพจิารณาการจดทะเบยีนจดัตั �งธุรกจิรา้นอาหารในระยะเวลา 10 ปีที�ผา่นมาตั �งแต่ปี 
2551 – 2560 พบว่ามกีารจดัตั �งธุรกจิประเภทนี�เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง และตดิอนัดบัธุรกจิที�มจีํานวนจดัตั �งใหม่สงูสุด       

5 อนัดบัแรก โดยเฉพาะในปี 2560 ที�มกีารจดทะเบยีนจดัตั �งธุรกจิรา้นอาหารเพิ�มขึ�นจากปี 2559 ถงึรอ้ยละ 24.66 ซึ�ง
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ยงับ่งชี�ใหเ้หน็ถงึการแขง่ขนัที�รนุแรงขึ�นอยา่งต่อเนื�องในการประกอบธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย โดยมสีถติกิารจด

ทะเบยีนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยม์ดีงันี� 

สถิติการจดทะเบียนจดัตั �งนิติบคุคลร้านอาหารในแต่ละปี 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

จาํนวน (ราย) 925 831 917 993 1,166 1,339 1,444 1,503 1,537 1,916 

ที�มา: กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตคิาดการว่าในปี 2560 เศรษฐกจิไทยจะ
ขยายตวัรอ้ยละ 3.9 เพิ�มขึ�นจากปี 2559 ที�ขยายตวัรอ้ยละ 3.2  โดยเฉพาะที�ช่วงครึ�งปีแรกปจัจยัพื�นฐานในเรื�องของ
เศรษฐกจิโลกขยายตวัเพิ�มขึ�นในหลายประเทศทั �งสหภาพยุโรป ญี�ปุ่น และจนี ซึ�งส่งผลดตี่อการเตบิโตของเศรษฐกิจ

โลก สว่นธุรกจิรา้นอาหารขยายตวัต่อเนื�องตามการขยายตวัของรายรบัจากนกัทอ่งเที�ยวชาวต่างชาต ิไดแ้ก่ จนี เกาหลี
ใต้ อินเดยี สหรฐัอเมรกิาและกมัพูชา และได้รบัแรงหนุนจากการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที�วางแผน
การตลาดเพื�อสรา้งกระแสการเดนิทางทอ่งเที�ยวภายในประเทศ โดยสง่เสรมิใหน้กัทอ่งเที�ยวชาวไทยหนัไปท่องเที�ยวใน
วนัธรรมดามากขึ�น และกระจายการเดนิทางไปยงัเมอืงท่องเที�ยวรอง  

ถงึแมว้่าจะมมีาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัที�ทยอยออกมาเป็นระยะๆและการปรบัตวัดขีึ�นของ
รายไดค้รวัเรอืนภาคเกษตรกร อยา่งไรกด็ ีศนูยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ·ธนาคารไทยพาณิชย ์(อไีอซ)ี ประเมนิว่ากําลงั
ซื�อของครวัเรอืนไทยยงัไม่ดขีึ�นตามกาํลงัซื�อจากต่างประเทศแมว้า่การใชจ้่ายของผูม้รีายไดส้งูจะค่อนขา้งดสีะทอ้นจาก
ยอดขายสนิคา้คงทนโดยเฉพาะรถยนต์นั �งที�มอีตัราการเตบิโตสงู แต่การใช้จ่ายของผูม้รีายไดป้านกลางถงึรายไดน้้อย

ยงัคงซบเซาเหน็ไดจ้ากรายจ่ายในสนิคา้จําเป็นอย่างอาหารและเครื�องดื�มที�ชะลอตวั ซึ�งเป็นไปตามทศิทางของรายได้
เกษตรกรที�ลดลงจากช่วงครึ�งปีแรก ในขณะที�รายได้นอกภาคเกษตรมีแนวโน้มทรงตวั ทั �งนี� อีไอซีมีความเห็นว่า
ครวัเรอืนยงัมแีนวโน้มที�จะชะลอการก่อหนี�ใหม่ เพราะยงัมภีาระหนี�เดมิในระดบัสงู ประกอบกบัมกีารปรบัมาตรการ
ควบคมุสนิเชื�อบตัรเครดติและสนิเชื�อสว่นบุคคลตามขั �นรายไดใ้หม่ที�เร ิ�มมผีลตั �งแต่ไตรมาสที� 3 ปี 2560 เป็นตน้ไป 

จากประมาณการมลูคา่รา้นอาหารในประเทศไทยของศูนยว์จิยักสกิรไทย ซึ�งครอบคลุมถงึรา้นอาหารใน
เครอืต่างๆ และรา้นอาหารทั �วไปในปี 2560 จะมมีลูคา่ประมาณ 390,000–397,000 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากในปี 2559 ที�
มมีลูคา่ 382,000–385,000 ลา้นบาท ประมาณรอ้ยละ 2.09–3.12 ซึ�งเป็นการเตบิโตในอตัราที�สงูขึ�นจากในปี 2559 ที�มี
การเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 1.90–2.78 โดยรา้นอาหารทั �วไปที�มสี่วนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 70 คาดว่าจะมมีูลค่า
ตลาดประมาณ 271,000–275,000 ลา้นบาท เตบิโตประมาณรอ้ยละ 1.1–2.2 จากปี 2559 ที�มมีลูคา่ 268,000–269,000 
ลา้นบาท ในขณะที�รา้นอาหารในเครอืต่างๆ จะมมีลูคา่ตลาดประมาณ  119,000–122,000 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 4.4–
5.2 จากปี 2559 ที�มมีูลค่า 114,000–116,000 ล้านบาท จากตวัเลขผูป้ระกอบการที�สงูขึ�นแสดงถงึการแข่งขนัที�สงูขึ�น 
เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการธุรกิจการต้องปรบักลยุทธ์ ได้แก่ การบรหิารต้นทุนให้เหมาะสม การขยายสาขาอย่าง
ระมดัระวงั และเสนอแบรนดร์า้นอาหารใหม่ ตลอดจนการปรบักลยทุธต์ามพฤตกิรรมลกูคา้ที�หนัมารบัประทานอาหารที�
มปีระโยชน์ต่อสขุภาพมากขึ�น และใชบ้รกิารจดัสง่อาหารถงึบา้น (Delivery) มากขึ�น  

จากการแขง่ขนัที�รนุแรงมากขึ�นและที�ผูบ้รโิภคยงัคงชะลอการจบัจ่ายใชส้อยตามที�กล่าวมาขา้งตน้ ส่งผล
ใหผู้บ้รโิภคปรบัพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารนอกบ้าน โดยเลอืกรบัประทานอาหารนอกบ้านเฉพาะมื�ออาหารที�

จําเป็นในชวีติประจําวนั และในโอกาสพเิศษหรอืช่วงเทศกาล โดยมุ่งเน้นในเรื�องความคุม้ค่าในการเลอืกใช้บรกิาร
รา้นอาหารมากขึ�นในขณะที�จาํนวนรา้นอาหารที�เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�องทั �งจากการขยายสาขารา้นอาหารแบรนดเ์ดมิและ
แบรนดใ์หม่ๆ ของผูป้ระกอบการรายเดมิการเขา้สู่ตลาดของผูป้ระกอบการรายใหม่อย่างต่อเนื�องซึ�งมทีั �งผูป้ระกอบการ
ในประเทศ และจากต่างประเทศเนื�องจากเลง็เหน็โอกาสเตบิโตของธุรกจิรา้นอาหาร รวมถงึผูป้ระกอบการรายใหญ่ใน
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กลุ่มธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องกบัรา้นอาหารเช่น ผูผ้ลติเครื�องดื�ม ผูผ้ลติอาหารสาํเรจ็รปู ผูผ้ลติเครื�องปรุง ผูผ้ลติวตัถุดบิ เป็น

ต้น และธุรกิจอื�นๆ ได้หันเข้ามารุกในธุรกิจร้านอาหารมากขึ�น เพื�อกระจายความเสี�ยงในการดําเนินธุรกิจโดย
ผูป้ระกอบการธุรกจิรายใหญ่ดงักล่าวสามารถใชป้ระโยชน์จากชื�อเสยีงของแบรนด์ ฐานลูกคา้ที�มอียู่ รวมทั �งองคค์วามรู้
ดา้นการประกอบธุรกจิมาใชต้่อยอดในการขยายเขา้สู่ธุรกจิรา้นอาหาร ประกอบกบัความนิยมซื�อธุรกจิแฟรนไชสธ์ุรกจิ
รา้นอาหารทั �งจากในประเทศ และจากต่างประเทศ ทาํใหก้ารเขา้สู่ตลาดธุรกจิรา้นอาหารทาํไดง้า่ยและรวดเรว็ขึ�น ส่งผล

ทําใหผู้้บรโิภคมทีางเลอืกในการใช้บรกิารรา้นอาหารอย่างหลากหลายมากขึ�น และทําใหก้ารแข่งขนัระหว่างธุรกิจ
รา้นอาหารทวคีวามรนุแรงยิ�งขึ�น ดงันั �นผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นอาหารจึงไดแ้ข่งขนักนัจดัโปรโมชั �น โดยเฉพาะการให้
ส่วนลดเพื�อดงึดดูใหลู้กคา้มาใช้บรกิารมากขึ�นในขณะเดยีวกนัใหค้วามสําคญักบัเรื�องคุณภาพอาหารและการบรกิาร 
การปรบัรปูแบบของเมนูที�หลากหลาย เพื�อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ รวมทั �งการปรบักลยุทธ์ในรปูแบบต่างๆ 

เช่น การปรบัภาพลกัษณ์แบรนด์รา้นอาหาร เป็นตน้ นอกจากนั �นผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 
รา้นอาหารในเครอืต่างๆ ยงัไดข้ยายธุรกจิในรปูแบบของแฟรนไชสท์ั �งในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึการขยายการ
ลงทุนไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบภมูภิาคอาเซยีน  

ปจัจุบนับรษิทัประกอบธุรกจิรา้นอาหาร โดยมรีา้นอาหารหลกัเป็นรา้นอาหารบุฟเฟต่์นานาชาต ิสุกี� ชาบ ู

ภายใต้แบรนด์ฮอท พอท และร้านอาหารบุฟเฟ่ต์แนวปิ� งย่างสไตล์ญี�ปุ่นภายใต้แบรนด์ไดโดมอน นอกจากนั �นยงัมี
รา้นอาหารแบบ A La Carte ที�เสริฟ์อาหารประเภทสเต๊ก และอาหารฟิวชั �นภายใตแ้บรนดซ์กิเนเจอร ์และรา้นอาหารแบ
รนด์ใหม่ของบรษิัทอย่าง รา้นทูมาโท้ อติาเลี�ยน คทิเช่น ที�เสิร์ฟอาหารประเภทพซิซ่าและพาสต้าสด  ซึ�งมีคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมที�มีลกัษณะและรปูแบบรา้นใกล้เคยีงกบัร้านอาหารของบรษิทับ้าง ถงึแม้จะไม่เหมอืนกนัทั �งหมดก็ตาม 
คูแ่ขง่ที�มรีปูแบบและประเภทอาหารที�ใกลเ้คยีงกบัรา้นอาหารของบรษิทั ไดแ้ก ่

- รา้นอาหารประเภทสุกี�แบบตามสั �ง (A La Carte) ไดแ้ก ่เอม็เค เรสโตรองต ์โคคาสกุี� และเทก็ซสัสุกี� 

- รา้นอาหารประเภทสุกี� ชาบ ูแบบบุฟเฟต่ ์ไดแ้ก่ ชาบชู ิและซูกชิ ิบุฟเฟ่ต์ 

- รา้นอาหารประเภทปิ�งยา่ง ไดแ้ก่ บารบ์คีวิพลาซา่ โซลกรลิล ์(ซกูชิแิบบปิ�งย่าง) และมยิาบ ิ

- รา้นอาหารประเภทสเต๊ก ไดแ้ก่ ซานตาเฟ ่สเต๊ก  เจฟเฟอร ์สเต๊ก 

- รา้นอาหารประเภทพซิซ่าและพาสตา้ ไดแ้ก่ เดอะ พซิซ่า คอมปะนี และพซิซ่า ฮทั 
 

2) แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัในอนาคต 

ธุรกจิรา้นอาหารในปี 2561 มแีนวโน้มฟื�นตวัและเตบิโตจากสภาพเศรษฐกจิโดยรวมที�คาดว่าจะดขีึ�น

หลงัจากสภาพเศรษฐกจิในประเทศที�ชะลอตวัในรอบหลายปีที�ผ่านมา ประกอบกบัขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ที�

คาดการณ์ว่าธุรกจิรา้นอาหารในปี 2561 มแีนวโน้มฟื�นตวัและเตบิโตอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะรา้นอาหารที�ตอบสนอง

วถิคีนเมอืงที�นิยมความรวดเรว็ สะดวกสบาย มเีวลาจาํกดั แต่ยงัตอ้งการสนิคา้และบรกิารที�ดมีคีุณภาพเพื�อการบรโิภค 

รวมถงึการใหบ้รกิารที�สอดรบักบัพฤตกิรรมการใชเ้วลากบัสงัคมออนไลน์มากขึ�น  
อย่างไรก็ตามสภาพการแข่งขันที�สูงขึ�นของธุรกิจร้านอาหาร ทั �งจากผู้ประกอบการรายเดิม และ

ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ ที�เขา้สู่ตลาด ประกอบกบัพฤตกิรรมและไลฟ์สไตล์ที�เปลี�ยนแปลงไปของผูบ้รโิภค ได้แก่ การ
รบัประทานอาหารนอกบา้นน้อยลง รบัประทานอาหารสุขภาพเพิ�มมากขึ�น และใชบ้รกิารจดัส่งถงึบ้าน (Delivery) มาก
ขึ�น ทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรบักลยทุธ์ในการทาํธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทั �งการจดัโปรโมชั �นเพื�อดงึดดูลูกคา้ 
การปรบัปรงุรา้นอาหารเพื�อนําเสนอเมนูอาหารและประสบการณ์แปลกใหม่ ใส่ใจสุขภาพ การอาํนวยความสะดวกใน
การสั �งอาหารผา่นช่องทางออนไลน์ต่างๆ   

ดงันั �น ผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นอาหารต้องหากลยุทธ์ดงึดดูลูกคา้เพื�อช่วงชงิส่วนแบ่งทางการตลาด 
รวมทั �งการปรบักลยุทธ์เพื�อใหส้อดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บรโิภค นอกเหนือจากการทําโปรโมชั �นต่างๆการให้
ความสาํคญัในเรื�องของระบบสมาชกิ (Membership & Customer Relations Management (CRM) program) เพื�อ
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กระตุน้การบรโิภคโดยการขยายธุรกจิรา้นอาหารจะเป็นในรปูแบบการเจาะช่องว่างในตลาด สรา้งความแตกต่าง เพิ�ม

เมนูใหม่ๆ แตกไลน์อาหาร และปรบัเปลี�ยนรูปแบบใหม่ๆเพื�อเป็นการเพิ�มทางเลอืกใหผู้บ้รโิภคมากขึ�น และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที�นับวันจะมีความหลากหลายมากขึ�น รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคซึ�ง
เปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ซึ�งจะสง่ผลใหธุ้รกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมรีปูแบบอาหารที�หลากหลายมากขึ�นกว่าเดมิ 

 

2.5 สินทรพัยข์องบริษทัที�สาํคญั 

รายละเอยีดสนิทรพัยถ์าวรของบรษิทัที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิที�สาํคญัสรปุไดด้งันี� 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภท/ลกัษณะทรพัยสิ์น 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  
ภาระผกูพนั 

1. ที�ดนิ 1 แปลง  
โฉนดที�ดนิเลขที� 46961 เนื�อที�รวม 
13-0-96 ไร ่ 
ตั �งอยูเ่ลขที� 11/1ตาํบลบงึคาํพรอ้ย  
อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธาน ี

55.601/ เป็นเจา้ของ 
                   
        

 
คํ�าประกนัวงเงนิ
สินเชื� อที� ได้ร ับ
จ า ก ส ถ า บั น
ก า ร เ งิ น ร ว ม
155.90 ลา้นบาท  

 
2. อาคารโรงงานและสิ�งปลกูสรา้งอื�น 

ประกอบดว้ย โรงอาหาร  โรงผลติ
อปุกรณ์ เฟอรน์ิเจอร ์เครื�องครวั
รา้นสาขา  

41.18 เป็นเจา้ของ 

3. สทิธกิารเช่า 36.45 เป็นเจา้ของ  
4. ส่วนปรบัปรงุอาคารตามสญัญาเช่า 127.372/ เป็นเจา้ของ  
5. เครื�องตกแตง่ ตดิตั �ง และอปุกรณ์

สาํนกังาน 
7.80 เป็นเจา้ของ  

6. อปุกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินงาน 83.832/ เป็นเจา้ของ  
7. ยานพาหนะ 12.51 เป็นเจา้ของ  
8. งานระหวา่งก่อสรา้ง 7.96 เป็นเจา้ของ  

            รวม 372.70   
หมายเหต:ุ    1/  ในปี 2559 บรษิทัไดเ้ปลี�ยนนโยบายบญัชเีกี�ยวกบัเรื�องการตรีาคาที�ดนิจากเดมิที�ใชว้ธิรีาคาทุนเดมิ 

มาใช้วธิตีรีาคาใหม่ตามราคาตลาดยุตธิรรม (Fair Market Value) ซึ�งจะทาํใหท้ี�ดนิแสดงราคาที�

เหมาะสมในปจัจุบนั 
      2/   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมคี่าเผื�อการดอ้ยค่าของส่วนปรบัปรุงอาคารตามสญัญาเช่าและ

อปุกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินงาน เป็นจาํนวน 43.48 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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3. รายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ่ และรายชื�อกรรมการของบริษทั 
 

3.1 รายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วนัที� 16 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย 
 

ลาํดบัที� รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % 

1. กลุ่มนายสมพล ฤกษ์วบิลูยศ์ร ี 125,799,500 25.82 
 1.1 นายสมพล ฤกษ์วบิลูยศ์ร ี 116,400,000 23.89 

 1.2 นางสกุณา บ่ายเจรญิ 6,913,500 1.42 
 1.3 น.ส.อณัทกิา ฤกษ์วบิลูยศ์ร ี 2,486,000 0.51 

2. นายอภชิยั เตชะอบุล 110,085,150 22.60 

3. นายทวฉีตัร จุฬางกรู 88,235,330 18.11 

4. Mr. Kua-Chan Tseng 40,600,000 8.33 

5. นางฉนัทนา ชลสายพนัธ ์ 13,079,800 2.68 

6. นายประสงค ์อุดมภาคยกลุ 4,356,000 0.89 

7. นางศริวิรรณ ยศศกัดา 3,971,000 0.82 

8. นางอุทยัวรรณ เสวกุีล 3,707,600 0.76 

9. นายณฐัพล พนัทุโยธนิ 3,361,635 0.69 

10. บรษิทั เอ พ ีเอฟ 2011 จาํกดั 2,810,000 0.58 

11. ผูถ้อืหุน้รายย่อย 91,193,985 18.72 

 รวม 487,200,000 100.00 
ที�มา : SETSMART 
 

3.2 รายชื�อคณะกรรมการบริษทั  

ณ วนัที� 10 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทั �งหมด 7 คน ดงันี� 
 

ชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายอภชิยั เตชะอุบล ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายประสงค ์วรารตันกลุ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสริพิร ปิ�นประยงค ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายเชตวนั อนันตสมบรูณ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายวรรณธรรม กาญจนสวุรรณ กรรมการอสิระ 

6. นายโชตวิทิย ์เตชะอุบล กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร/รกัษาการ
เจา้หน้าที�บรหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ/รกัษาการเจา้หน้าที�
บรหิารสายงานบรหิารจดัการ 

7. นางรชันี ศวิเวชช กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
ที�มา : SETSMART 
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4. ประวติัการเพิ�มทนุและประวติัการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา 
 

4.1 ประวติัการเพิ�มทนุ 

ปี 2558 -ไม่มกีารเพิ�มทุน- 
ปี 2559 -ไม่มกีารเพิ�มทุน- 
ปี 2560 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 ประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 มมีตเิพิ�มทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัจํานวน 20,300,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 101,500,000 
บาท เป็น 121,800,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 81,200,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

 

4.2  ประวติัการจ่ายปันผล  

ตั �งแต่ปี 2558 – 2560 บรษิทัไม่มกีารจ่ายปนัผล 
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ส่วนที� 3 ข้อมลูทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

 

ตารางงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบกระแสเงินสด และอตัราส่วนทางการเงิน

เปรียบเทียบปี 2558 2559 2560 
 

1. ตารางสรปุงบการเงิน 
 

 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 
บาท % บาท % บาท % 

สินทรพัย ์             
สินทรพัยห์มนุเวียน           
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 16,902,977  2.06% 16,045,358  2.31% 10,705,989 2.01% 
ลูกหนี�การคา้ - 0.00%      543,781  0.08% 2,406,812 0.45% 
ลูกหนี�อื�น 5,501,959  0.67% 7,116,604  1.02% 13,077,653 2.45% 
สนิคา้คงเหลอื 57,631,414  7.02% 53,042,235  7.63% 44,511,957 8.35% 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 21,394,726  2.61% 19,451,323  2.80% 21,741,120 4.08% 
รวมสินทรพัยห์มนุเวยีน 101,431,076  12.35% 96,199,301  13.83% 92,443,531 17.34% 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน           
เงนิฝากประจําที�ตดิภาระคํ�าประกนั 3,000,000  0.37% 3,000,000  0.43% 3,000,000 0.56% 
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 532,312,506  64.84% 443,568,818 63.78% 292,769,504 54.91% 
สทิธกิารเชา่ 53,499,782  6.52% 44,949,981 6.46% 36,446,900 6.84% 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 5,970,965  0.73% 5,109,006 0.73% 4,112,267 0.77% 
เงนิประกนัการเช่าและอื�นๆ 107,396,556  13.08% 102,650,158  14.76% 104,394,983 19.58% 
รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน 719,579,180  87.65% 599,277,963  86.17% 440,723,654 82.66% 
รวมสินทรพัย ์ 821,010,256  100.00% 695,477,264  100.00% 533,167,185 100.00% 

หนี�สิน       
หนี�สินหมนุเวียน             
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจาก
สถาบนัการเงนิ 

  73,204,856  8.92%      41,184,417  5.92% 50,800,805 9.53% 

เจา้หนี�การคา้ 160,092,374  19.50%   167,944,121  24.15% 128,239,056 24.05% 
เงนิกูย้มืระยะสั �น - 0.00%      78,704,572  11.32% 59,229,020 11.11% 
เจา้หนี�อื�น 125,618,553  15.30%    121,548,770  17.48% 129,993,362 24.38% 
เจา้หนี�คา่ซื�อสนิทรพัย ์     8,626,839  1.05%       3,350,630  0.48% 12,237,117 2.30% 
สว่นของหนี�สนิระยะยาวที�ถงึกําหนดชาํระ
ภายในหนึ�งปี 

  78,873,549  9.61%      26,468,817  3.81% 20,530,158 3.85% 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั   24,920,000  3.04% - - - - 
หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น   10,700,354  1.30%      13,438,008  1.93% 9,934,926 1.86% 
รวมหนี�สินหมนุเวยีน 482,036,525  58.71%    452,639,335  65.08% 410,964,444 77.08% 
หนี�สินไมห่มนุเวียน         
หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ     7,827,534  0.95%      5,287,708  0.76% 3,386,039 0.64% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   35,203,390  4.29%      58,752,890  8.45% 42,252,890 7.92% 
หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - 0.00%      10,768,325  1.55% 14,280,891 2.68% 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน     4,309,947  0.52%       6,316,477  0.91% 2,732,609 0.51% 
ประมาณการหนี�สนิจากการรื�อถอนสนิทรพัย ์   39,286,865  4.79%      38,375,967  5.52% 26,166,233 4.91% 
รวมหนี�สินไมห่มุนเวียน   86,627,736  10.55%    119,501,367  17.18% 88,818,662 16.66% 
รวมหนี�สิน 568,664,261  69.26%  572,140,702  82.27% 499,783,106 93.74% 
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 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 
บาท % บาท % บาท % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรอืนหุ้น         

ทนุจดทะเบยีน         
หุน้สามญั 487,200,000 หุน้ ๆ ละ 0.25 บาท      121,800,000  

หุน้สามญั 446,600,000 หุน้ ๆ ละ 0.25 บาท 111,650,000       111,650,000      
ทนุที �ออกและชาํระแลว้           
หุน้สามญั 487,200,000 หุน้ ๆ ละ 0.25 บาท     121,800,000 22.84% 
หุน้สามญั 406,000,000 หุน้ ๆ ละ 0.25 บาท 101,500,000  12.36%    101,500,000  12.36%   

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 199,343,291  24.28%    199,343,291  24.28% 307,550,162 57.68% 

กาํไรสะสม           

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 7,055,720  0.86% 7,055,720  0.86% 7,055,720 1.32% 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (55,553,016) -6.77% (203,797,229) -29.30% (422,256,583) -79.20% 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้ -     0.00% 19,234,780 2.77% 19,234,780 3.61% 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 252,345,995  30.74%   123,336,562  17.73% 33,384,079 6.26% 

รวมหนี�สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 821,010,256  100.00%   695,477,264  100.00% 533,167,185 100.00% 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 บาท % บาท % บาท % 

รายได ้       

รายได้จากการขาย 2,132,710,536  98.48% 2,054,342,330  99.32% 1,833,056,354 99.20% 
รายได้อื�น 32,998,152  1.52%      14,169,173  0.68% 14,823,930 0.80% 

รวมรายได ้ 2,165,708,688  100.00% 2,068,511,503  100.00% 1,847,880,284 100.00% 

ค่าใช้จ่าย           

ตน้ทนุขาย 1,007,007,226  46.50% 1,000,240,640  48.36% 899,617,754 48.68% 
คา่ใชจ้่ายในการขาย 1,075,106,748  49.64% 1,013,256,979  48.98% 976,865,818 52.86% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร      151,368,827  6.99%    142,303,343  6.88% 91,078,378 4.93% 
คา่เผื�อด้อยค่าของสนิทรพัย ์        13,767,444  0.64%       9,752,225  0.47% 32,289,802 1.75% 
คา่ใชจ้่ายอื�น          1,442,280  0.07%     11,418,195 0.55% 53,447,419 2.89% 
ตน้ทนุทางการเงนิ        14,113,443  0.65%     16,408,097  0.79% 13,372,661 0.72% 

รวมค่าใช้จา่ย 2,262,805,968  104.48% 2,193,379,479  106.04% 2,066,671,832 111.84% 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (97,097,280) -4.48% (124,867,976) -6.04% (218,791,548) -11.84% 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (2,104,754) -0.10% 23,359,000  1.13% 3,512,566 0.19% 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (94,992,526) -4.39% (148,226,976) -7.17% (222,304,114) -12.03% 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น -     0.00% 19,217,543  0.93% 3,844,760 0.21% 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (94,992,526) -4.39% (129,009,433) -6.24% (218,459,354) -11.82% 

มูลคา่ที�ตราไว ้(บาท) 0.25    0.25    0.25  

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุน้) 406,000,000  406,000,000  421,906,302  
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธติ่อหุน้ (บาท)ที�คํานวณ

จากมูลคา่ที�ตราไวต้่อหุน้เทา่กบั 0.25 บาท 

(0.23)  (0.37)  (0.53)  
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งบกระแสเงินสด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 บาท บาท บาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (94,992,526) (148,226,976) (222,304,114) 

รายการปรบักระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปีเป็นเงินสดรบั (จ่าย)    
 คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 1,328,200 (293,190) - 

 คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 172,761,263 134,995,332 114,391,354 
 คา่เผื�อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(โอนกลบั) 1,442,280 9,752,225 32,289,802 
 ขาดทนุจากการปิดสาขาและปิดปรบัปรุง 10,808,322 10,990,022 43,682,066 

 ขาดทนุจากการเลกิใชส้นิทรพัย ์ 5,448 2,045 - 
 (กําไร) ขาดทนุจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์ 842,313 (1,265,112) 5,576,822 

 ขาดทนุจากเงนิประกนัการเชา่ที�ไม่ไดร้บัคนื 44,457 -     - 

 ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายภาษถีูกหกั ณ ที�จ่าย 381,720 -     - 
 รายไดด้อกเบี�ยรบั (46,922) (136,211) (57,471) 

 คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 1,855,207 2,382,293 1,030,662 
 ตน้ทนุทางการเงนิ 14,113,443 16,408,097 13,372,661 

 คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ (2,104,754) 23,359,000 3,512,566 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดําเนินงาน 106,438,451   47,967,525 (8,505,652) 

สนิทรพัยด์ําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง    
 ลูกหนี�การคา้ 1,925,004 (250,591) (1,863,031) 
 สนิคา้คงเหลอื  6,563,493 4,589,179 8,530,278 
 ลูกหนี�อื�นและสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 11,057,295 2,213,677 (9,533,781) 

หนี�สนิดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)    
 เจา้หนี�การคา้  (5,760,237) 7,851,747 (39,705,065) 

 เจา้หนี�อื�น (26,247,711) (4,069,783) 8,444,592 
 หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (1,479,910) 2,737,654 (3,503,082) 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,370,420) (393,000) (769,770) 
เงนิสดรบัจากการดําเนินงาน 90,125,965 60,646,408 (46,905,511) 
 รบัดอกเบี�ยรบั 41,141 139,296 57,225 
 จ่ายภาษเีงนิได ้ (275,903) (246,225) (262,978) 
กระแสเงินสดรบั (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 89,891,203 60,539,479 (47,111,264) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 เงนิฝากประจําที�ตดิภาระคํ�าประกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง (1,500,000) - - 
 เงนิสดจ่ายซื�ออาคารและอุปกรณ์ (51,109,014) (31,194,286) (40,777,879) 

 เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 2,163,627 2,126,175 1,863,587 
 เงนิสดจ่ายซื�อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (284,070) (293,590) (7,654) 

 เงนิสดจ่ายคา่เงนิประกนัและอื�นๆ 20,587,697 4,746,399 (1,744,825) 
 เงนิสดจ่ายเจ้าหนี�คา่สนิทรพัย ์ (15,453,822) (8,727,094) (3,197,159) 

กระแสเงินสดรบั (จ่าย) สุทธิสาํหรบักิจกรรมลงทุน (45,595,582) (33,342,396) (43,863,930) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิเพิ�มขึ�น (ลดลง) 13,688,163 (32,020,439) 9,616,388 

 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �น -     134,967,130 160,092,537 
 เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสั �น -     (60,000,000) (185,000,000) 

 เงนิสดจ่ายหนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (9,907,146) (6,890,082) (3,815,562) 
 เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 68,000,000 



- 26 - 

 

งบกระแสเงินสด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 บาท บาท บาท  

 เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั -     (24,920,000) (68,000,000) 
 เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื�น (3,746,823) - - 

 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 7,459,000 70,752,890 - 
 เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (44,099,094) (96,752,890) (21,250,000) 

 เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุน - - 128,506,871 
 จ่ายดอกเบี�ยจา่ย (13,969,474) (13,191,311) (2,514,409) 

กระแสเงินสดรบั (จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (50,575,374) (28,054,702) 85,635,825 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) – สุทธิ (6,279,753) (857,619) (5,339,369) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 23,182,730 16,902,977 16,045,358 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 16,902,977 16,045,358 10,705,989 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม :    

ในระหวา่งปีมกีารซื�อทรพัยส์นิโดยการกอ่หนี�สนิดงันี�    
 ภาระหนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 8,817,339 1,495,024 725,234 

 

2. อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 
 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      

  อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า)      0.21     0.21 0.22 
  อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เทา่) 0.18       0.13 (0.11) 

  อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 16.53 18.08 18.44 
  อตัราสว่นหมุนเวยีนเจ้าหนี� (เทา่) 6.18 6.10 6.07 

  ระยะเวลาชาํระหนี�เฉลี�ย (วนั) 59.07 59.85 60.08 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)      

  อตัรากาํไรขั �นตน้ (%) 52.78% 51.31% 50.92% 

  อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) -4.39% -7.17% -12.03% 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) -31.68% -78.91% -283.69% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)      

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -10.52% -19.55% -36.19% 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 9.86% -2.01% -20.75% 
  อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เทา่) 2.40 2.73 3.01 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)      

  อตัราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 2.25 4.64 14.97 

  อตัราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)1/ 1.96 4.64 14.97 
 อตัราสว่นความสามารถชําระหนี� (เท่า)2/ 1.25 0.54 (2.37) 

 อตัราสว่นความสามารถชําระหนี� (เท่า)3/ 1.39 0.93 (0.25) 
 อตัราสว่นความสามารถชําระหนี� (เท่า)4/ 1.25 1.23 (1.23) 

  อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%) n/a  n/a  n/a 

หมายเหตุ: 1/เงนิกูย้มืกรรมการและผูถ้อืหุน้ ถอืเป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ 
2/คํานวณจากกาํไรก่อนหกัดอกเบี�ย ภาษี และคา่เสื�อมราคา (EBITDA) 
3/คํานวณจากกาํไรก่อนหกัดอกเบี�ย ภาษี และคา่เสื�อมราคา (EBITDA)หกัดว้ยรายการที�ไม่ใชเ่งนิสดของขาดทนุจากการปิดสาขา 

และขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย ์
4/คํานวณจากกระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดําเนินงาน (Cash Flow from Operating Activities) 



 

- 27 - 

 

 

3. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินและผลการดาํเนินการ 

 

วิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมสีาขาที�เปิดใหบ้รกิารทั �งสิ�นจํานวน 106 สาขา ลดลง 35 สาขา จาก 141 
สาขา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 โดยภายในปี 2560 บรษิทัมกีารปิดสาขาจํานวน 36 สาขา แบ่งเป็นแบรนด์ ฮอท 
พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่์จํานวน 21 สาขา แบรนดซ์กิเนเจอรจ์ํานวน 11 สาขา และแบรนดไ์ดโดมอน 4 สาขา เนื�องจาก
สาขาดงักล่าวมผีลประกอบการขาดทุนจํานวน 33 สาขา และศูนย์การค้าเรยีกคนืพื�นที�จํานวน 3 สาขา นอกจากนั �น

บรษิทัยงัไดม้กีารเปิดแบรนดใ์หม่จาํนวน 1 สาขา โดยแบรนด์ทูมาโท ้อติาเลี�ยน คทิเช่น นี�จะเน้นตลาดลูกคา้กลุ่มบน
และผูบ้รโิภคต่างชาตเิป็นหลกั  

 

แบรนด ์
จาํนวนสาขา  

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 เปลี�ยนแปลง 

ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟ่ต ์ 77 62 -15 

ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟ่ตเ์พิ�มเตาปิ�งยา่ง 34 28 -6 

ฮอท พอท สกุี� ชาบ ู 2 2 - 

ไดโดมอน 11 7 -4 

ซกิเนเจอร ์ 17 6 -11 

ทมูาโท ้อติาเลี�ยน คทิเช่น 0 1 +1 

รวม 141 106 -35  

 

รายได้ 

 ปี 2560 บรษิทัมรีายได้จากการขาย 1,833.06 ล้านบาท ลดลง 221.29 ล้านบาทหรอืร้อยละ 10.77 เมื�อ
เทยีบกบัปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากจํานวนสาขาที�ลดลงจากนโยบายการปิดสาขาที�มผีลขาดทุนจํานวน 36 สาขาจาก 

141 สาขา ซึ�งลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 25.53 ของจาํนวนสาขาเมื�อเทยีบกบัปีก่อน 
นอกจากนี� ยงัมีสาเหตุมาจากผู้บริโภคยังคงระมัดระวงัการจับจ่ายใช้สอย เนื�องจากการที�หนี�ส ินภาค

ครวัเรอืนที�ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู และสภาพเศรษฐกจิที�ยงัฟื�นตวัอย่างชา้ๆประกอบกบัการที�มจีํานวนรา้นอาหารเพิ�มขึ�น 
ทั �งจากผูป้ระกอบการรายปจัจุบนั และผูป้ระกอบการรายใหม่ ทาํใหก้ารแข่งขนัในธุรกจิรา้นอาหารยงัคงทวคีวามรุนแรง

อยา่งต่อเนื�อง  
หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

1. รายได้จากการขาย     

(ก)  จากสาขาของบรษิทั       

1)   ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่ ์ 1,177.13 56.91% 1,070.97 57.69% 

2)   ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่เ์พิ�มเตาปิ�งยา่ง 569.88 27.55% 495.67 28.82% 

3)   ฮอท พอท เพรสทจี 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

4)   ฮอท พอท สกุี� ชาบ ู 18.85 0.91% 17.92 0.97% 

5)   ไดโดมอน 183.12 8.85% 173.23 9.37% 
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ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

6)   ซกิเนเจอร ์ 94.25 4.56% 59.12 3.20% 

7)   พอทจงั 0.51 0.02% 0.00 0.00% 

8)   ทูมาโท ้อติาเลี�ยน คทิเช่น - - 2.17 0.12% 

         รวม 2,043.75 98.80% 1,819.06 98.44% 

(ข) จากการขายอื�นๆ 10.59 0.51% 14.00 0.78% 

           รวมรายไดจ้ากการขาย 2,054.34 99.31% 1,833.06 99.19% 

2. รายได้อื�น 14.17 0.69% 14.82 0.81% 

รวมรายได ้ 2,068.51 100.00% 1,847.88 100.00% 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
ปี 2559 ปี 2560 

เปลี�ยนแปลง 

จาํนวนเงิน % 

รายไดจ้ากการขาย      2,054.34  1,833.06 (221.28) -10.77% 
รายไดอ้ื�น         14.17  14.82 0.65 4.59% 
รวมรายได ้ 2,068.51 1,847.88 (220.63) -10.67% 
ตน้ทนุขาย      1,000.24  899.62 (100.62) -10.06% 
กาํไรขั �นตน้      1,054.10  933.44 (120.66) -11.45% 
อตัรากาํไรขั �นตน้ (%) 51.31% 50.92% 

 
-0.39% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร      1,155.56  1,067.94 (87.62) -7.58% 
คา่เผื�อดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 9.75 32.29 22.54 231.18% 
คา่ใชจ้่ายอื�น 11.42 53.45 42.03 368.04% 
ตน้ทนุทางการเงนิ         16.41  13.37 (3.04) -18.50% 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้         23.36  3.51 (19.85) -84.97% 
EBITDA         26.54  (91.03) (117.57) -442.99% 
EBITDA Margin (%) 1.28% -4.93% 

 
-6.21% 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ (148.23) (222.30) (74.08) 49.97% 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) -7.17% -12.03% 
 

-4.86% 

 

ต้นทนุขาย 

ตน้ทุนขายของบรษิทัในปี 2560 มจีํานวน 899.62 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 100.62 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 10.06 
จากปี 2559 อย่างไรกต็าม สดัส่วนของตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายสุทธเิพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 48.69 เป็นรอ้ยละ 49.08 
สาเหตุมาจากการปรบัตวัเพิ�มขึ�นของราคาสนิคา้และวตัถุดบิอาหาร รวมถงึค่าขนส่งที�เพิ�มขึ�นจากการปรบัเปลี�ยนวิธกีาร
ดาํเนินงาน การปรบัรายการอาหารเพื�อปรบัปรงุคณุภาพ และสง่ผลทําใหก้ําไรขั �นตน้ในปี 2560 มจีํานวน 933.44 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2559 จํานวน 120.66 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 11.45 และอตัรากําไรขั �นตน้ลดลงจากรอ้ยละ 51.31 เหลอืรอ้ยละ 
50.92 

ทั �งนี� บรษิัทยงัคงใหค้วามสําคญัและติดตามการทํางานอย่างใกล้ชดิ ในเรื�องการบรหิารการลดมูลค่าการ
สญูเสยีของอาหารเพื�อใหต้น้ทุนอาหาร และมลูค่าความสูญเสยีของอาหารในรา้นลดลงอย่างต่อเนื�อง โดยไม่กระทบต่อ
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มาตรฐานอาหารและความพงึพอใจของลูกคา้ รวมทั �งปรบัการบรหิารจดัการดา้นการจดัซื�อโดยจดัหา Supplier รายใหม่ๆ 

เพื�อคดัเลอืกและเจรจาต่อรองเพื�อใหเ้กดิประโยชน์ที�ดที ี�สุด 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื�น  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารของบรษิทัในปี 2560 มจีํานวน 1,067.94 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.26 
ของรายไดจ้ากการขาย ลดลงจากปี 2559 จํานวน 87.62 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 7.58 เป็นผลมาจากนโยบายการปรบั
โครงสรา้งการบรหิารและอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสม 

ในปี 2560 จากสภาวะการตลาดของธุรกจิประเภทภตัตาคารที�มีการแข่งขนัสูง ส่งผลกระทบให้ผลการ

ดาํเนินงานของภตัตาคารบางสาขาไม่เป็นไปตามที�คาดไว ้บรษิทัไดม้กีารตั �งคา่เผื�อดอ้ยคา่สนิทรพัยข์องรา้นสาขาที�มผีล
การดาํเนนิงานขาดทุนสทุธดิว้ยรายการโอนกลบั เป็นจาํนวน 32.29 ลา้นบาท และรบัรูร้ายการขาดทุนจากการปิดสาขา 
36 สาขา จาํนวน 53.45 ลา้นบาท  

นอกจากนี� ตน้ทุนทางการเงนิในปี 2560 มจีํานวน 13.37 ลา้นบาท ลดลง 3.04 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.50 

จากปี 2559 เนื�องจากบรษิทัมกีารทยอยชําระเงนิกู้ยมื และจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการเพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและ
บุคคลในวงจํากดั 

 

ขาดทนุสทุธิ 

ในปี 2560 บรษิทัมขีาดทุนสทุธเิท่ากบั 222.30 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ�มขึ�น 74.08 ล้านบาท เมื�อเปรยีบเทยีบ
กบัปี 2559 ซึ�งมขีาดทุนสุทธ ิ148.23 ลา้นบาท เนื�องจากบรษิทัมรีายไดร้วมที�ลดลงจากการปิดสาขา ประกอบกบัราคา
สนิคา้และวตัถุดบิที�เพิ�มขึ�น นอกจากนั �น บรษิทัยงัไดม้กีารตั �งค่าเผื�อดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์ละขาดทุนจากการปิดสาขา 

จาํนวนรวม 85.74 ลา้นบาท 

 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 

สินทรพัย ์

หน่วย : ลา้นบาท 

 
31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 เปลี�ยนแปลง 

     จาํนวนเงิน % 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 16.05 10.71 (5.34) -33.27% 
ลกูหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 7.66 15.48 7.82 102.09% 
สนิคา้คงเหลอื 53.04 44.51 (8.53) -16.08% 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 19.45 21.74 2.29 11.77% 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 96.20 92.44 (3.76) -3.91% 
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 443.57 292.77 (150.80) -34.00% 
สทิธกิารเช่า 44.95 36.45 (8.50) -18.91% 
เงนิประกนัการเช่าและอื�นๆ 102.65 104.39 1.74 1.70% 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 8.11 7.11 (1.00) -12.33% 
รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 599.28 440.72 (158.76) -26.46% 
รวมสินทรพัย ์ 695.48 533.17 (162.31) -23.34% 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 สนิทรพัยร์วมของบรษิทั มจีํานวน 533.17 ลา้นบาท ลดลง 162.31 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 23.34 เมื�อเปรยีบเทยีบกบัสิ�นปี 2559 โดยบรษิทัมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนรวมจํานวน 92.44 ล้านบาท ลดลง 3.76 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.91 เนื�องจากสนิคา้คงเหลอืลดลงจํานวน 8.53 ลา้นบาท เหลอื 44.51 ลา้นบาท  

สาํหรบัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนรวมของบรษิทัมจีาํนวน 440.72 ลา้นบาท ลดลง 158.76 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
26.46 เมื�อเปรยีบเทยีบกบัสิ�นปี 2559ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเป็นการลดลงจากที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิที�ลดลง 

150.80 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 34 ตามการลดลงของทรพัยส์นิของสาขาที�ปิดดาํเนินงานและการตั �งค่าเผื�อดอ้ยค่าของ
สนิทรพัย ์
 

หนี�สิน 

หน่วย : ลา้นบาท 

 

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 เปลี�ยนแปลง 

      จาํนวนเงิน % 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 41.18 50.80 9.62 23.36% 

เจา้หนี�การคา้ 167.94 128.24 (39.70) -23.64% 

เงนิกูย้มืระยะสั �น 78.70 59.23 (19.47) -24.74% 

เจา้หนี�อื�น  121.55 129.99 8.44 6.94% 

สว่นของหนี�สนิระยะยาวที�ถงึกาํหนดชําระภายในหนึ�งปี 26.47 20.53 (5.94) -22.44% 

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 16.79 22.17 5.38 32.04% 

รวมหนี�สินหมนุเวียน 452.64 410.96 (41.68) -9.21% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 58.75 42.25 (16.50) -28.09% 

ประมาณการหนี�สนิจากการรื�อถอนสนิทรพัย ์ 38.38 26.17 (12.21) -31.81% 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 10.77 14.28 3.51 32.59% 

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น 11.60 6.12 (5.48) -47.24% 

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 119.50 88.82 (30.68) -25.67% 

รวมหนี�สิน 572.14 499.78 (72.36) -12.65% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 123.34 33.38 (89.95) -72.93% 

รวมหนี�สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 695.48 533.17 (162.31) -23.34% 
 

สาํหรบัหนี�สนิรวมของบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มจีํานวน 499.78 ลา้นบาท ลดลง 72.36 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 12.65 เมื�อเปรยีบเทยีบกบัสิ�นปี 2559 เนื�องจากมกีารจ่ายชาํระคนืเจา้หนี�การคา้และเงนิกูย้มืระยะสั �น 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

สาํหรบัส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มจีํานวน 33.38 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัสิ�นปี 

2559 ที�มจีํานวน 123.34 ลา้นบาท ลดลง 89.95 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 72.93 โดยในไตรมาสที� 4 ปี 2560 บรษิทั
ไดม้กีารเพิ�มทุนจดทะเบยีนจํานวน 129.92 ลา้นบาท เพื�อเพิ�มสภาพคล่องในการดาํเนินกจิการ และนําไปจ่ายชําระหนี�
บางสว่น อยา่งไรกต็าม เมื�อสทุธกิบัผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในปี 2560 จํานวน 222.30 ล้านบาทแลว้ ส่งผลใหส้่วน
ของผูถ้อืหุน้คงเหลอื 33.38 ลา้นบาท 
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งบกระแสเงินสด 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
ม.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ธ.ค. 60 

เปลี�ยนแปลง 
จาํนวนเงิน % 

กระแสเงนิจากกจิกรรมดาํเนินงาน  60.54  (47.11) (107.65) -177.82% 
กระแสเงนิจากกจิกรรมลงทุน  (33.34) (43.86) (10.52) 31.55% 
กระแสเงนิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  (28.05) 85.63 113.68 -405.28% 
เงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สทุธ ิ (0.86) (5.34) (4.48) 520.93% 
เงนิสด ณ วนัตน้งวด 16.90  16.05 (0.85) -5.03% 
เงนิสด ณ วนัสิ�นงวด 16.05  10.71 (5.34) -33.27% 

 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จํานวน 10.71 ล้านบาท 
ลดลงจากยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 จํานวน 5.34 ลา้นบาท ซึ�งมาจากกจิกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี� 

1) กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 47.11 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
- ขาดทุนจากการดําเนินงานที�เป็นเงนิสด 8.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากขาดทุนสุทธิ 222.30 ล้าน

บาท บวกกลบัดว้ยคา่เสื�อมราคา 114.39 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงนิ 13.37 ล้านบาท ขาดทุนจาก
การปิดสาขาและปิดปรบัปรุง 43.68 ลา้นบาท และขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยถ์าวร (โอนกลบั) 

32.29 ลา้นบาท 
- เงนิสดจากสนิทรพัยด์าํเนินงานเพิ�มขึ�น 2.87 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการเพิ�มขึ�นของลูกหนี�อื�นและ

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น สทุธดิว้ยการลดลงของสนิคา้คงเหลอื 11.40 และ 8.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
- เงนิสดจากหนี�สนิดาํเนินงานลดลง 34.90 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายชาํระใหก้บัเจา้หนี�การคา้ 

จาํนวน 39.71 ลา้นบาท  
2) กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ จาํนวน 43.86 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่ใชไ้ปในการลงทุนใน

แบรนดใ์หม่ และการปรบัปรงุ/ปรบัเปลี�ยนแบรนดร์า้นสาขา รวมทั �งเครื�องจกัรและอปุกรณ์สาํหรบัโรงงาน 

รวมเป็นเงนิ 40.78 ลา้นบาท  
3) กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ จาํนวน 85.63 ล้านบาท ไดม้าจากเงนิสดรบัจากการ

เพิ�มทุน 128.51 ลา้นบาท สุทธดิว้ยการชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จํานวน 21.25 
ลา้นบาท และการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสั �น จาํนวน 25 ลา้นบาท 

 

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 
 

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั ปี 2559 ปี 2560 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) -78.91 -283.69 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) (%) -19.55 -36.19 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า) 0.21 0.22 

อตัราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เท่า) 4.64 14.97 

อตัราความสามารถในการชาํระหนี� (DSCR) (เท่า) (EBITDA) 0.54 -2.37 

อตัราความสามารถในการชาํระหนี� (DSCR) (เท่า) (EBITDA ปรบัปรงุ1/) 0.93 -0.25 

อตัราความสามารถในการชาํระหนี� (DSCR) (เท่า) (CFO) 1.23 -1.23 

หมายเหตุ: 1/EBITDA ปรบัปรงุโดยการบวกกลบัดว้ยรายการที�ไม่ใช่เงนิสดของขาดทุนปิดสาขาและขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย ์
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ในปี 2560 อตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์เท่ากบัรอ้ยละ -283.69 และ      

-36.19 ตามลําดบั ลดลงจากในปี 2559 ซึ�งเป็นผลมาจากยอดขายที�ตํ�ากว่าประมาณการและผลขาดทุนจากการ
ดาํเนินงาน รวมทั �งขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย ์และขาดทุนจากการปิดสาขา  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 0.22 เท่า ใกลเ้คยีงกบัปี 2559 
อตัราส่วนหนี�สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 14.97 เท่า เพิ�มขึ�นจาก 

4.64 เท่า ณ เวลาเดยีวกนัของปี 2559 ซึ�งเป็นผลจากการที�ส่วนของผูถ้อืหุน้ที�ลดลง จากขาดทุนสะสมที�เพิ�มขึ�น และ
อตัราความสามารถในการชาํระหนี� (DSCR) ในปี 2559 คาํนวณจาก EBITDA เท่ากบั -2.37 เท่า คาํนวณจาก EBITDA 
ที�บวกกลบัดว้ยรายการที�ไม่ใช่เงนิสดของขาดทุนจากการปิดสาขา และขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยถ์าวร เท่ากบั     
-0.25 เท่า และคํานวณจากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (Cash Flow from Operation) เท่ากบั -1.23 เท่า 

ลดลงจาก DSCR ในปี 2559 ซึ�งเท่ากบั 0.54, 0.93 และ 1.23 ตามลาํดบั ทั �งนี� ตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาเงนิกูย้มืของ
ธนาคารพาณชิยใ์นประเทศแหง่หนึ�ง กําหนดใหบ้รษิทัดาํรง D/E Ratio ไม่เกนิ 2.0 ต่อ 1 และ DSCR Ratio ไม่ตํ�ากว่า  
1.5 ต่อ 1 อยา่งไรกต็าม ในปี 2560 บรษิทัไดร้บัหนังสอืแจง้การอนุโลมใหบ้รษิทัไม่ตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงนิตาม
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขในสญัญาได ้โดยไมถ่อืเป็นการผดิเงื�อนไขหรอืเป็นเหตุผดินัดภายใตส้ญัญากูเ้งนิ ในการที�บรษิทั

ไม่สามารถดาํรงอตัราสว่นทางเงนิดงักล่าวตามที�กาํหนด 
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ตารางงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสด 

สิ�นสดุ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561  
 

 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 

 
บาท % 

สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มนุเวียน     
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8,825,224  1.74% 

ลูกหนี�การคา้ 2,728,810  0.54% 

ลูกหนี�อื�น 18,234,991  3.59% 

สนิคา้คงเหลอื 41,060,446  8.08% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 21,506,832  4.23% 

รวมสินทรพัยห์มนุเวยีน 92,356,303  18.17% 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน    
เงนิฝากประจําที�ตดิภาระคํ�าประกนั 3,000,000  0.59% 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 273,816,709  53.87% 

สทิธกิารเชา่ 34,344,490  6.76% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 3,872,742  0.76% 

เงนิประกนัการเช่าและอื�นๆ 100,906,819  19.85% 

รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน 415,940,760  81.83% 

รวมสินทรพัย ์ 508,297,063  100.00% 

หนี�สิน   
หนี�สินหมนุเวียน    
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 43,712,650  8.60% 

เจา้หนี�การคา้ 139,851,130  27.51% 

เงนิกูย้มืระยะสั �น 44,011,311  8.66% 

เจา้หนี�อื�น  125,854,303  24.76% 

เจา้หนี�คา่ซื�อสนิทรพัย ์  11,240,925  2.21% 

สว่นของหนี�สนิระยะยาวที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  20,563,927  4.05% 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 25,000,000  4.92% 

เจา้หนี�กรมสรรพากร  5,465,340  1.08% 

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น  4,954,733  0.97% 

รวมหนี�สินหมนุเวยีน  420,654,319  82.76% 

หนี�สินไมห่มนุเวียน   

หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ  2,735,153  0.54% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  37,752,890  7.43% 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  14,735,258  2.90% 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  3,061,126  0.60% 

ประมาณการหนี�สนิจากการรื�อถอนสนิทรพัย ์  28,238,539  5.56% 

รวมหนี�สินไมห่มุนเวียน  86,522,966  17.02% 

รวมหนี�สิน  507,177,285  99.78% 
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 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 

 
บาท % 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น     
ทุนเรอืนหุ้น   
ทนุจดทะเบยีน   
หุน้สามญั 487,200,000 หุน้ ๆ ละ 0.25 บาท 121,800,000 23.96% 

ทนุที �ออกและชําระแลว้   
หุน้สามญั 487,200,000 หุน้ ๆ ละ 0.25 บาท 121,800,000 23.96% 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น  307,550,162  60.51% 

กาํไรสะสม   

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย  7,055,720  1.39% 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (454,520,884) -89.42% 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้  19,234,780  3.78% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น  1,119,778  0.22% 

รวมหนี�สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 508,297,063  100.00% 

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุด 
วนัที� 31 มีนาคม 2561 

 
บาท % 

รายได ้   
รายไดจ้ากการขาย  396,793,689  97.60% 
รายไดอ้ื�น  9,746,164  2.40% 

รวมรายได ้  406,539,853  100.00% 

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทนุขาย  193,858,168  47.68% 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย  200,843,301  49.40% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  40,222,943  9.89% 
คา่ใชจ้่ายอื�น  1,102,677  0.27% 

ต้นทนุทางการเงนิ  2,322,698  0.57% 

รวมค่าใช้จา่ย  438,349,787  107.82% 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงนิได ้  (31,809,934) -7.82% 
คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้  454,367  0.11% 

กาํไร (ขาดทนุ) สําหรบังวด  (32,264,301) -7.94% 
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื�น สําหรบังวด  -   - 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด  (32,264,301) -7.94% 

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) (0.07)  
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งบกระแสเงินสด สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุด 
วนัที� 31 มีนาคม 2561 

 บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (32,264,301) 

รายการปรบักระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวดเป็นเงินสดรบั (จ่าย)  
 คา่เสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย  24,356,381  

 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรพัยถ์าวร (โอนกลบั)  3,176,116  
 ขาดทนุจากการปิดสาขาและปิดปรบัปรุง  2,127,799  

 (กาํไร) ขาดทนุจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์ (157,401) 

 รายได้ดอกเบี�ยรบั (6,834) 
 คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน  328,517  
 ตน้ทนุทางการเงนิ  2,322,698  

 คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 454,367  
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดําเนินงาน 337,342 
สนิทรพัยด์ําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง  
 ลูกหนี�การคา้ (321,998) 

 สนิคา้คงเหลอื   3,451,511  

 ลูกหนี�อื�นและสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (5,540,835) 

หนี�สนิดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)  
 เจา้หนี�การคา้  11,612,074  
 เจา้หนี�อื�น (4,139,059) 
 หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 485,147  
เงนิสดรบั (จ่าย) จากการดําเนินงาน 5,884,182 
 จ่ายภาษเีงนิได ้ (85,765) 
กระแสเงินสดรบั (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,798,417 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
 เงนิสดจ่ายซื�ออาคารและอุปกรณ์ (6,474,416) 
 เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 228,354  
 เงนิสดจ่ายคา่เงนิประกนัและอื�นๆ 3,488,164  
 เงนิสดจ่ายเจ้าหนี�คา่สนิทรพัย ์ (996,192) 
กระแสเงินสดรบั (จ่าย) สุทธิสาํหรบักิจกรรมลงทุน (3,754,090) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิเพิ�มขึ�น (ลดลง) (7,088,155) 
 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �น 38,972,078  
 เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสั �น (55,000,000) 
 เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 39,500,000  
 เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (14,500,000) 

 เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (4,500,000) 
 เงนิสดจ่ายหนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (617,117) 
 จ่ายดอกเบี�ยจ่าย (691,898) 
กระแสเงินสดรบั (จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (3,925,092) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) – สุทธิ (1,880,765) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 10,705,989  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวด 8,825,224 

 


