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ส่วนที� 1  ข้อมูลการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

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

การจดัสรรหุน้เพิ�มทุนอนุมตัโิดยที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 7/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 22 สงิหาคม 2560 

2. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ประเภทของหุน้ หุน้สามญั 
ทุนชาํระแลว้เดมิ 101,500,000 บาท 
ทุนที�จะชาํระเพิ�ม 10,150,000 บาท 
วธิกีารจดัสรร จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดมิสามารถใช้

สิทธิจองซื�อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription)โดยกําหนดวนักําหนด
รายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิทั ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถอือยู่ (Record  Date) ในวนัที� 6 
กันยายน ���� และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�ได้มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) โดย
วธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที� 7 กนัยายน 2560 

จาํนวนหุน้ที�จดัสรร จาํนวนไม่เกนิ 40,�00,000 หุน้  มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
อตัราส่วน 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่  (กรณีที�มเีศษของหุน้ใหป้ดัเศษนั �นทิ�ง) โดยผูถ้อืหุน้มสีทิธิ

ที�จะจองซื�อหุน้ในจาํนวนที�เกนิกว่าสทิธขิองตนได้ 
ราคาต่อหุน้ �.�� บาท   
ระยะเวลาการจองซื�อหุน้ 
และชาํระเงนิ 

วนัที� �–6 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
 

วธิกีารชาํระเงนิ เงินโอนผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) โดยใช้ใบนําฝาก
ชาํระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) วนัที� � ตุลาคม ���� เวลา 
9.00 น. ถงึ � ตุลาคม ���� เวลา 16.00 น. 
เชค็บุคคล / เชค็ธนาคาร (แคชเชียรเ์ชค็) หรอื ตั �วแลกเงิน (ดรา๊ฟท์) 
เชค็ลงวนัที�ไม่เกนิวนัที� 4 ตุลาคม ���� 
การชําระด้วยเชค็ ดร๊าฟท์ หรอื แคชเชยีร์เชค็ ต้องชําระโดยใช้ใบนําฝากชําระค่า
สินค้าและบริการ (Bill payment Pay-in Slip) ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที�        
4 ตุลาคม ���� และ สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากสาํนกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครได้
ภายในระยะเวลาจองซื�อเท่านั �น (โปรดระบุชื�อ หมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิต่อไดข้องผูส้ ั �ง
จองไวด้า้นหลงัเชค็ดว้ย) 
**ขอสงวนสทิธไิม่รบัชาํระเงนิค่าหุน้สามญัเพิ�มทุนเป็นเงนิสด   

สถานที�รบัจองซื�อ ฝา่ยปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั (“ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน”)  
ชั �น 15  อาคารลเิบอรต์ี�สแควร ์เลขที� 287  ถนนสลีม  เขตบางรกั  กรุงเทพฯ  10500   
โทรศพัท ์0-2695-���� (คุณอโณทยั ศฤงคารกุลกจิ) 

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
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ส่วนที� 1  ข้อมูลการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

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

การจดัสรรหุน้เพิ�มทุนอนุมตัโิดยที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 7/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 22 สงิหาคม 2560 

2. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ประเภทของหุน้ หุน้สามญั 
ทุนชาํระแลว้เดมิ 101,500,000 บาท 
ทุนที�จะชาํระเพิ�ม 10,150,000 บาท 
วธิกีารจดัสรร จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดมิสามารถใช้

สิทธิจองซื�อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription)โดยกําหนดวนักําหนด
รายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิทั ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถอือยู่ (Record  Date) ในวนัที� 6 
กันยายน ���� และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�ได้มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) โดย
วธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที� 7 กนัยายน 2560 

จาํนวนหุน้ที�จดัสรร จาํนวนไม่เกนิ 40,�00,000 หุน้  มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
อตัราส่วน 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่  (กรณีที�มเีศษของหุน้ใหป้ดัเศษนั �นทิ�ง) โดยผูถ้อืหุน้มสีทิธิ

ที�จะจองซื�อหุน้ในจาํนวนที�เกนิกว่าสทิธขิองตนได้ 
ราคาต่อหุน้ �.�� บาท   
ระยะเวลาการจองซื�อหุน้ 
และชาํระเงนิ 

วนัที� �–6 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
 

วธิกีารชาํระเงนิ เงินโอนผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) โดยใช้ใบนําฝาก
ชาํระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) วนัที� � ตุลาคม ���� เวลา 
9.00 น. ถงึ � ตุลาคม ���� เวลา 16.00 น. 
เชค็บุคคล / เชค็ธนาคาร (แคชเชียรเ์ชค็) หรอื ตั �วแลกเงิน (ดรา๊ฟท์) 
เชค็ลงวนัที�ไม่เกนิวนัที� 4 ตุลาคม ���� 
การชําระด้วยเชค็ ดร๊าฟท์ หรอื แคชเชยีร์เชค็ ต้องชําระโดยใช้ใบนําฝากชําระค่า
สินค้าและบริการ (Bill payment Pay-in Slip) ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที�        
4 ตุลาคม ���� และ สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากสาํนกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครได้
ภายในระยะเวลาจองซื�อเท่านั �น (โปรดระบุชื�อ หมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิต่อไดข้องผูส้ ั �ง
จองไวด้า้นหลงัเชค็ดว้ย) 
**ขอสงวนสทิธไิม่รบัชาํระเงนิค่าหุน้สามญัเพิ�มทุนเป็นเงนิสด   

สถานที�รบัจองซื�อ ฝา่ยปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั (“ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน”)  
ชั �น 15  อาคารลเิบอรต์ี�สแควร ์เลขที� 287  ถนนสลีม  เขตบางรกั  กรุงเทพฯ  10500   
โทรศพัท ์0-2695-���� (คุณอโณทยั ศฤงคารกุลกจิ) 

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

-5-



หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

-6-

 

เงื�อนไขอื�นๆ -  หุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะ
จดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ�งแสดงความจํานงจองซื�อเกินสิทธิตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ โดยจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้นเดมิของ
ผู้จองซื�อหุ้นรายนั �นๆในราคาเดียวกนักบัราคาที�เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ
บรษิัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นที�เหลอืจนกระทั �งไม่มหีุ้นสามญัเพิ�มทุนเหลอืจาก
การจดัสรรอกี หรอืจนกว่าจะไม่มผีู้ถอืหุ้นรายใดประสงคท์ี�จะจองซื�อหุ้นดงักล่าว
อกีต่อไป 

- บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื�อหุ้นสามัญของผู้จองซื�อหุ้นรายที�
ธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็แคชเชยีร์เช็คหรือดร๊าฟท์ได้จากการ
เรยีกเกบ็เงนิครั �งแรก  

- ผู้ถือหุ้นที�ยื�นความจํานงในการจองซื�อและได้ชําระค่าจองซื�อหุ้นสามญัแล้วจะ
ยกเลกิการจองซื�อและขอเงนิคนืไม่ได้ ทั �งนี� บรษิทัขอสงวนสทิธใินการตัดสทิธิ
การจองซื�อ หากผู้จองซื�อไม่สามารถนําส่งเอกสารการจองซื�อ หรือปฏิบัติผิด
เงื�อนไขการจองซื�อ หรอืไม่สามารถจ่ายชาํระเงนิค่าจองซื�อหุน้ไดค้รบถ้วนภายใน
กาํหนดระยะเวลาจองซื�อ 

- ถ้าจํานวนหุ้นที�ระบุไว้ในใบจองซื�อไม่ตรงตามจํานวนเงินที�บริษัทได้รบัชําระ 
บรษิทัจะถอืตามจาํนวนเงนิที�ไดร้บัชาํระเป็นหลกั 

- งดรบัเอกสารการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนทางไปรษณีย์ หรอืโทรสาร และห้าม
ฝากเอกสารการจองซื�อและหลกัฐานการชาํระเงนิไวก้บัธนาคารโดยเดด็ขาด ดว้ย
ธนาคารมหีน้าที�เพยีงนําเงนิของท่านฝากเขา้บญัชจีองซื�อหุน้เท่านั �น 

- ชื�อผู้ถือหุ้นที�ได้ทําการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน และชื�อเจ้าของบัญชีซื�อ ขาย
หลกัทรพัย์จะต้องเป็นชื�อเดียวกนั หากเป็นเลขที�บัญชีซื�อขายหลกัทรพัย์ของ
บุคคลอื�น หุน้สามญัเพิ�มทุนจะไม่สามารถเขา้บญัชไีด ้ในกรณีดงักล่าว บรษิทัขอ
สงวนสทิธใินการส่งมอบหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนไว้
ในนามของผูจ้องซื�อ และส่งมอบใบหุน้สามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ไดร้บัการจดัสรรทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตาม
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  � กนัยายน 2560  ซึ�งบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีที�ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที�จองซื�อไดท้นัในวนัทาํการแรกของการซื�อขาย 

- โปรดระบุรหสัโบรกเกอร์ที�ผู้จองซื�อประสงค์จะนําหุน้เข้าบญัชใีห้ถูกต้อง หากไม่
ถูกต้อง จะทําใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์ได ้ซึ�งบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบต่อความล่าชา้ในการตดิตามหุ้นคนืหรอือาจสญูหาย ในกรณีที�ผู้ถอืหุ้น
กรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้น
ดงักล่าว โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนไว้ในนามของผู้จองซื�อ และส่งมอบใบหุ้น
สามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ได้รบัการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อ ที�อยู่      
ที�ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที�        
� กนัยายน 2560  ซึ�งบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�ผู้ถอืหุน้ไม่สามารถขายหุ้น
ที�จองซื�อไดท้นัในวนัทาํการแรกของการซื�อขาย 

 
 

 

- บรษิัทขอสงวนสิทธิในการรบัใบจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน เฉพาะใบจองซื�อหุ้น
สามญัเพิ�มทุน ที�ได้มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและแนบเอกสารตามข้อ 
4.3 แลว้เท่านั �น 

- ในกรณีที�หากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนทั �งในรอบแรกหรอืการจดัสรรให้แก่ผู้
ถอืหุ้นที�จองซื�อเกนิสทิธทิาํให้สดัส่วนการถือหุ้นสามญัของผู้ถือหุน้รายใดถือหุ้น
ของบริษัทในลักษณะที�เพิ�มขึ�นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคําเสนอซื�อ
หลกัทรพัย์ (Tender Offer) หรอืทําให้สดัส่วนการถือหุ้นสามญัของผู้ถือหุ้นต่าง
ด้าวเกินกว่าจํานวนร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ
บรษิทั บรษิทัขอสงวนสทิธใินการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถือ
หุน้รายดงักล่าว โดยผู้ถอืหุ้นดงักล่าวอาจได้รบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพยีง
บางส่วน 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดวธิกีารจองซื�อและการชาํระเงนิ
ค่าจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนเงื�อนไขอื�นๆ ในการจองซื�อตามความเหมาะสมในกรณีที�
เกิดปญัหา อุปสรรค หรอืข้อจํากดัในการดําเนินงาน ทั �งนี�เพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทั 

3. กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรอืวนักาํหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื�อหุ้น
สามญัเพิ�มทุน 

กําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัท ตามสดัส่วน
จํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record  Date) ในวนัที� 6 กนัยายน ���� และให้รวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�ไดม้กีารแก้ไขเพิ�มเติม) 
โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที� 7 กนัยายน ���� 

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

 4.1 ระยะเวลาการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

วนัที� 2-6 ตุลาคม ���� เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
4.2 สถานที�รบัจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

ผูถ้ือหุ้นที�มสีทิธจิองซื�อหุ้นประสงค์จะจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน ให้ติดต่อยื�นเอกสารประกอบการจองซื�อ
และหลกัฐานการชําระเงนิค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน (ตามที�ระบุไว้ในข้อ 4.3) ได้ที�ตวัแทนการรบัจอง
ซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามที�ระบุในขอ้ 2 เท่านั �น 

สาํหรบัผูถ้ือหุน้ที�ถือหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) กรุณาติดต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ี�ท่านมบีญัชซีื�อขาย
หลกัทรพัย ์และมหีุน้สามญัของบรษิทั ฝากไว ้เพื�อให้บรษิทัหลกัทรพัย์นั �นๆดาํเนินการรวบรวมเอกสาร 
และยื�นเรื�องใหแ้ก่ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัในครั �งนี� 

ทั �งนี� บรษิทัโดยตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนจะไม่รบัเอกสารการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ทางไปรษณีย ์หรือโทรสาร 
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เงื�อนไขอื�นๆ -  หุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะ
จดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ�งแสดงความจํานงจองซื�อเกินสิทธิตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ โดยจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้นเดมิของ
ผู้จองซื�อหุ้นรายนั �นๆในราคาเดียวกนักบัราคาที�เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ
บรษิัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นที�เหลอืจนกระทั �งไม่มหีุ้นสามญัเพิ�มทุนเหลอืจาก
การจดัสรรอกี หรอืจนกว่าจะไม่มผีู้ถอืหุ้นรายใดประสงคท์ี�จะจองซื�อหุ้นดงักล่าว
อกีต่อไป 

- บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื�อหุ้นสามัญของผู้จองซื�อหุ้นรายที�
ธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็แคชเชยีร์เช็คหรือดร๊าฟท์ได้จากการ
เรยีกเกบ็เงนิครั �งแรก  

- ผู้ถือหุ้นที�ยื�นความจํานงในการจองซื�อและได้ชําระค่าจองซื�อหุ้นสามญัแล้วจะ
ยกเลกิการจองซื�อและขอเงนิคนืไม่ได้ ทั �งนี� บรษิทัขอสงวนสทิธใินการตัดสทิธิ
การจองซื�อ หากผู้จองซื�อไม่สามารถนําส่งเอกสารการจองซื�อ หรือปฏิบัติผิด
เงื�อนไขการจองซื�อ หรอืไม่สามารถจ่ายชาํระเงนิค่าจองซื�อหุน้ไดค้รบถ้วนภายใน
กาํหนดระยะเวลาจองซื�อ 

- ถ้าจํานวนหุ้นที�ระบุไว้ในใบจองซื�อไม่ตรงตามจํานวนเงินที�บริษัทได้รบัชําระ 
บรษิทัจะถอืตามจาํนวนเงนิที�ไดร้บัชาํระเป็นหลกั 

- งดรบัเอกสารการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนทางไปรษณีย์ หรอืโทรสาร และห้าม
ฝากเอกสารการจองซื�อและหลกัฐานการชาํระเงนิไวก้บัธนาคารโดยเดด็ขาด ดว้ย
ธนาคารมหีน้าที�เพยีงนําเงนิของท่านฝากเขา้บญัชจีองซื�อหุน้เท่านั �น 

- ชื�อผู้ถือหุ้นที�ได้ทําการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน และชื�อเจ้าของบัญชีซื�อ ขาย
หลกัทรพัย์จะต้องเป็นชื�อเดียวกนั หากเป็นเลขที�บัญชีซื�อขายหลกัทรพัย์ของ
บุคคลอื�น หุน้สามญัเพิ�มทุนจะไม่สามารถเขา้บญัชไีด ้ในกรณีดงักล่าว บรษิทัขอ
สงวนสทิธใินการส่งมอบหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนไว้
ในนามของผูจ้องซื�อ และส่งมอบใบหุน้สามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ไดร้บัการจดัสรรทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตาม
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  � กนัยายน 2560  ซึ�งบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีที�ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที�จองซื�อไดท้นัในวนัทาํการแรกของการซื�อขาย 

- โปรดระบุรหสัโบรกเกอร์ที�ผู้จองซื�อประสงค์จะนําหุน้เข้าบญัชใีห้ถูกต้อง หากไม่
ถูกต้อง จะทําใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์ได ้ซึ�งบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบต่อความล่าชา้ในการตดิตามหุ้นคนืหรอือาจสญูหาย ในกรณีที�ผู้ถอืหุ้น
กรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้น
ดงักล่าว โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนไว้ในนามของผู้จองซื�อ และส่งมอบใบหุ้น
สามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ได้รบัการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อ ที�อยู่      
ที�ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที�        
� กนัยายน 2560  ซึ�งบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�ผู้ถอืหุน้ไม่สามารถขายหุ้น
ที�จองซื�อไดท้นัในวนัทาํการแรกของการซื�อขาย 

 
 

 

- บรษิัทขอสงวนสิทธิในการรบัใบจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน เฉพาะใบจองซื�อหุ้น
สามญัเพิ�มทุน ที�ได้มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและแนบเอกสารตามข้อ 
4.3 แลว้เท่านั �น 

- ในกรณีที�หากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนทั �งในรอบแรกหรอืการจดัสรรให้แก่ผู้
ถอืหุ้นที�จองซื�อเกนิสทิธทิาํให้สดัส่วนการถือหุ้นสามญัของผู้ถือหุน้รายใดถือหุ้น
ของบริษัทในลักษณะที�เพิ�มขึ�นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคําเสนอซื�อ
หลกัทรพัย์ (Tender Offer) หรอืทําให้สดัส่วนการถือหุ้นสามญัของผู้ถือหุ้นต่าง
ด้าวเกินกว่าจํานวนร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ
บรษิทั บรษิทัขอสงวนสทิธใินการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถือ
หุน้รายดงักล่าว โดยผู้ถอืหุ้นดงักล่าวอาจได้รบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพยีง
บางส่วน 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดวธิกีารจองซื�อและการชาํระเงนิ
ค่าจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนเงื�อนไขอื�นๆ ในการจองซื�อตามความเหมาะสมในกรณีที�
เกิดปญัหา อุปสรรค หรอืข้อจํากดัในการดําเนินงาน ทั �งนี�เพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทั 

3. กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรอืวนักาํหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื�อหุ้น
สามญัเพิ�มทุน 

กําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัท ตามสดัส่วน
จํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record  Date) ในวนัที� 6 กนัยายน ���� และให้รวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�ไดม้กีารแก้ไขเพิ�มเติม) 
โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที� 7 กนัยายน ���� 

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

 4.1 ระยะเวลาการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

วนัที� 2-6 ตุลาคม ���� เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
4.2 สถานที�รบัจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

ผูถ้ือหุ้นที�มสีทิธจิองซื�อหุ้นประสงค์จะจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน ให้ติดต่อยื�นเอกสารประกอบการจองซื�อ
และหลกัฐานการชําระเงนิค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน (ตามที�ระบุไว้ในข้อ 4.3) ได้ที�ตวัแทนการรบัจอง
ซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามที�ระบุในขอ้ 2 เท่านั �น 

สาํหรบัผูถ้ือหุน้ที�ถือหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) กรุณาติดต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ี�ท่านมบีญัชซีื�อขาย
หลกัทรพัย ์และมหีุน้สามญัของบรษิทั ฝากไว ้เพื�อให้บรษิทัหลกัทรพัย์นั �นๆดาํเนินการรวบรวมเอกสาร 
และยื�นเรื�องใหแ้ก่ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัในครั �งนี� 

ทั �งนี� บรษิทัโดยตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนจะไม่รบัเอกสารการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ทางไปรษณีย ์หรือโทรสาร 
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4.3 วิธีการจอง และการชาํระเงินค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

4.3.1 ผูถ้ือหุ้นที�ประสงคจ์ะจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื�อในใบจองซื�อ
หุน้สามญัเพิ�มทุนใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื�อ หากผูจ้องซื�อเป็นนิตบุิคคลใบ
จองซื�อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพนัของนิติบุคคลนั �นพร้อมประทบัตราสําคญั
ของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มทั �งแนบใบรบัรองการจองซื�อหุ้น (เอกสารแจ้งสทิธกิารจองซื�อหุ้นที�
ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั) กรณีมกีารเปลี�ยนแปลงชื�อ/ชื�อสกุล 
ซึ�งทําใหช้ื�อ/ชื�อสกุลของผู้ถือหุ้นที�ต้องการจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน ไม่ตรงกบัข้อมลูรายชื�อผู้ถือ
หุ้นที�มสีทิธจิองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียน เพื�อสทิธใิน
การได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัของบรษิทั ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ให้
แนบเอกสารแสดงการเปลี�ยน ชื�อ/ชื�อสกุล เช่น หนังสอืรบัรอง ใบสําคญัการสมรส ใบสําคญัการ
หย่า (แลว้แต่กรณี) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง  

ลายมอืชื�อที�รบัรองสําเนาถูกต้องนั �นจะต้องตรงกับลายมอืชื�อที�ลงนามในเอกสารที�เกี�ยวข้องกบั
การจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนทุกฉบบั 

ทั �งนี� กําหนดให้ผู้จองซื�อยื�นใบจองซื�อหุ้น 1 ใบ ต่อใบรบัรองการจองซื�อหุ้น 1 ฉบบัเท่านั �น และ
แนบเอกสารดงัต่อไปนี�  

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที�ยงัไม่หมดอายุ 
และลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง หรอืในกรณีที�ใช้บัตรข้าราชการหรอืบัตรพนักงานรฐัวสิาหกิจ 
หรอืบตัรประชาชนตลอดชพี ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าที�มเีลขที�บตัรประจําตวัประชาชน 
13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง  

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว : สําเนาหนังสอืเดนิทางหรอืสําเนาใบต่างด้าว 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง 

ผูถ้อืหุน้ประเภทนิตบุิคคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย : สาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบุิคคลที�ออกโดย
กระทรวงพาณิชยท์ี�ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซื�อ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดย
ผูม้อีํานาจลงนามผกูพนัของนิตบุิคคลนั �น และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบ
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของ
ผูม้อีํานาจลงนามผกูพนัของนิตบุิคคลนั �น พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง 

ในกรณีที�เป็นส่วนราชการ องค์กรของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื�นของรฐั จะต้องแนบ
หนงัสอืที�มคีาํส ั �ง/มตใิหท้าํธุรกรรม หรอืหนงัสอืแต่งตั �ง หรอืหนงัสอืมอบอํานาจในการทาํธุรกรรม 

ในกรณีที�เป็นสหกรณ์ มูลนิธ ิสมาคม วดั มสัยดิ ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื�นในลกัษณะเดียวกนั 
จะต้องแนบหนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรมหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
หนังสอืแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง หนังสอืแต่งตั �งหรอืมอบอํานาจในการทํา
ธุรกรรม และเอกสารหลกัฐานการไดร้บัยกเวน้การหกัภาษ ีณ ที�จ่าย (ถ้าม)ี 

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสอืสําคญัการจดัตั �งบรษิัท 
(Certificate of Incorporation) หรอืสําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล (Affidavit) ที�ออกไม่เกิน 12 
เดอืน ก่อนวนัจองซื�อ พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั �น และประทบัตราสําคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

 

สาํเนาใบต่างด้าว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนามผกูพนัของนิติ
บุคคลนั �น พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง 

ในกรณีที�มีการมอบอํานาจให้  CUSTODIAN มาจองซื�อหุ้นต้องมีหนังสือมอบอํานาจให ้
CUSTODIAN ดํ าเนินการแทน 1 ฉบับ  โดยใน เอกสารการจองซื� อหุ้ น จะลงนามโดย 
CUSTODIAN และจะต้องมหีนังสือของ CUSTODIAN ที�ระบุว่าผู้มอีํานาจลงนาม พร้อมสําเนา
บตัรประชาชนที�ยงัไม่หมดอายุของผูม้อีํานาจลงนามพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้องอกี 1 ฉบบั 

4.3.2 ผูจ้องซื�อต้องชาํระเงนิค่าจองซื�อเตม็จาํนวนที�จองซื�อ ณ วนัจองซื�อ โดยมวีธิกีารชาํระเงนิดงันี� 

โอนเงนิสด : โดยใช้ ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) 
ชําระเงินได้ที� ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั �วประเทศ เข้าบัญชีกระแสรายวนั 
Company Code 5298 ชื�อบัญชี “บริษัทหลกัทรพัย์  เคที ซีมิโก้  จํากัด เพื�อจองซื�อหุ้น” หรือ 
“KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription” โดยกําหนดการรบัเอกสารการจอง
ซื�อหุน้ โดยวธิกีารโอนเงนิสด ในวนัที� 2-6 ตุลาคม ���� เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

โอนด้วยเช็ค : การโอนด้วยเช็ค ผู้จองซื�อจะต้องนําเช็คลงวันที�ไม่เกินวนัที�  4 ตุลาคม ����      
นําฝากเขา้บญัช ีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั �วประเทศ เข้าบญัชกีระแสรายวนั 
Company Code 5298 ชื�อบญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก ้ จาํกดั เพื�อจองซื�อหุน้” หรอื “KT 
ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription” โดยใช้ ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้า
และบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ภายในวนัที� 2 ตุลาคม ���� เวลา 9.00 น. - 16.00 
น. ถึงวนัที� 4 ตุลาคม ���� เวลา 9.00 น. - 16.00 น. และเชค็ดงักล่าวต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
จากสํานักหกับัญชใีนกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื�อเท่านั �น โดยกําหนดการรบั
เอกสารการจองซื� อหุ้ น โดยวิธีก ารโอนด้วย เช็ค  ใน วันที�  2 - 4 ตุ ลาคม  2560 เว ลา                 
9.00 น. - 16.00 น.  

กรณีชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรอืดร๊าฟท์ (จ่ายชําระเต็มจํานวน) ขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่าย 
“บรษิัทหลกัทรพัย์ เคที ซีมโิก้  จํากดั  เพื�อจองซื�อหุ้น” หรอื “KT ZMICO Securities Co., Ltd. 
For Share Subscription” โดยเช็ค แคชเชียร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที�ไม่เกนิ 4 ตุลาคม 
���� และ สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากสํานักหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจอง
ซื�อเท่านั �น  

ทั �งนี� กาํหนดใหผู้จ้องซื�อต้องจ่ายเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จาํนวน 1 ฉบบัต่อ 1 ใบจอง ทั �ง
กรณีจองซื�อตามสทิธ ิหรอืน้อยกว่าสทิธ ิหรอืเกนิกว่าสทิธ ิ(ยกเวน้ บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั) 

กรุณาระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (ดจูากใบรบัรองการจองซื�อหุน้) ชื�อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัท์ ที�สามารถตดิต่อได้ไวด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

กําหนดการรับจองซื�อหุ้น กรณีชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ร ับจองซื�อในวันที�            
� ตุลาคม ���� ตั �งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ถงึวนัที� 4 ตุลาคม ���� เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

ทั �งนี�  ผู้ถือหุ้นที�จองซื�อจะต้องเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) 
ต่างหากจากจาํนวนเงินค่าจองซื�อหุ้น 
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4.3 วิธีการจอง และการชาํระเงินค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

4.3.1 ผูถ้ือหุ้นที�ประสงคจ์ะจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื�อในใบจองซื�อ
หุน้สามญัเพิ�มทุนใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื�อ หากผูจ้องซื�อเป็นนิตบุิคคลใบ
จองซื�อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพนัของนิติบุคคลนั �นพร้อมประทบัตราสําคญั
ของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มทั �งแนบใบรบัรองการจองซื�อหุ้น (เอกสารแจ้งสทิธกิารจองซื�อหุ้นที�
ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั) กรณีมกีารเปลี�ยนแปลงชื�อ/ชื�อสกุล 
ซึ�งทําใหช้ื�อ/ชื�อสกุลของผู้ถือหุ้นที�ต้องการจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน ไม่ตรงกบัข้อมลูรายชื�อผู้ถือ
หุ้นที�มสีทิธจิองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียน เพื�อสทิธใิน
การได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัของบรษิทั ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ให้
แนบเอกสารแสดงการเปลี�ยน ชื�อ/ชื�อสกุล เช่น หนังสอืรบัรอง ใบสําคญัการสมรส ใบสําคญัการ
หย่า (แลว้แต่กรณี) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง  

ลายมอืชื�อที�รบัรองสําเนาถูกต้องนั �นจะต้องตรงกับลายมอืชื�อที�ลงนามในเอกสารที�เกี�ยวข้องกบั
การจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนทุกฉบบั 

ทั �งนี� กําหนดให้ผู้จองซื�อยื�นใบจองซื�อหุ้น 1 ใบ ต่อใบรบัรองการจองซื�อหุ้น 1 ฉบบัเท่านั �น และ
แนบเอกสารดงัต่อไปนี�  

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที�ยงัไม่หมดอายุ 
และลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง หรอืในกรณีที�ใช้บัตรข้าราชการหรอืบัตรพนักงานรฐัวสิาหกิจ 
หรอืบตัรประชาชนตลอดชพี ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าที�มเีลขที�บตัรประจําตวัประชาชน 
13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง  

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว : สําเนาหนังสอืเดนิทางหรอืสําเนาใบต่างด้าว 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง 

ผูถ้อืหุน้ประเภทนิตบุิคคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย : สาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบุิคคลที�ออกโดย
กระทรวงพาณิชยท์ี�ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซื�อ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดย
ผูม้อีํานาจลงนามผกูพนัของนิตบุิคคลนั �น และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบ
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของ
ผูม้อีํานาจลงนามผกูพนัของนิตบุิคคลนั �น พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง 

ในกรณีที�เป็นส่วนราชการ องค์กรของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื�นของรฐั จะต้องแนบ
หนงัสอืที�มคีาํส ั �ง/มตใิหท้าํธุรกรรม หรอืหนงัสอืแต่งตั �ง หรอืหนงัสอืมอบอํานาจในการทาํธุรกรรม 

ในกรณีที�เป็นสหกรณ์ มูลนิธ ิสมาคม วดั มสัยดิ ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื�นในลกัษณะเดียวกนั 
จะต้องแนบหนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรมหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
หนังสอืแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง หนังสอืแต่งตั �งหรอืมอบอํานาจในการทํา
ธุรกรรม และเอกสารหลกัฐานการไดร้บัยกเวน้การหกัภาษ ีณ ที�จ่าย (ถ้าม)ี 

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสอืสําคญัการจดัตั �งบรษิัท 
(Certificate of Incorporation) หรอืสําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล (Affidavit) ที�ออกไม่เกิน 12 
เดอืน ก่อนวนัจองซื�อ พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั �น และประทบัตราสําคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

 

สาํเนาใบต่างด้าว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนามผกูพนัของนิติ
บุคคลนั �น พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง 

ในกรณีที�มีการมอบอํานาจให้  CUSTODIAN มาจองซื�อหุ้นต้องมีหนังสือมอบอํานาจให ้
CUSTODIAN ดํ าเนินการแทน 1 ฉบับ  โดยใน เอกสารการจองซื� อหุ้ น จะลงนามโดย 
CUSTODIAN และจะต้องมหีนังสือของ CUSTODIAN ที�ระบุว่าผู้มอีํานาจลงนาม พร้อมสําเนา
บตัรประชาชนที�ยงัไม่หมดอายุของผูม้อีํานาจลงนามพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้องอกี 1 ฉบบั 

4.3.2 ผูจ้องซื�อต้องชาํระเงนิค่าจองซื�อเตม็จาํนวนที�จองซื�อ ณ วนัจองซื�อ โดยมวีธิกีารชาํระเงนิดงันี� 

โอนเงนิสด : โดยใช้ ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) 
ชําระเงินได้ที� ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั �วประเทศ เข้าบัญชีกระแสรายวนั 
Company Code 5298 ชื�อบัญชี “บริษัทหลกัทรพัย์  เคที ซีมิโก้  จํากดั เพื�อจองซื�อหุ้น” หรือ 
“KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription” โดยกําหนดการรบัเอกสารการจอง
ซื�อหุน้ โดยวธิกีารโอนเงนิสด ในวนัที� 2-6 ตุลาคม ���� เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

โอนด้วยเช็ค : การโอนด้วยเช็ค ผู้จองซื�อจะต้องนําเช็คลงวันที�ไม่เกินวนัที�  4 ตุลาคม ����      
นําฝากเขา้บญัช ีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั �วประเทศ เข้าบญัชกีระแสรายวนั 
Company Code 5298 ชื�อบญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก ้ จาํกดั เพื�อจองซื�อหุน้” หรอื “KT 
ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription” โดยใช้ ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้า
และบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ภายในวนัที� 2 ตุลาคม ���� เวลา 9.00 น. - 16.00 
น. ถึงวนัที� 4 ตุลาคม ���� เวลา 9.00 น. - 16.00 น. และเชค็ดงักล่าวต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
จากสํานักหกับัญชใีนกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื�อเท่านั �น โดยกําหนดการรบั
เอกสารการจองซื� อหุ้ น โดยวิธีก ารโอนด้วย เช็ค  ใน วันที�  2 - 4 ตุ ลาคม  2560 เว ลา                 
9.00 น. - 16.00 น.  

กรณีชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรอืดร๊าฟท์ (จ่ายชําระเต็มจํานวน) ขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่าย 
“บรษิัทหลกัทรพัย์ เคที ซีมโิก้  จํากดั  เพื�อจองซื�อหุ้น” หรอื “KT ZMICO Securities Co., Ltd. 
For Share Subscription” โดยเช็ค แคชเชียร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที�ไม่เกนิ 4 ตุลาคม 
���� และ สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากสํานักหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจอง
ซื�อเท่านั �น  

ทั �งนี� กาํหนดใหผู้จ้องซื�อต้องจ่ายเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จาํนวน 1 ฉบบัต่อ 1 ใบจอง ทั �ง
กรณีจองซื�อตามสทิธ ิหรอืน้อยกว่าสทิธ ิหรอืเกนิกว่าสทิธ ิ(ยกเวน้ บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั) 

กรุณาระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (ดจูากใบรบัรองการจองซื�อหุน้) ชื�อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัท์ ที�สามารถตดิต่อได้ไวด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

กําหนดการรับจองซื�อหุ้น กรณีชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ร ับจองซื�อในวันที�            
� ตุลาคม ���� ตั �งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ถงึวนัที� 4 ตุลาคม ���� เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

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

 



หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

-10-

 

ผูจ้องซื�อต้องนําใบจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน พรอ้ม เอกสารประกอบการจองซื�อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้เท่านั �น ประกอบดว้ย 

(ก)  ใบจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน 

(ข)  ใบรบัรองการจองซื�อหุน้ (เอกสารแจง้สทิธกิารจองซื�อหุน้) 

(ค)  เอกสารแสดงตน อย่างใดอย่างหนึ�ง (ตามที�ระบุในขอ้ 4.3.1) 

(ง)  กรณีผู้จองซื�อที�เลือกฝากหลกัทรพัย์เข้าบัญชี Issuer Account : A/C 600 ต้องแนบเอกสาร
เพิ�มเตมิ ดงันี�  

- เอกสารเพิ�มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์ เฉพาะผู้ที�ประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชี
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 

- แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

(จ)  หลกัฐานการชาํระเงนิ ตามขอ้ 4.3.2 

มายื�นความจํานงขอจองซื�อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการจองซื�อและหลักฐานการชําระเงินได้ที�
สํานักงานของตัวแทนการรับจองซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุน  ตั �งแต่ว ันที�  2 - 6 ตุลาคม ���� เวลา             
9.00 น. – 16.00 น. ตามที�อยู่ที�ระบุในขอ้ 2 ทั �งนี�ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน จะไม่รบัจองซื�อ
หุน้ทางไปรษณีย ์และทางโทรสาร  

4.4 การคืนเงินค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที�ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ไม่ครบตามจาํนวนที�จองซื�อ 

ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจํานวน
ที�จองซื�อเกนิกว่าสทิธ ิ บรษิทัโดยตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน จะดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซื�อ
ดงักล่าวโดยไม่มีดอกเบี�ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซื�อ ตามที�ผูจ้องซื�อระบุไวใ้นใบจองซื�อ
โดยวธิใีดวธิหีนึ�ง ดงันี� 

4.4.1 โอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื�อหุ้น ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic 
Transfer System หรอื ATS) ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซื�อหุน้  
เฉพาะบัญชีของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) (BAY), ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BBL), ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
(KBANK), ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB), ธนาคาร ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
(TBANK), ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) (TMB) และ ธนาคาร ยูโอบี จํากดั (มหาชน) 
(UOB) โดยผูจ้องซื�อต้องแนบสาํเนาหน้าสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยห์รอืสาํเนา 
Statement บัญชีกระแสรายวนัชื�อเดียวกบัผู้จองซื�อเท่านั �น และต้องไม่เป็นบัญชีเงนิฝากร่วม 
หรอื 

4.4.2   จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายผู้จองซื�อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อ ที�อยู่      
ที�ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบรษิทั ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที� � กนัยายน ���� 
ภายใน 10 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซื�อหุน้ หรอื 

 

4.4.3  วธิีอื�นตามที� บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรบัจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเห็นว่าเหมาะสม โดย  
ผูจ้องซื�อหุน้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่อ
สาํนกัหกับญัช ีหรอื เชค็ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี 

ในกรณีที�บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนไม่สามารถดําเนินการคนืเงนิค่าจอง
ซื�อดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื�อหุ้นได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที�อยู่
นอกเหนือการควบคุมของตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน   บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจอง
ซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนจะดาํเนินการคนืเงนิดงักล่าวเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายผู้จองซื�อหุน้ และส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ 
วนัที� 7 กนัยายน ���� ภายใน 10 วนัทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซื�อหุน้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกีารโอนเงนิค่าจองซื�อดงักล่าวเข้าบญัชธีนาคารของผู้จองซื�อผ่านระบบการโอน
เงินอัตโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรอืส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื�อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบรษิทั ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที�     
�กนัยายน 2560 โดยถูกต้องแลว้ให้ถอืว่าผูจ้องซื�อได้รบัเงนิจองซื�อคนืแลว้โดยชอบและผู้จองซื�อจะไม่มี
สทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี�ย และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ จากบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจองซื�อหุ้นสามญั
เพิ�มทุน อกีต่อไป 

4.5 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

 4.5.1 ในกรณีที�ผู้จองซื�อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(Scripless System) โดยผูจ้องซื�อประสงคท์ี�จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ซึ�ง
ผู้จองซื�อมบีญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์อยู่ ในกรณีนี�บรษิทัจะดําเนินการนําหุ้นสามญัที�ได้รบัจดัสรร
ฝากไว้กบั “บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดัเพื�อผู้ฝาก” และศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุ้นสามญัที�บรษิทัหลกัทรพัย์นั �นฝากหุ้นสามญัอยู่และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื�อภายใน 7 วันนับจากวันที�สิ�นสุดระยะเวลาการจองซื�อ  ใน
ขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ั �นกจ็ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัที�ผูจ้องซื�อฝากไวใ้นกรณี
นี�ผู้ที�ได้รบัการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที�ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ได้ทนัทีที�
ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทัทาํการซื�อขายได้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

ในกรณีที�ผู้จองซื�อเลอืกให้บรษิัทดําเนินการตามข้อ 4.5.1 นี� ชื�อของผู้จองซื�อจะต้องตรงกบัชื�อ
เจ้าของบญัชีซื�อขายหลกัทรพัย์ที�ผู้จองซื�อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัย์
ดงักล่าวมฉิะนั �นแล้วบรษิทัขอสงวนสทิธทิี�จะดําเนินการออกใบหุ้นตามขอ้ 4.5.3 ให้แก่ผู้จองซื�อ
แทน 

4.5.2  ในกรณีที�ผู้จองซื�อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซื�อประสงค์ที�จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชกิเลขที� 600 กรณีนี� บรษิทัจะดําเนินการนําหุ้นสามญัที�ได้รบัจดัสรรฝากไวก้บัศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย์ และศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุ้นสามญัตามจํานวนที�ผู้จอง
ซื�อได้รบัการจดัสรรไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที� 600 และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้จองซื�อภายใน 7 วนันับจากวนัที�สิ�นสุดระยะเวลาการจองซื�อ ในกรณีนี�ผูท้ี�ได้รบั
การจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที�ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ได้และหากผู้จองซื�อ
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ผูจ้องซื�อต้องนําใบจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน พรอ้ม เอกสารประกอบการจองซื�อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้เท่านั �น ประกอบดว้ย 

(ก)  ใบจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน 

(ข)  ใบรบัรองการจองซื�อหุน้ (เอกสารแจง้สทิธกิารจองซื�อหุน้) 

(ค)  เอกสารแสดงตน อย่างใดอย่างหนึ�ง (ตามที�ระบุในขอ้ 4.3.1) 

(ง)  กรณีผู้จองซื�อที�เลือกฝากหลกัทรพัย์เข้าบัญชี Issuer Account : A/C 600 ต้องแนบเอกสาร
เพิ�มเตมิ ดงันี�  

- เอกสารเพิ�มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์ เฉพาะผู้ที�ประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชี
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 

- แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

(จ)  หลกัฐานการชาํระเงนิ ตามขอ้ 4.3.2 

มายื�นความจํานงขอจองซื�อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการจองซื�อและหลักฐานการชําระเงินได้ที�
สํานักงานของตัวแทนการรับจองซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุน  ตั �งแต่ว ันที�  2 - 6 ตุลาคม ���� เวลา             
9.00 น. – 16.00 น. ตามที�อยู่ที�ระบุในขอ้ 2 ทั �งนี�ตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน จะไม่รบัจองซื�อ
หุน้ทางไปรษณีย ์และทางโทรสาร  

4.4 การคืนเงินค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที�ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ไม่ครบตามจาํนวนที�จองซื�อ 

ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจํานวน
ที�จองซื�อเกนิกว่าสทิธ ิ บรษิทัโดยตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน จะดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซื�อ
ดงักล่าวโดยไม่มีดอกเบี�ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซื�อ ตามที�ผูจ้องซื�อระบุไวใ้นใบจองซื�อ
โดยวธิใีดวธิหีนึ�ง ดงันี� 

4.4.1 โอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื�อหุ้น ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic 
Transfer System หรอื ATS) ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซื�อหุน้  
เฉพาะบัญชีของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) (BAY), ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BBL), ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
(KBANK), ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB), ธนาคาร ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
(TBANK), ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) (TMB) และ ธนาคาร ยูโอบี จํากดั (มหาชน) 
(UOB) โดยผูจ้องซื�อต้องแนบสาํเนาหน้าสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยห์รอืสาํเนา 
Statement บัญชีกระแสรายวนัชื�อเดียวกบัผู้จองซื�อเท่านั �น และต้องไม่เป็นบัญชีเงนิฝากร่วม 
หรอื 

4.4.2   จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายผู้จองซื�อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อ ที�อยู่      
ที�ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบรษิทั ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที� � กนัยายน ���� 
ภายใน 10 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซื�อหุน้ หรอื 

 

4.4.3  วธิีอื�นตามที� บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรบัจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเห็นว่าเหมาะสม โดย  
ผูจ้องซื�อหุน้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่อ
สาํนกัหกับญัช ีหรอื เชค็ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี 

ในกรณีที�บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนไม่สามารถดําเนินการคนืเงนิค่าจอง
ซื�อดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื�อหุ้นได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที�อยู่
นอกเหนือการควบคุมของตวัแทนการรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน   บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจอง
ซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนจะดาํเนินการคนืเงนิดงักล่าวเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายผู้จองซื�อหุน้ และส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ 
วนัที� 7 กนัยายน ���� ภายใน 10 วนัทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซื�อหุน้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกีารโอนเงนิค่าจองซื�อดงักล่าวเข้าบญัชธีนาคารของผู้จองซื�อผ่านระบบการโอน
เงินอัตโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรอืส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื�อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบรษิทั ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที�     
�กนัยายน 2560 โดยถูกต้องแลว้ให้ถอืว่าผูจ้องซื�อได้รบัเงนิจองซื�อคนืแลว้โดยชอบและผู้จองซื�อจะไม่มี
สทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี�ย และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ จากบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจองซื�อหุ้นสามญั
เพิ�มทุน อกีต่อไป 

4.5 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

 4.5.1 ในกรณีที�ผู้จองซื�อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(Scripless System) โดยผูจ้องซื�อประสงคท์ี�จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ซึ�ง
ผู้จองซื�อมบีญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์อยู่ ในกรณีนี�บรษิทัจะดําเนินการนําหุ้นสามญัที�ได้รบัจดัสรร
ฝากไว้กบั “บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดัเพื�อผู้ฝาก” และศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุ้นสามญัที�บรษิทัหลกัทรพัย์นั �นฝากหุ้นสามญัอยู่และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื�อภายใน 7 วันนับจากวันที�สิ�นสุดระยะเวลาการจองซื�อ  ใน
ขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ั �นกจ็ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัที�ผูจ้องซื�อฝากไวใ้นกรณี
นี�ผู้ที�ได้รบัการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที�ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ได้ทนัทีที�
ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทัทาํการซื�อขายได้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

ในกรณีที�ผู้จองซื�อเลอืกให้บรษิัทดําเนินการตามข้อ 4.5.1 นี� ชื�อของผู้จองซื�อจะต้องตรงกบัชื�อ
เจ้าของบญัชีซื�อขายหลกัทรพัย์ที�ผู้จองซื�อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัย์
ดงักล่าวมฉิะนั �นแล้วบรษิทัขอสงวนสทิธทิี�จะดําเนินการออกใบหุ้นตามขอ้ 4.5.3 ให้แก่ผู้จองซื�อ
แทน 

4.5.2  ในกรณีที�ผู้จองซื�อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซื�อประสงค์ที�จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชกิเลขที� 600 กรณีนี� บรษิทัจะดําเนินการนําหุ้นสามญัที�ได้รบัจดัสรรฝากไวก้บัศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย์ และศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุ้นสามญัตามจํานวนที�ผู้จอง
ซื�อได้รบัการจดัสรรไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที� 600 และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้จองซื�อภายใน 7 วนันับจากวนัที�สิ�นสุดระยะเวลาการจองซื�อ ในกรณีนี�ผูท้ี�ได้รบั
การจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที�ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ได้และหากผู้จองซื�อ
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ต้องการถอนหุ้นสามญัออกจากบัญชีของบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขที� 600 ผู้จองซื�อ
สามารถติดต่อได้ที�ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ซึ�งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตามอัตราที�
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์าํหนด 

ทั �งนี�การถอนหุน้สามญัที�ฝากไว้ในบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที� 600 จะต้องใช้
เวลาในการดาํเนินการ ดงันั �นผู้จองซื�อที�นําฝากในบญัชดีงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุน้สามญั
ไดท้นัภายในวนัที�หุน้สามญัของบรษิทัทาํการซื�อขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัย์ 

4.5.3  ในกรณีที�ผู้จองซื�อประสงค์จะขอรบัใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื�อบรษิทั โดยศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวนที�ได้รบัการจดัสรรให้แก่ผูจ้องซื�อหุน้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานขอ้มูลผู้ถอืหุ้นของบรษิทั ตามสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ 
วนัที� 7 กนัยายน 2560 ภายใน 15 วนันบัจากวนัที�สิ�นสุดระยะเวลาการจองซื�อในกรณีนี�ผูจ้องซื�อ
ที�ได้รบัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุน้สามญัที�ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ได้จนกว่าจะ
ไดร้บัใบหุน้ซึ�งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที�หุน้สามญัของบรษิทัไดเ้ริ�มซื�อขายในตลาดหลกัทรพัย์ 

  ทั �งนี� หากผู้จองซื�อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ�งในใบจองซื�อบรษิทัขอสงวนสทิธิที�จะดาํเนินการ
ออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื�อตามขอ้ 4.5.3 แทน 

 

5. วตัถปุระสงคก์ารเพิ�มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที�เพิ�ม 
เงนิที�ได้รบัจากการเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ประมาณ ��.�� ลา้นบาท
จะนําไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื�อรองรบัการดาํเนินงานของบรษิทั ภายในปี ���� 
 

6. ประโยชน์ที�บริษทั จะได้รบัจากการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 
6.1  ลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ส่งผลใหบ้รษิทัมแีนวโน้มการดาํเนินงานที�ดขีึ�นในอนาคต 
�.� เพิ�มสภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทั และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ  
6.3 เพิ�มส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหม้ากขึ�น ลดความเสี�ยงในการที�บรษิทัอาจถูกเพกิถอนจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด เอม็ เอ ไอ หากส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมค่ีาน้อยกว่าศนูย ์ซึ�ง ณ 
วนัที� �� มถุินายน ���� บรษิทัคงเหลอืส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั ��.�� ลา้นบาท 

 

7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรบัเงินปันผลของหุ้นส่วนที�เพิ�มทุน 
บรษิทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ �� ของกาํไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิ
ไดแ้ละหกัสาํรองตามจาํนวนที�กฎหมายกําหนด  
สทิธริบัเงนิปนัผลของผู้ที�ได้รบัการจดัสรรหุ้นเพิ�มสามญัทุนในครั �งนี�  จะมสีทิธิรบัเงนิปนัผลจากการดําเนินงาน
เมื�อได้รบัจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษทัจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมและจะต้องเป็นไปตาม
นโยบายการการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัดว้ย 
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ต้องการถอนหุ้นสามญัออกจากบัญชีของบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขที� 600 ผู้จองซื�อ
สามารถติดต่อได้ที�ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ซึ�งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตามอัตราที�
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์าํหนด 

ทั �งนี�การถอนหุน้สามญัที�ฝากไว้ในบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที� 600 จะต้องใช้
เวลาในการดาํเนินการ ดงันั �นผู้จองซื�อที�นําฝากในบญัชดีงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุน้สามญั
ไดท้นัภายในวนัที�หุน้สามญัของบรษิทัทาํการซื�อขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัย์ 

4.5.3  ในกรณีที�ผู้จองซื�อประสงค์จะขอรบัใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื�อบรษิทั โดยศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวนที�ได้รบัการจดัสรรให้แก่ผูจ้องซื�อหุน้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื�อ ที�อยู่ ที�ปรากฏในฐานขอ้มูลผู้ถอืหุ้นของบรษิทั ตามสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ 
วนัที� 7 กนัยายน 2560 ภายใน 15 วนันบัจากวนัที�สิ�นสุดระยะเวลาการจองซื�อในกรณีนี�ผูจ้องซื�อ
ที�ได้รบัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุน้สามญัที�ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ได้จนกว่าจะ
ไดร้บัใบหุน้ซึ�งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที�หุน้สามญัของบรษิทัไดเ้ริ�มซื�อขายในตลาดหลกัทรพัย์ 

  ทั �งนี� หากผู้จองซื�อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ�งในใบจองซื�อบรษิทัขอสงวนสทิธิที�จะดาํเนินการ
ออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื�อตามขอ้ 4.5.3 แทน 

 

5. วตัถปุระสงคก์ารเพิ�มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที�เพิ�ม 
เงนิที�ได้รบัจากการเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ประมาณ ��.�� ลา้นบาท
จะนําไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื�อรองรบัการดาํเนินงานของบรษิทั ภายในปี ���� 
 

6. ประโยชน์ที�บริษทั จะได้รบัจากการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 
6.1  ลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ส่งผลใหบ้รษิทัมแีนวโน้มการดาํเนินงานที�ดขีึ�นในอนาคต 
�.� เพิ�มสภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทั และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ  
6.3 เพิ�มส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหม้ากขึ�น ลดความเสี�ยงในการที�บรษิทัอาจถูกเพกิถอนจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด เอม็ เอ ไอ หากส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมค่ีาน้อยกว่าศนูย ์ซึ�ง ณ 
วนัที� �� มถุินายน ���� บรษิทัคงเหลอืส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั ��.�� ลา้นบาท 

 

7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรบัเงินปันผลของหุ้นส่วนที�เพิ�มทุน 
บรษิทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ �� ของกาํไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิ
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2.2  

 

บรษิทั ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั �งเมื�อวนัที� 28 มกราคม 2547 ในนามบรษิทั ฮอท พอท 
จํากดั ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก 16 ล้านบาท เพื�อดําเนินธุรกจิรา้นอาหารประเภทสุกี� ชาบู ภายใต้การบรหิารของ
นางสาวสกุณา บ่ายเจรญิ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่และผู้บรหิาร ซึ�งเป็นผูก่้อตั �งและบุกเบิกธุรกจิมาตั �งแต่ปี 2538 โดยเริ�มจาก
รา้นอาหารสุกี� ชาบู ตามสั �ง หรอืแบบ A La Carte (การสั �งอาหารที�มอียู่ในเมนู) สาขาแรกในนามร้าน “โคคาเฟรช สุกี�” 
ที�ห้างตะวนัออกคอมเพลก็ซ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยมลีูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มครอบครวั ภายใต้พื�นที�บรหิารจดัการ
ประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ�งได้รบัความนิยมอย่างมาก และเป็นร้านสุกี�รา้นเดยีวที�ขึ�นชื�อในจงัหวดัฉะเชงิเทรา และ
ต่อมาได้ขยายสาขาในห้างตามจงัหวดัต่างๆ เช่น สระบุร ีสุรนิทร์ บุรรีมัย์ กําแพงเพชร และพิษณุโลก เป็นต้น โดย
รปูแบบการขยายสาขาในขณะนั �นดาํเนินการโดยจดัตั �งบรษิทัต่างๆ เพื�อควบคุมรา้นสาขาในแต่ละภูมภิาค 

ปี 2544 บรษิทัไดเ้ปลี�ยนแบรนดร์า้นอาหารจาก “โคคาเฟรช สุกี�” มาเป็น “ฮอทพอท สุกี� ชาบูเรสโตรองต์” 
ปี 2547 ได้เปลี�ยนรปูแบบการบรหิารจดัการใหม่ โดยก่อตั �งบรษิทั ฮอท พอท จํากดั เพื�อเป็นศูนย์รวมในการ

บรหิารงานและรา้นสาขาทั �งหมด และในเดอืนตุลาคม 2547 บรษิทัไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนอีก 40 ล้านบาท เป็น 56 ลา้น
บาท เพื�อรบัโอนสนิทรพัยข์องสาขาต่างๆ จากกลุ่มบรษิทัเดมิเขา้เป็นสนิทรพัยข์องบรษิทั 

ปี 2548 บรษิัทได้ปรบัเปลี�ยนกลยุทธ์ด้วยการรุกตลาดร้านอาหารประเภทสุกี�ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
โดยการเปิดรา้นบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาตทิี�เน้นอาหารประเภทสุกี� ชาบูเป็นหลกั ที�สาขาเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 เป็น
แห่งแรกในเดอืนพฤษภาคม 2548 ในรูปแบบร้าน “ฮอทพอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์” ประกอบด้วย สุกี� ชาบู และอาหาร
นานาชาติหลากหลายกว่า 100 รายการ ซึ�งขณะนั �นยงัไม่มผีู้ประกอบการธุรกจิ สุกี� ชาบู รายใดดําเนินการ ส่งผลให้
ธุรกจิของบรษิทัประสบความสาํเรจ็ สามารถเพิ�มยอดขายให้กบับรษิทัได้อย่างด ีลกูค้าให้การยอมรบัและรูจ้กัแบรนด์
ฮอทพอทมากขึ�น ทําให้เป็นจุดเริ�มต้นที�ดขีองการเปิดตวัในหา้งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และการปรบัเปลี�ยนกลยุทธ์ครั �ง
สําคญับนแนวความคิดที�ว่า นอกจากอาหารที�อร่อยและการบรกิารที�ดแีล้ว ยงัต้องมอบ “ความคุ้มค่า” ในการบรโิภค
ให้กบัลูกค้าเพิ�มมากขึ�น โดยบรษิทัได้ตัดสนิใจขยายธุรกจิไปในแนว “บุฟเฟ่ต์” อิ�มได้ไม่อั �น All You Can Eat และได้
ทยอยปรบัเปลี�ยนรปูแบบร้านอาหารจากรา้น สุกี� ชาบู ตามสั �ง หรอืแบบ A La Carte มาเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เกอืบทั �งหมด 
ซึ�งหลงัจากการปรบัเปลี�ยนเป็นร้านบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติที�มคีวามแตกต่างกบัร้านสุกี�หลายราย ประกอบกบัการ
มุ่งมั �นในการพฒันาคุณภาพอาหารและการบรกิาร รูปแบบร้าน และความหลากหลายของอาหารอย่างต่อเนื�อง ทําให้
บรษิทัไดร้บัการตอบรบัที�ดจีากลกูคา้ 

ปี 2549 กองทุนออรอีอสเซาทอ์สีท ์เอเชยี (“กองทุนออรอีอส”) และกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสนิโดย
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไอเอ็นจ ี(ประเทศไทย) จํากดั (ได้เปลี�ยนเป็นกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสนิ
โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม วรรณ จํากดั ตั �งแต่วนัที� 17 มถุินายน 2554 เป็นต้นมา) ไดต้กลงเข้าร่วมทุน
ในบรษิทัเพื�อใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ 

เดอืนกุมภาพันธ์ ปี 2550 บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานบนที�ดินเนื�อที�รวม 13-0-96 ไร่ ตั �งอยู่เลขที� 11/1 
ตําบลบึงคําพร้อย อําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เพื�อเป็นโรงงานผลิตอาหารและเป็นครวักลางให้กบัร้านสาขา
ทั �งหมดของบรษิทั 

วนัที� 6 กรกฎาคม 2554 บรษิทัจดทะเบียนแปรสภาพจากบรษิทัจํากดัเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั พร้อมทั �งลด
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และเพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 15,346,160 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนจํานวน 86,153,840 บาท เป็น 101,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 61,384,640 หุ้น 
มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

วนัที� 15 ธนัวาคม 2554 บรษิทัไดเ้ขา้ซื�อและรบัโอนกจิการรา้นอาหารไดโดมอน ซึ�งเป็นรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ�ง
ย่างสไตล์ญี�ปุ่น จากบรษิทั ไดโดมอน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“ไดโดมอน”)  รวมถึงการรบัโอนสนิทรพัย์ที�เกี�ยวข้องใน
การดําเนินงานทั �งหมดและสินทรพัย์อื�นๆ เช่น สูตรอาหารและซอส ฐานลูกค้า สมาชิก คู่สญัญาทางธุรกิจ รวมทั �ง
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บรษิทั ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั �งเมื�อวนัที� 28 มกราคม 2547 ในนามบรษิทั ฮอท พอท 
จํากดั ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก 16 ล้านบาท เพื�อดําเนินธุรกจิรา้นอาหารประเภทสุกี� ชาบู ภายใต้การบรหิารของ
นางสาวสกุณา บ่ายเจรญิ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่และผู้บรหิาร ซึ�งเป็นผูก่้อตั �งและบุกเบิกธุรกจิมาตั �งแต่ปี 2538 โดยเริ�มจาก
รา้นอาหารสุกี� ชาบู ตามสั �ง หรอืแบบ A La Carte (การสั �งอาหารที�มอียู่ในเมนู) สาขาแรกในนามร้าน “โคคาเฟรช สุกี�” 
ที�ห้างตะวนัออกคอมเพลก็ซ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยมลีูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มครอบครวั ภายใต้พื�นที�บรหิารจดัการ
ประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ�งได้รบัความนิยมอย่างมาก และเป็นร้านสุกี�รา้นเดยีวที�ขึ�นชื�อในจงัหวดัฉะเชงิเทรา และ
ต่อมาได้ขยายสาขาในห้างตามจงัหวดัต่างๆ เช่น สระบุร ีสุรนิทร์ บุรรีมัย์ กําแพงเพชร และพิษณุโลก เป็นต้น โดย
รปูแบบการขยายสาขาในขณะนั �นดาํเนินการโดยจดัตั �งบรษิทัต่างๆ เพื�อควบคุมรา้นสาขาในแต่ละภูมภิาค 

ปี 2544 บรษิทัไดเ้ปลี�ยนแบรนดร์า้นอาหารจาก “โคคาเฟรช สุกี�” มาเป็น “ฮอทพอท สุกี� ชาบูเรสโตรองต์” 
ปี 2547 ได้เปลี�ยนรปูแบบการบรหิารจดัการใหม่ โดยก่อตั �งบรษิทั ฮอท พอท จํากดั เพื�อเป็นศูนย์รวมในการ

บรหิารงานและรา้นสาขาทั �งหมด และในเดอืนตุลาคม 2547 บรษิทัไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนอีก 40 ล้านบาท เป็น 56 ลา้น
บาท เพื�อรบัโอนสนิทรพัยข์องสาขาต่างๆ จากกลุ่มบรษิทัเดมิเขา้เป็นสนิทรพัยข์องบรษิทั 

ปี 2548 บรษิัทได้ปรบัเปลี�ยนกลยุทธ์ด้วยการรุกตลาดร้านอาหารประเภทสุกี�ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
โดยการเปิดรา้นบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาตทิี�เน้นอาหารประเภทสุกี� ชาบูเป็นหลกั ที�สาขาเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 เป็น
แห่งแรกในเดอืนพฤษภาคม 2548 ในรูปแบบร้าน “ฮอทพอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์” ประกอบด้วย สุกี� ชาบู และอาหาร
นานาชาติหลากหลายกว่า 100 รายการ ซึ�งขณะนั �นยงัไม่มผีู้ประกอบการธุรกจิ สุกี� ชาบู รายใดดําเนินการ ส่งผลให้
ธุรกจิของบรษิทัประสบความสาํเรจ็ สามารถเพิ�มยอดขายให้กบับรษิทัได้อย่างด ีลกูค้าให้การยอมรบัและรูจ้กัแบรนด์
ฮอทพอทมากขึ�น ทําให้เป็นจุดเริ�มต้นที�ดขีองการเปิดตวัในหา้งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และการปรบัเปลี�ยนกลยุทธ์ครั �ง
สําคญับนแนวความคิดที�ว่า นอกจากอาหารที�อร่อยและการบรกิารที�ดแีล้ว ยงัต้องมอบ “ความคุ้มค่า” ในการบรโิภค
ให้กบัลูกค้าเพิ�มมากขึ�น โดยบรษิทัได้ตัดสนิใจขยายธุรกจิไปในแนว “บุฟเฟ่ต์” อิ�มได้ไม่อั �น All You Can Eat และได้
ทยอยปรบัเปลี�ยนรปูแบบร้านอาหารจากรา้น สุกี� ชาบู ตามสั �ง หรอืแบบ A La Carte มาเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เกอืบทั �งหมด 
ซึ�งหลงัจากการปรบัเปลี�ยนเป็นร้านบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติที�มคีวามแตกต่างกบัร้านสุกี�หลายราย ประกอบกบัการ
มุ่งมั �นในการพฒันาคุณภาพอาหารและการบรกิาร รูปแบบร้าน และความหลากหลายของอาหารอย่างต่อเนื�อง ทําให้
บรษิทัไดร้บัการตอบรบัที�ดจีากลกูคา้ 

ปี 2549 กองทุนออรอีอสเซาทอ์สีท ์เอเชยี (“กองทุนออรอีอส”) และกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสนิโดย
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไอเอ็นจ ี(ประเทศไทย) จํากดั (ได้เปลี�ยนเป็นกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสนิ
โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม วรรณ จํากดั ตั �งแต่วนัที� 17 มถุินายน 2554 เป็นต้นมา) ไดต้กลงเข้าร่วมทุน
ในบรษิทัเพื�อใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ 

เดอืนกุมภาพันธ์ ปี 2550 บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานบนที�ดินเนื�อที�รวม 13-0-96 ไร่ ตั �งอยู่เลขที� 11/1 
ตําบลบึงคําพร้อย อําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เพื�อเป็นโรงงานผลิตอาหารและเป็นครวักลางให้กบัร้านสาขา
ทั �งหมดของบรษิทั 

วนัที� 6 กรกฎาคม 2554 บรษิทัจดทะเบียนแปรสภาพจากบรษิทัจํากดัเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั พร้อมทั �งลด
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และเพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 15,346,160 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนจํานวน 86,153,840 บาท เป็น 101,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 61,384,640 หุ้น 
มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

วนัที� 15 ธนัวาคม 2554 บรษิทัไดเ้ขา้ซื�อและรบัโอนกจิการรา้นอาหารไดโดมอน ซึ�งเป็นรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ�ง
ย่างสไตล์ญี�ปุ่น จากบรษิทั ไดโดมอน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“ไดโดมอน”)  รวมถึงการรบัโอนสนิทรพัย์ที�เกี�ยวข้องใน
การดําเนินงานทั �งหมดและสินทรพัย์อื�นๆ เช่น สูตรอาหารและซอส ฐานลูกค้า สมาชิก คู่สญัญาทางธุรกิจ รวมทั �ง
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พนักงานของไดโดมอน ตลอดจนเครื�องหมายการค้า ชื�อทางการค้าที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจร้านอาหารและ
อาหาร ไดแ้ก่ ไดโดมอน อูมาม ิยาสุก ิและ มติาเกะ เพื�อมาดาํเนินการต่อภายใต้การบรหิารและจดัการของบรษิทั 

เดือนกนัยายน 2555 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก (IPO) จํานวน 
61,384,640 หุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อนําเงนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ไปใชใ้นการ
ขยายสาขาใหม่และปรบัปรุงสาขา รวมทั �งชาํระคนืเงนิกูย้มื และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั โดยในครั �งนี�กองทุนออ
รอีอส ได้เสนอขายหุ้นสามญัเดมิของบรษิทั จํานวน 40,600,260 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 10 ของทุนที�เรยีกชําระแล้ว 
และบรษิทัไดนํ้าหุน้สามญัทั �งหมดเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เมื�อวนัที� 18 กนัยายน 2555 

ในปี 2556 บริษัทได้ขยายสาขาเพิ�มเติม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 มีสาขาที�เปิดให้บริการเพิ�มเป็น 153 
สาขา จากจํานวน 138 สาขาในปี 2555 โดยได้เปิดสาขาใหม่จํานวน 27 สาขา เป็นสาขาภายใต้แบรนด์ “ฮอทพอท” 
จาํนวน 23 สาขา และแบรนด ์“ไดโดมอน” 4 สาขา  นอกจากนั �น บรษิทัไดเ้ริ�มกลยุทธใ์นการให้บรกิารแบบเพิ�มเตาปิ�ง
ย่างในสาขาฮอทพอทบางสาขา (คดิค่าบรกิารเพิ�มสําหรบัลกูค้าที�เพิ�มเตาปิ�งย่าง 40 บาทต่อคน) ซึ�งได้รบัการตอบรบั
เป็นอย่างด ีโดยมลีูกค้ากว่า 70% รบัประทานทั �งแบบหม้อต้ม และเตาปิ� งย่าง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัเปิด
ให้บรกิารสาขาฮอทพอทที�มเีตาปิ� งย่างเพิ�มเติมจํานวนทั �งหมด 14 สาขา แบ่งเป็นสาขาที�เปิดใหม่ 9 สาขา และสาขา
ที�มาจากการปรบัเปลี�ยนแบรนด ์5 สาขา 

สาํหรบัสาขาไดโดมอน ซึ�งซื�อมาจากบรษิทั ไดโดมอน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) บรษิทัไดท้ําการปรบัปรุงสาขาที�
ยงัไม่ไดป้รบัปรุงที�เหลอือยู่เกอืบทั �งหมด จาํนวน 10 สาขา จากจาํนวนทั �งหมด 12 สาขา พรอ้มทั �งไดเ้พิ�มบรกิารรปูแบบ 
สุกี� ชาบู ในรา้นไดโดมอนที�ปรบัปรุงใหม่ จาํนวน 6 สาขา และอกี           4 สาขา ไดม้กีารเปลี�ยนแบรนดเ์ป็นฮอทพอท
ที�เพิ�มปิ�งย่าง 

ปี 2557 บรษิัทได้เปิดสาขาใหม่จํานวน 18 สาขา แบ่งเป็น แบรนด์ฮอทพอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ จํานวน 16 
สาขา โดยจํานวน 15 สาขา เป็นสาขาที�เพิ�มปิ� งย่าง และแบรนด์ฮอทพอท สุกี� ชาบู ขนาดเล็ก จํานวน 2 สาขา ใน
ขณะเดียวกนั บริษัทได้ปิดสาขาจํานวน 27 สาขา ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสาขาที�มีผลการดําเนินงานขาดทุน เพื�อให้ผล
ประกอบการในภาพรวมของบริษัทดีขึ�นในอนาคต ทําให้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสาขาที�เปิดให้บริการ
ทั �งสิ�นจาํนวน 144 สาขา 

บรษิทัยงัไดด้ําเนินการปรบัเปลี�ยนแบรนดใ์หม้คีวามเหมาะสม โดยการปรบัปรุงสาขาแบรนดฮ์อทพอทบุฟเฟ่ต์
แวลลู ใหดู้ทนัสมยั พร้อมทั �งเปลี�ยนแบรนด์เป็น ฮอทพอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ ทั �งหมด ซึ�งดําเนินแลว้เสรจ็ในไตรมาส 3 
เพื�อลดความสบัสนในแบรนด ์และทาํใหแ้บรนดม์คีวามชดัเจนยิ�งขึ�น พรอ้มทั �งไดป้รบัปรุงรา้นสาขาแบรนดฮ์อทพอท รา
เมน บุฟเฟ่ต์ ซึ�งมอียู่เพยีงสาขาเดยีวที�เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ใหเ้ป็นแบรนดใ์หม่ที�บรษิทัสรา้งขึ�นมาเอง คอื ซกิเน
เจอร ์โดยไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2557 

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

ปี 2558 บรษิทัมแีผนขยายสาขาดว้ยความระมดัระวงั โดยเลอืกเฉพาะสาขาที�อยู่ในพื�นที�ที�มศีกัยภาพ โดยได้
เปิดสาขาทั �งหมดจํานวน 11 สาขา ซึ�ง 1 สาขา คือ สตาร์ พลาซ่า จงัหวดัสระแก้ว ทางศูนย์การค้าเป็นผู้ลงทุนเอง
ทั �งหมด สําหรบัรา้นสาขาที�เปิดใหม่แบ่งเป็นแบรนด์ฮอทพอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ จํานวน 5 สาขา (3 สาขาเป็นสาขาที�
ให้บรกิารทั �งแบบต้มและเพิ�มปิ�งย่าง) และแบรนด์ซกิเนเจอร ์จาํนวน 6 สาขา ซึ�ง 4 สาขาเป็นสาขาเปิดใหม่ และอีก 2 
สาขาเป็นสาขาของร้านฮอทพอท ที�มพีื�นที�ขนาดใหญ่ จงึได้มแีบ่งพื�นที�ออกเป็น 2 รา้น คอื รา้นฮอทพอท และรา้นซกิเน
เจอร ์

บรษิทัไดปิ้ดสาขาจาํนวน 12 สาขา ซึ�งเป็นสาขาที�มผีลประกอบการขาดทุน จาํนวน 10 สาขา และสาขาที�ครบ
กําหนดสญัญา แต่บรษิทัไม่ประสงค์จะต่อสญัญา จํานวน 2 สาขา ทําให้ ณ วนัที�         31 ธนัวาคม 2558 บรษิัทมี
สาขาที�เปิดใหบ้รกิารทั �งสิ�นจาํนวน 143 สาขา 

 

ปี 2559 บรษิัทยงัคงมคีวามระมดัระวงัในการเปิดสาขาใหม่ โดยพิจารณาถึงศกัยภาพของศูนย์การค้าเป็น
สําคญั รวมถึงลดขนาดของเงนิลงทุนลง มีการนําเอาทรพัย์สินของร้านสาขาที�ปิดแล้วกลบัมาใช้ และมีบางสาขาที�
ศนูยก์ารค้าลงทุนให้บางส่วน โดยบรษิทัได้เปิดสาขาทั �งหมดจํานวน 8 สาขา แบ่งเป็นแบรนด์ฮอทพอท อินเตอร์ บุฟ
เฟ่ต์ จํานวน 2 สาขา (1 สาขาเป็นสาขาที�ใหบ้รกิารทั �งแบบต้มและเพิ�มปิ�งย่าง) แบรนดซ์กิเนเจอร ์จาํนวน 5 สาขา และ
แบรนดไ์ดโดมอน 1 สาขา มกีารปรบัเปลี�ยน    แบรนด์รา้นสาขาจาํนวน 7 สาขา โดยปรบัเปลี�ยนจากแบรนด์ฮอทพอท 
อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ เป็นซิกเนเจอร์4 สาขา ฮอทพอท สุกี�ชาบู 1 สาขา ไดโดมอน 1 สาขา และพอทจงั 1 สาขา ใน
ขณะเดียวกนั บรษิัทได้ปิดสาขาจํานวน 10 สาขา ประกอบด้วยสาขาที�มีผลประกอบการขาดทุน จํานวน 7 สาขา 
ศูนย์การค้าเรียกคืนพื�นที� จํานวน 2 สาขา และศูนย์การค้าปิดดําเนินเพื�อปรับปรุงพื�นที� 1 สาขา ทําให้ ณ วันที�            
31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมสีาขาที�เปิดใหบ้รกิารทั �งสิ�นจาํนวน 141 สาขา 

บรษิทัยงัได้ขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศเป็นครั �งแรก โดยการขายแฟรนไชส์แบรนด์ฮอทพอท อินเตอร ์บุฟ
เฟ่ต์ ให้แก่ผู้ประกอบการรายหนึ�งในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึ�งได้เปิดให้บรกิารเมื�อวนัที� 6 
มถุินายน 2559 และได้เพิ�มช่องทางในการจําหน่ายนํ�าจิ�มสุกี�ไปยงัเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส อีกกว่า 600 สาขา ตั �งแต่
เดอืนมถุินายน 2559 เป็นต้นไป 

บรษิทัมกีารเปลี�ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โดยในปี 2559 นางสาวสกุณา บ่ายเจรญิ กรรมการ ผู้บรหิาร
และผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบรษิทั ไดข้ายหุ้นให้แก่นายอภิชยั เตชะอุบล จาํนวน 65,900,000 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.23 
ของจาํนวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบรษิทั และบรษิทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) จาํนวน 
9,100,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.24 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบรษิทั ทําให้ ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 
2559 สดัส่วนการถือหุ้นของนางสาวสกุณา บ่ายเจรญิ ลดลงจาก 102,022,000 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 25.13 ของ
จาํนวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบรษิทั เหลอืจาํนวน 27,022,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 6.66 ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบริษัท  ทั �งนี� จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559 
เท่ากบั 406,000,000 หุน้ 

สําหรบัระยะเวลาตั �งแต่ มกราคม ���� – เมษายน 2560 บรษิัทมกีารเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญั 
ดงันี� 

 
 
 

วนัที� การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญัของบริษทั 
11 มกราคม 2560 นางสาวสกุณา บ่ายเจรญิ กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ไดข้ายหุน้เพิ�มเติม

ใหแ้ก่นายอภชิยั เตชะอุบล จาํนวน 20,500,000 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.05 ของจาํนวนหุ้น
ที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบริษัท  ทําให้นางสาว สกุณา บ่ายเจรญิ คงเหลือหุ้นที�ถืออยู่
จาํนวน 6,522,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.61 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของ
บริษัท  โดยจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท ณ วนัที� 11 มกราคม 2560 
เท่ากบั 406,000,000 หุน้ 

16 มกราคม 2560 เปลี�ยนแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ เปลี�ยนแปลงกรรมการและผูบ้รหิารบางส่วน โดยที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 1/2560 ไดม้มีตทิี�สาํคญั ดงันี� 
1. อนุมตัิการแต่งตั �งกรรมการใหม่ 3 ท่าน แทนตําแหน่งกรรมการที�ว่างลง โดยมผีลตั �งแต่

วนัที� 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดงันี� 
1) นายอภชิยั เตชะอุบล ดาํรงตําแหน่งกรรมการ แทนนายสมชาย ฤกษ์วบิูลยศ์ร ี
2) นายโชตวิทิย ์เตชะอุบล ดาํรงตําแหน่งกรรมการ แทนนายกานต์ สุทธริตัน์ 
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พนักงานของไดโดมอน ตลอดจนเครื�องหมายการค้า ชื�อทางการค้าที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจร้านอาหารและ
อาหาร ไดแ้ก่ ไดโดมอน อูมาม ิยาสุก ิและ มติาเกะ เพื�อมาดาํเนินการต่อภายใต้การบรหิารและจดัการของบรษิทั 

เดือนกนัยายน 2555 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก (IPO) จํานวน 
61,384,640 หุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อนําเงนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ไปใชใ้นการ
ขยายสาขาใหม่และปรบัปรุงสาขา รวมทั �งชาํระคนืเงนิกูย้มื และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั โดยในครั �งนี�กองทุนออ
รอีอส ได้เสนอขายหุ้นสามญัเดมิของบรษิทั จํานวน 40,600,260 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 10 ของทุนที�เรยีกชําระแล้ว 
และบรษิทัไดนํ้าหุน้สามญัทั �งหมดเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เมื�อวนัที� 18 กนัยายน 2555 

ในปี 2556 บริษัทได้ขยายสาขาเพิ�มเติม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 มีสาขาที�เปิดให้บริการเพิ�มเป็น 153 
สาขา จากจํานวน 138 สาขาในปี 2555 โดยได้เปิดสาขาใหม่จํานวน 27 สาขา เป็นสาขาภายใต้แบรนด์ “ฮอทพอท” 
จาํนวน 23 สาขา และแบรนด ์“ไดโดมอน” 4 สาขา  นอกจากนั �น บรษิทัไดเ้ริ�มกลยุทธใ์นการให้บรกิารแบบเพิ�มเตาปิ�ง
ย่างในสาขาฮอทพอทบางสาขา (คดิค่าบรกิารเพิ�มสําหรบัลกูค้าที�เพิ�มเตาปิ�งย่าง 40 บาทต่อคน) ซึ�งได้รบัการตอบรบั
เป็นอย่างด ีโดยมลีูกค้ากว่า 70% รบัประทานทั �งแบบหม้อต้ม และเตาปิ� งย่าง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัเปิด
ให้บรกิารสาขาฮอทพอทที�มเีตาปิ� งย่างเพิ�มเติมจํานวนทั �งหมด 14 สาขา แบ่งเป็นสาขาที�เปิดใหม่ 9 สาขา และสาขา
ที�มาจากการปรบัเปลี�ยนแบรนด ์5 สาขา 

สาํหรบัสาขาไดโดมอน ซึ�งซื�อมาจากบรษิทั ไดโดมอน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) บรษิทัไดท้ําการปรบัปรุงสาขาที�
ยงัไม่ไดป้รบัปรุงที�เหลอือยู่เกอืบทั �งหมด จาํนวน 10 สาขา จากจาํนวนทั �งหมด 12 สาขา พรอ้มทั �งไดเ้พิ�มบรกิารรปูแบบ 
สุกี� ชาบู ในรา้นไดโดมอนที�ปรบัปรุงใหม่ จาํนวน 6 สาขา และอกี           4 สาขา ไดม้กีารเปลี�ยนแบรนดเ์ป็นฮอทพอท
ที�เพิ�มปิ�งย่าง 

ปี 2557 บรษิัทได้เปิดสาขาใหม่จํานวน 18 สาขา แบ่งเป็น แบรนด์ฮอทพอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ จํานวน 16 
สาขา โดยจํานวน 15 สาขา เป็นสาขาที�เพิ�มปิ� งย่าง และแบรนด์ฮอทพอท สุกี� ชาบู ขนาดเล็ก จํานวน 2 สาขา ใน
ขณะเดียวกนั บริษัทได้ปิดสาขาจํานวน 27 สาขา ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสาขาที�มีผลการดําเนินงานขาดทุน เพื�อให้ผล
ประกอบการในภาพรวมของบริษัทดีขึ�นในอนาคต ทําให้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสาขาที�เปิดให้บริการ
ทั �งสิ�นจาํนวน 144 สาขา 

บรษิทัยงัไดด้ําเนินการปรบัเปลี�ยนแบรนดใ์หม้คีวามเหมาะสม โดยการปรบัปรุงสาขาแบรนดฮ์อทพอทบุฟเฟ่ต์
แวลลู ใหดู้ทนัสมยั พร้อมทั �งเปลี�ยนแบรนด์เป็น ฮอทพอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ ทั �งหมด ซึ�งดําเนินแลว้เสรจ็ในไตรมาส 3 
เพื�อลดความสบัสนในแบรนด ์และทาํใหแ้บรนดม์คีวามชดัเจนยิ�งขึ�น พรอ้มทั �งไดป้รบัปรุงรา้นสาขาแบรนดฮ์อทพอท รา
เมน บุฟเฟ่ต์ ซึ�งมอียู่เพยีงสาขาเดยีวที�เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ใหเ้ป็นแบรนดใ์หม่ที�บรษิทัสรา้งขึ�นมาเอง คอื ซกิเน
เจอร ์โดยไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2557 

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

ปี 2558 บรษิทัมแีผนขยายสาขาดว้ยความระมดัระวงั โดยเลอืกเฉพาะสาขาที�อยู่ในพื�นที�ที�มศีกัยภาพ โดยได้
เปิดสาขาทั �งหมดจํานวน 11 สาขา ซึ�ง 1 สาขา คือ สตาร์ พลาซ่า จงัหวดัสระแก้ว ทางศูนย์การค้าเป็นผู้ลงทุนเอง
ทั �งหมด สําหรบัรา้นสาขาที�เปิดใหม่แบ่งเป็นแบรนด์ฮอทพอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ จํานวน 5 สาขา (3 สาขาเป็นสาขาที�
ให้บรกิารทั �งแบบต้มและเพิ�มปิ�งย่าง) และแบรนด์ซกิเนเจอร ์จาํนวน 6 สาขา ซึ�ง 4 สาขาเป็นสาขาเปิดใหม่ และอีก 2 
สาขาเป็นสาขาของร้านฮอทพอท ที�มพีื�นที�ขนาดใหญ่ จงึได้มแีบ่งพื�นที�ออกเป็น 2 รา้น คอื รา้นฮอทพอท และรา้นซกิเน
เจอร ์

บรษิทัไดปิ้ดสาขาจาํนวน 12 สาขา ซึ�งเป็นสาขาที�มผีลประกอบการขาดทุน จาํนวน 10 สาขา และสาขาที�ครบ
กําหนดสญัญา แต่บรษิทัไม่ประสงค์จะต่อสญัญา จํานวน 2 สาขา ทําให้ ณ วนัที�         31 ธนัวาคม 2558 บรษิัทมี
สาขาที�เปิดใหบ้รกิารทั �งสิ�นจาํนวน 143 สาขา 

 

ปี 2559 บรษิัทยงัคงมคีวามระมดัระวงัในการเปิดสาขาใหม่ โดยพิจารณาถึงศกัยภาพของศูนย์การค้าเป็น
สําคญั รวมถึงลดขนาดของเงนิลงทุนลง มีการนําเอาทรพัย์สินของร้านสาขาที�ปิดแล้วกลบัมาใช้ และมีบางสาขาที�
ศนูยก์ารค้าลงทุนให้บางส่วน โดยบรษิทัได้เปิดสาขาทั �งหมดจํานวน 8 สาขา แบ่งเป็นแบรนด์ฮอทพอท อินเตอร์ บุฟ
เฟ่ต์ จํานวน 2 สาขา (1 สาขาเป็นสาขาที�ใหบ้รกิารทั �งแบบต้มและเพิ�มปิ�งย่าง) แบรนดซ์กิเนเจอร ์จาํนวน 5 สาขา และ
แบรนดไ์ดโดมอน 1 สาขา มกีารปรบัเปลี�ยน    แบรนด์รา้นสาขาจาํนวน 7 สาขา โดยปรบัเปลี�ยนจากแบรนด์ฮอทพอท 
อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ เป็นซิกเนเจอร์4 สาขา ฮอทพอท สุกี�ชาบู 1 สาขา ไดโดมอน 1 สาขา และพอทจงั 1 สาขา ใน
ขณะเดียวกนั บรษิัทได้ปิดสาขาจํานวน 10 สาขา ประกอบด้วยสาขาที�มีผลประกอบการขาดทุน จํานวน 7 สาขา 
ศูนย์การค้าเรียกคืนพื�นที� จํานวน 2 สาขา และศูนย์การค้าปิดดําเนินเพื�อปรับปรุงพื�นที� 1 สาขา ทําให้ ณ วันที�            
31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมสีาขาที�เปิดใหบ้รกิารทั �งสิ�นจาํนวน 141 สาขา 

บรษิทัยงัได้ขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศเป็นครั �งแรก โดยการขายแฟรนไชส์แบรนด์ฮอทพอท อินเตอร ์บุฟ
เฟ่ต์ ให้แก่ผู้ประกอบการรายหนึ�งในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึ�งได้เปิดให้บรกิารเมื�อวนัที� 6 
มถุินายน 2559 และได้เพิ�มช่องทางในการจําหน่ายนํ�าจิ�มสุกี�ไปยงัเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส อีกกว่า 600 สาขา ตั �งแต่
เดอืนมถุินายน 2559 เป็นต้นไป 

บรษิทัมกีารเปลี�ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โดยในปี 2559 นางสาวสกุณา บ่ายเจรญิ กรรมการ ผู้บรหิาร
และผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบรษิทั ไดข้ายหุ้นให้แก่นายอภิชยั เตชะอุบล จาํนวน 65,900,000 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.23 
ของจาํนวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบรษิทั และบรษิทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) จาํนวน 
9,100,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.24 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบรษิทั ทําให้ ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 
2559 สดัส่วนการถือหุ้นของนางสาวสกุณา บ่ายเจรญิ ลดลงจาก 102,022,000 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 25.13 ของ
จาํนวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบรษิทั เหลอืจาํนวน 27,022,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 6.66 ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบริษัท  ทั �งนี� จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559 
เท่ากบั 406,000,000 หุน้ 

สําหรบัระยะเวลาตั �งแต่ มกราคม ���� – เมษายน 2560 บรษิัทมกีารเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญั 
ดงันี� 

 
 
 

วนัที� การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญัของบริษทั 
11 มกราคม 2560 นางสาวสกุณา บ่ายเจรญิ กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ไดข้ายหุน้เพิ�มเติม

ใหแ้ก่นายอภชิยั เตชะอุบล จาํนวน 20,500,000 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.05 ของจาํนวนหุ้น
ที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบริษัท  ทําให้นางสาว สกุณา บ่ายเจรญิ คงเหลือหุ้นที�ถืออยู่
จาํนวน 6,522,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.61 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของ
บริษัท  โดยจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท ณ วนัที� 11 มกราคม 2560 
เท่ากบั 406,000,000 หุน้ 

16 มกราคม 2560 เปลี�ยนแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ เปลี�ยนแปลงกรรมการและผูบ้รหิารบางส่วน โดยที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 1/2560 ไดม้มีตทิี�สาํคญั ดงันี� 
1. อนุมตัิการแต่งตั �งกรรมการใหม่ 3 ท่าน แทนตําแหน่งกรรมการที�ว่างลง โดยมผีลตั �งแต่

วนัที� 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดงันี� 
1) นายอภชิยั เตชะอุบล ดาํรงตําแหน่งกรรมการ แทนนายสมชาย ฤกษ์วบิูลยศ์ร ี
2) นายโชตวิทิย ์เตชะอุบล ดาํรงตําแหน่งกรรมการ แทนนายกานต์ สุทธริตัน์ 
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วนัที� การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญัของบริษทั 
3) นายประสงค์ วรารตันกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

แทนนายสุธรี ์รตันนาคนิทร ์
2. อนุมตัิการแต่งตั �งผู้บรหิารและกรรมการบรหิาร 2 ท่าน แทนตําแหน่งกรรมการที�ว่างลง 

โดยมผีลตั �งแต่วนัที� 26 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดงันี� 
1) นายโชติวิทย์ เตชะอุบล ดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที� บริหาร และ

กรรมการบรหิาร 
2) นางสาวอัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที�บริหารสายงานบริหาร

จดัการและกรรมการบรหิาร 
10 เมษายน 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 3/2560 ไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตั �งกรรมการใหม่ ดงันี� 

1. นายประสงค์ วรารตันกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบอกีตําแหน่งหนึ�ง แทนนายเมตตา จารุจนิดา 

2. นายกานต์ สุทธริตัน์ ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
27 เมษายน 2560 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ไดม้มีตทิี�สาํคญั ดงันี� 

1. อนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทจํานวน 10,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
111,650,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 101,500,000 บาท โดยตดัหุน้สามญั
ที�ยงัไม่จาํหน่ายออกจาํนวน 40,600,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

2. อนุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) จาํนวน 
20,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 101,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จาํนวน 121,800,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 81,200,000 หุ้น มูลค่าที�ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

3. อนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน แบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกนิ 
40,600,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) จํานวนไม่
เกนิ 40,600,000 หุน้ 

4. อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูอ้ายุไม่เกนิ 4 ปี ในวงเงนิไม่เกนิ 500,000,000 บาท 
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วนัที� การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญัของบริษทั 
3) นายประสงค์ วรารตันกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

แทนนายสุธรี ์รตันนาคนิทร ์
2. อนุมตัิการแต่งตั �งผู้บรหิารและกรรมการบรหิาร 2 ท่าน แทนตําแหน่งกรรมการที�ว่างลง 

โดยมผีลตั �งแต่วนัที� 26 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดงันี� 
1) นายโชติวิทย์ เตชะอุบล ดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที� บริหาร และ

กรรมการบรหิาร 
2) นางสาวอัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที�บริหารสายงานบริหาร

จดัการและกรรมการบรหิาร 
10 เมษายน 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 3/2560 ไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตั �งกรรมการใหม่ ดงันี� 

1. นายประสงค์ วรารตันกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบอกีตําแหน่งหนึ�ง แทนนายเมตตา จารุจนิดา 

2. นายกานต์ สุทธริตัน์ ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
27 เมษายน 2560 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ไดม้มีตทิี�สาํคญั ดงันี� 

1. อนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทจํานวน 10,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
111,650,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 101,500,000 บาท โดยตดัหุน้สามญั
ที�ยงัไม่จาํหน่ายออกจาํนวน 40,600,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

2. อนุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) จาํนวน 
20,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 101,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จาํนวน 121,800,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 81,200,000 หุ้น มูลค่าที�ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

3. อนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน แบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกนิ 
40,600,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) จํานวนไม่
เกนิ 40,600,000 หุน้ 

4. อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูอ้ายุไม่เกนิ 4 ปี ในวงเงนิไม่เกนิ 500,000,000 บาท 
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ส่วนที� �  ข้อมูลทางการเงิน 
 
ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

สรปุฐานะทางการเงินและการดาํเนินงาน 
บรษิทัประกอบธุรกจิรา้นอาหาร โดยส่วนใหญ่เป็นรา้นอาหารสไตลบุ์ฟเฟ่ต์ตั �งอยู่ในหา้งสรรพสนิค้า, โมเดริน์เทรด 

และศูนย์การค้าต่างๆ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 บรษิัทมีสาขาทั �งสิ�น 125 สาขาแบ่งเป็น สาขาในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล 49 สาขา, ภาคกลาง 4 สาขา, ภาคเหนือ 20 สาขา, ภาคตะวนัออก 19 สาขา, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 22 
สาขา, ภาคตะวนัตก 5 สาขา และภาคใต้ 6 สาขา แบ่งเป็น 

1. ฮอทพอท อนิเตอร ์บุฟเฟ่ต์ เป็นรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เสริฟ์สุกี� ชาบู และอาหารนานาชาต ิม ี74 สาขา 
และมสีาขาที�ลกูคา้สามารถเพิ�มเตาปิ�งย่างไดอ้กี 29 สาขา 

2.  ฮอทพอท สุกี� ชาบู เป็นรา้นอาหารแบบสั �งตามเมนู 2 สาขา  
3.  ไดโดมอน รา้นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ปิ�งย่างสไตลญ์ี�ปุ่น ม ี8 สาขา 
4.  ซกิเนเจอร ์รา้นอาหาร A La Carte เสริฟ์เมนูตามสั �งอาหารประเภท สเต๊กสลดั สปาเกต็ตี�เป็นต้น ปจัจุบนัม ี12 

สาขา 
นอกจากนี�  บริษัทยังให้สิทธิ (แฟรนไชส์) เครื�องหมายบริการฮอทพอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ในสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาวอีก 1 สาขา และสทิธ ิ(แฟรนไชนส์) ในการใช้เครื�องหมายบริการ ซกิเนเจอร์อีก � สาขาใน
ต่างจงัหวดั 

บริษทั มีครวักลางตั �งอยู่ที�อําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เพื�อจดัเตรยีมและควบคุมคุณภาพของอาหารและ
วตัถุดบิต่างๆ รวมทั �งรสชาตอิาหาร และนํ�าจิ�มใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทุกสาขา 

 
ตารางสรปุงบการเงิน 
ขอ้มลูสรุปงบแสดงฐานะการเงนิงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบกระแสเงนิสด และอตัราส่วนทางการเงนิที�สาํคญัของ

บรษิทั สําหรบัรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และสําหรบังวด � เดอืนสิ�นสุดวนัที� �� มถุินายน ���� 
ดงันี� 

 

งบดุล 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 % 2558 % 2559 % 30 ม.ิย.

2560 
% 

สนิทรพัย ์         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 23.18 2.35 16.90 2.06 16.05 2.31 7.36 1.23 
ลกูหนี�การคา้ 3.25 0.33 - - 0.54 0.08 1.18 0.20 
ลกูหนี�อื�น 6.33 0.64 5.50 0.67 7.12 1.03 14.80 2.48 
สนิคา้คงเหลอื 64.20 6.52 57.63 7.02 53.04 7.62 40.96 6.86 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 30.46 3.10 21.40 2.60 19.45 2.79 18.84 3.15 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 127.42 12.94 101.43 12.35   96.20 13.83 83.14 13.93 
เงนิฝากที�ตดิภาระคํ�าประกนั 1.50 0.15 3.00 0.37 3.00 0.43 3.00 0.50 
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 642.58 65.25 532.31 64.83 443.57 63.78 362.11 60.66 
สทิธกิารเช่า 63.06 6.40 53.50 6.52 44.95 6.47 40.72 6.82 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 6.90 0.70 5.97 0.73 5.11 0.73 4.95 0.83 

 

 

งบดุล 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 % 2558 % 2559 % 30 ม.ิย.

2560 
% 

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 15.29 1.56 17.40 2.12 - - - - 
เงนิประกนัการเช่าและอื�นๆ 128.03 13.00 107.40 13.08 102.65 14.76 103.05 17.26 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 857.36 87.06 719.58 87.65 599.28 86.17 513.83 86.07 
รวมสนิทรพัย ์ 984.78 100.00 821.01 100.00 695.48 100.00 596.97 100.00 
หนี�สนิ         
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น 59.51 6.04 73.21 8.92 41.19 5.92 52.94 8.87 
เจา้หนี�การค้า 165.85 16.84 160.09 19.50 167.94 24.15 146.78 24.59 
เงนิกูย้มืระยะสั �น - - - - 78.70 11.31 98.72 16.53 
เจา้หนี�อื�น 151.87 15.42 125.62 15.30 121.55 17.48 128.82 21.59 
เจา้หนี�ค่าซื�อสนิทรพัย ์ 16.50 1.68 8.63 1.05 3.35 0.48 4.14 0.69 
หนี�สนิระยะยาวที�ครบกาํหนดชาํระ 102.61 10.42 78.87 9.60 26.47 3.81 20.87 3.49 
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 24.92 2.53 24.92 3.04 - - - - 
หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 12.18 1.24 10.70 1.30 13.44 1.93 9.69 1.62 
รวมหนี�สนิหมุนเวยีน 533.44 54.17 482.04 58.71 452.64 65.08 461.96 1.62 
หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 6.28 0.64 7.83 0.95 5.29 0.76 4.67 0.78 
เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 54.49 5.53 35.20 4.29 58.75 8.45 51.25 8.59 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - - - - 10.77 1.55 12.94 2.17 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4.83 0.49 4.31 0.52 6.32 0.91 7.02 1.17 
ประมาณการหนี�สนิจากการรื�อถอน
สนิทรพัย ์

38.40 3.90 39.29 4.79 38.37 5.51 34.92 5.85 

รวมหนี�สนิไม่หมุนเวยีน 104.00 10.56 86.63 10.55 119.50 17.18 110.80 18.56 
รวมหนี�สนิ 637.44 64.73 568.66 69.26 572.14 82.27 572.76 95.94 
ส่วนของผูถ้อืหุน้         
ทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้ 101.50 10.31 101.50 12.36 101.50 14.59 101.50 17.00 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 199.34 20.24 199.34 24.28 199.34 28.66 199.34 33.39 
กาํไร(ขาดทุน) สะสม 46.50 4.72 (48.49) (5.90) (196.73) (28.29) (295.90) (49.56) 
องคป์ระกอบอื�นส่วนของผูถ้อืหุน้ - - - - 19.23 2.77 19.23 3.21 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 347.34 35.27 252.35 30.74 123.34 17.73 24.17 4.04 
รวมหนี�สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 984.78 100.00 821.01 100.00 695.48 100.00 596.97 100.00 
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ส่วนที� �  ข้อมูลทางการเงิน 
 
ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

สรปุฐานะทางการเงินและการดาํเนินงาน 
บรษิทัประกอบธุรกจิรา้นอาหาร โดยส่วนใหญ่เป็นรา้นอาหารสไตลบุ์ฟเฟ่ต์ตั �งอยู่ในหา้งสรรพสนิค้า, โมเดริน์เทรด 

และศูนย์การค้าต่างๆ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 บรษิัทมีสาขาทั �งสิ�น 125 สาขาแบ่งเป็น สาขาในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล 49 สาขา, ภาคกลาง 4 สาขา, ภาคเหนือ 20 สาขา, ภาคตะวนัออก 19 สาขา, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 22 
สาขา, ภาคตะวนัตก 5 สาขา และภาคใต้ 6 สาขา แบ่งเป็น 

1. ฮอทพอท อนิเตอร ์บุฟเฟ่ต์ เป็นรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เสริฟ์สุกี� ชาบู และอาหารนานาชาต ิม ี74 สาขา 
และมสีาขาที�ลกูคา้สามารถเพิ�มเตาปิ�งย่างไดอ้กี 29 สาขา 

2.  ฮอทพอท สุกี� ชาบู เป็นรา้นอาหารแบบสั �งตามเมนู 2 สาขา  
3.  ไดโดมอน รา้นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ปิ�งย่างสไตลญ์ี�ปุ่น ม ี8 สาขา 
4.  ซกิเนเจอร ์รา้นอาหาร A La Carte เสริฟ์เมนูตามสั �งอาหารประเภท สเต๊กสลดั สปาเกต็ตี�เป็นต้น ปจัจุบนัม ี12 

สาขา 
นอกจากนี�  บริษัทยังให้สิทธิ (แฟรนไชส์) เครื�องหมายบริการฮอทพอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ในสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาวอีก 1 สาขา และสทิธ ิ(แฟรนไชนส์) ในการใช้เครื�องหมายบริการ ซกิเนเจอร์อีก � สาขาใน
ต่างจงัหวดั 

บริษทั มีครวักลางตั �งอยู่ที�อําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เพื�อจดัเตรยีมและควบคุมคุณภาพของอาหารและ
วตัถุดบิต่างๆ รวมทั �งรสชาตอิาหาร และนํ�าจิ�มใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทุกสาขา 

 
ตารางสรปุงบการเงิน 
ขอ้มลูสรุปงบแสดงฐานะการเงนิงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบกระแสเงนิสด และอตัราส่วนทางการเงนิที�สาํคญัของ

บรษิทั สําหรบัรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และสําหรบังวด � เดอืนสิ�นสุดวนัที� �� มถุินายน ���� 
ดงันี� 

 

งบดุล 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 % 2558 % 2559 % 30 ม.ิย.

2560 
% 

สนิทรพัย ์         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 23.18 2.35 16.90 2.06 16.05 2.31 7.36 1.23 
ลกูหนี�การคา้ 3.25 0.33 - - 0.54 0.08 1.18 0.20 
ลกูหนี�อื�น 6.33 0.64 5.50 0.67 7.12 1.03 14.80 2.48 
สนิคา้คงเหลอื 64.20 6.52 57.63 7.02 53.04 7.62 40.96 6.86 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 30.46 3.10 21.40 2.60 19.45 2.79 18.84 3.15 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 127.42 12.94 101.43 12.35   96.20 13.83 83.14 13.93 
เงนิฝากที�ตดิภาระคํ�าประกนั 1.50 0.15 3.00 0.37 3.00 0.43 3.00 0.50 
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 642.58 65.25 532.31 64.83 443.57 63.78 362.11 60.66 
สทิธกิารเช่า 63.06 6.40 53.50 6.52 44.95 6.47 40.72 6.82 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 6.90 0.70 5.97 0.73 5.11 0.73 4.95 0.83 

 

 

งบดุล 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 % 2558 % 2559 % 30 ม.ิย.

2560 
% 

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 15.29 1.56 17.40 2.12 - - - - 
เงนิประกนัการเช่าและอื�นๆ 128.03 13.00 107.40 13.08 102.65 14.76 103.05 17.26 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 857.36 87.06 719.58 87.65 599.28 86.17 513.83 86.07 
รวมสนิทรพัย ์ 984.78 100.00 821.01 100.00 695.48 100.00 596.97 100.00 
หนี�สนิ         
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น 59.51 6.04 73.21 8.92 41.19 5.92 52.94 8.87 
เจา้หนี�การค้า 165.85 16.84 160.09 19.50 167.94 24.15 146.78 24.59 
เงนิกูย้มืระยะสั �น - - - - 78.70 11.31 98.72 16.53 
เจา้หนี�อื�น 151.87 15.42 125.62 15.30 121.55 17.48 128.82 21.59 
เจา้หนี�ค่าซื�อสนิทรพัย ์ 16.50 1.68 8.63 1.05 3.35 0.48 4.14 0.69 
หนี�สนิระยะยาวที�ครบกาํหนดชาํระ 102.61 10.42 78.87 9.60 26.47 3.81 20.87 3.49 
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 24.92 2.53 24.92 3.04 - - - - 
หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 12.18 1.24 10.70 1.30 13.44 1.93 9.69 1.62 
รวมหนี�สนิหมุนเวยีน 533.44 54.17 482.04 58.71 452.64 65.08 461.96 1.62 
หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 6.28 0.64 7.83 0.95 5.29 0.76 4.67 0.78 
เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 54.49 5.53 35.20 4.29 58.75 8.45 51.25 8.59 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - - - - 10.77 1.55 12.94 2.17 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4.83 0.49 4.31 0.52 6.32 0.91 7.02 1.17 
ประมาณการหนี�สนิจากการรื�อถอน
สนิทรพัย ์

38.40 3.90 39.29 4.79 38.37 5.51 34.92 5.85 

รวมหนี�สนิไม่หมุนเวยีน 104.00 10.56 86.63 10.55 119.50 17.18 110.80 18.56 
รวมหนี�สนิ 637.44 64.73 568.66 69.26 572.14 82.27 572.76 95.94 
ส่วนของผูถ้อืหุน้         
ทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้ 101.50 10.31 101.50 12.36 101.50 14.59 101.50 17.00 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 199.34 20.24 199.34 24.28 199.34 28.66 199.34 33.39 
กาํไร(ขาดทุน) สะสม 46.50 4.72 (48.49) (5.90) (196.73) (28.29) (295.90) (49.56) 
องคป์ระกอบอื�นส่วนของผูถ้อืหุน้ - - - - 19.23 2.77 19.23 3.21 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 347.34 35.27 252.35 30.74 123.34 17.73 24.17 4.04 
รวมหนี�สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 984.78 100.00 821.01 100.00 695.48 100.00 596.97 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2557 % 2558 % 2559 % 30 ม.ิย
2560 

% 

รายได้         
รายไดจ้ากการขาย 2,294.72 98.82 2,132.71 98.48 2,054.34 99.32 993.18 99.38 
รายไดอ้ื�น 27.28 1.18 33.00 1.52 14.17 0.68 6.19 0.62 
รวมรายได ้ 2,322.00 100.00 2,165.71 100.00 2,068.51 100.00 999.37 100.00 
ค่าใชจ้่าย         
ต้นทุนขาย 1,054.87 45.43 1,007.01 46.50 1,000.24 48.36 497.15 49.75 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 1,116.04 48.06 1,075.11 49.64 1,013.26 48.99 491.76 49.20 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 163.02 7.02 151.37 6.99 142.30 6.88 73.33 7.34 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ - - 1.44 0.06 11.19 0.54 - - 
ค่าใชจ้่ายอื�น 40.45 1.74 13.77 0.64 9.98 0.48 27.38 2.74 
ต้นทุนทางการเงนิ 15.51 0.67 14.11 0.65 16.41 0.79 6.71 0.67 
รวมค่าใชจ้่าย 2,389.89 102.92 2,262.81 104.48 2,193.38 106.04 1,096.33  109.70 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (67.89) (2.92) (97.10) (4.48) (124.87) (6.04) (96.96) (9.70) 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ (13.44) (0.57) (2.11) (0.09) 23.36 1.13 2.17 0.22 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (54.45) (2.35) (94.99) (4.39) (148.23) (7.17) (99.13) (9.92) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น 0.43 0.02 - - 19.22 0.93 - - 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด (54.02) (2.33) (94.99) (4.39) (129.01) (6.24) (99.13) (9.92) 
มลูค่าที�ตราไว ้(บาท) 0.25  0.25  0.25  0.25  
จาํนวนหุน้สามญัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 406.00  406.00  406.00  406.00  
กาํไร (ขาดทุน) สุทธต่ิอหุน้ (บาท) (0.13)  (0.23)  (0.37)  (0.24)  

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบสอบทาน งบสอบทาน 

30 ม.ิย. ���� % 30 ม.ิย. ���� % 
รายได้     
รายไดจ้ากการขาย 1,043.10 99.20 993.18 99.38 
รายไดอ้ื�น 8.36 0.80 6.19 0.62 
รวมรายได ้ 1,051.46 100.00 999.37 100.00 
ค่าใชจ้่าย     
ต้นทุนขาย 506.06 48.13 497.15 49.75 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 507.95 48.31 491.76 49.20 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 74.73 7.11 73.33 7.34 
ค่าใชจ้่ายอื�น 2.51 0.23 27.39 2.74 
ต้นทุนทางการเงนิ 9.14 0.87 6.71 0.67 
รวมค่าใชจ้่าย 1,100.39 104.65 1,096.33  109.70 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (48.93) (4.65) (96.96) (9.70) 

 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบสอบทาน งบสอบทาน 
30 ม.ิย. ���� % 30 ม.ิย. ���� % 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ (0.71) (0.07) 2.17 0.22 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (48.22) (4.89) (99.13) (9.92) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น 19.24 1.83 -  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด (28.98) (2.76) (99.13) (9.92) 
มลูค่าที�ตราไว ้(บาท) 0.25  (99.13)  
จาํนวนหุน้สามญัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 406.00  406.00  
กาํไร (ขาดทุน) สุทธต่ิอหุน้ (บาท) (0.12)  (0.12)  

 
งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2557 2558 2559 30 ม.ิย. ���� 
เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป)     
จากกจิกรรมดาํเนินงาน 207.99 89.89 60.54 (8.34) 
จากกจิกรรมลงทุน (211.08) (45.59) (33.34) (10.99) 
จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (28.82) (50.58) (28.05) 10.64 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(31.91) (6.28) (0.85) (8.69) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า ณ ต้นปี 55.09 23.18 16.90 16.05 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่า ณ สิ�นปี 23.18 16.90 16.05 7.36 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 2558 2559 30 ม.ิย. ���� 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.24 0.21 0.21 0.18 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ 0.06 0.05 0.05 0.05 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด 0.40 0.18 0.13 (-0.07) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี�การคา้ 638.44 877.60 1,289.65 1,370.27 
ระยะเวลาเกบ็หนี�เฉลี�ย (วนั) 0.56 0.41 0.28 0.26 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื 17.86 16.53 18.08 21.15 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ย (วนั) 20.16 21.78 19.92 17.02 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี� 6.26 6.18 6.10 6.32 
ระยะเวลาชาํระหนี�เฉลี�ย (วนั) 57.50 58.26 59.03 56.98 
Cash Cycle (วนั) (36.78) (36.08) (38.84) (39.70) 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร(%) 
อตัรากาํไรขั �นต้น 54.03 52.78 51.31 49.94 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (2.38) (5.39) (5.74) (7.63) 
อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร (380.07) (78.24) (51.36) n.a 
อตัราส่วนกาํไรสุทธ ิ (2.35) (4.39) (7.17) (9.92) 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2557 % 2558 % 2559 % 30 ม.ิย
2560 

% 

รายได้         
รายไดจ้ากการขาย 2,294.72 98.82 2,132.71 98.48 2,054.34 99.32 993.18 99.38 
รายไดอ้ื�น 27.28 1.18 33.00 1.52 14.17 0.68 6.19 0.62 
รวมรายได ้ 2,322.00 100.00 2,165.71 100.00 2,068.51 100.00 999.37 100.00 
ค่าใชจ้่าย         
ต้นทุนขาย 1,054.87 45.43 1,007.01 46.50 1,000.24 48.36 497.15 49.75 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 1,116.04 48.06 1,075.11 49.64 1,013.26 48.99 491.76 49.20 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 163.02 7.02 151.37 6.99 142.30 6.88 73.33 7.34 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ - - 1.44 0.06 11.19 0.54 - - 
ค่าใชจ้่ายอื�น 40.45 1.74 13.77 0.64 9.98 0.48 27.38 2.74 
ต้นทุนทางการเงนิ 15.51 0.67 14.11 0.65 16.41 0.79 6.71 0.67 
รวมค่าใชจ้่าย 2,389.89 102.92 2,262.81 104.48 2,193.38 106.04 1,096.33  109.70 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (67.89) (2.92) (97.10) (4.48) (124.87) (6.04) (96.96) (9.70) 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ (13.44) (0.57) (2.11) (0.09) 23.36 1.13 2.17 0.22 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (54.45) (2.35) (94.99) (4.39) (148.23) (7.17) (99.13) (9.92) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น 0.43 0.02 - - 19.22 0.93 - - 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด (54.02) (2.33) (94.99) (4.39) (129.01) (6.24) (99.13) (9.92) 
มลูค่าที�ตราไว ้(บาท) 0.25  0.25  0.25  0.25  
จาํนวนหุน้สามญัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 406.00  406.00  406.00  406.00  
กาํไร (ขาดทุน) สุทธต่ิอหุน้ (บาท) (0.13)  (0.23)  (0.37)  (0.24)  

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบสอบทาน งบสอบทาน 

30 ม.ิย. ���� % 30 ม.ิย. ���� % 
รายได้     
รายไดจ้ากการขาย 1,043.10 99.20 993.18 99.38 
รายไดอ้ื�น 8.36 0.80 6.19 0.62 
รวมรายได ้ 1,051.46 100.00 999.37 100.00 
ค่าใชจ้่าย     
ต้นทุนขาย 506.06 48.13 497.15 49.75 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 507.95 48.31 491.76 49.20 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 74.73 7.11 73.33 7.34 
ค่าใชจ้่ายอื�น 2.51 0.23 27.39 2.74 
ต้นทุนทางการเงนิ 9.14 0.87 6.71 0.67 
รวมค่าใชจ้่าย 1,100.39 104.65 1,096.33  109.70 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (48.93) (4.65) (96.96) (9.70) 

 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบสอบทาน งบสอบทาน 
30 ม.ิย. ���� % 30 ม.ิย. ���� % 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ (0.71) (0.07) 2.17 0.22 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (48.22) (4.89) (99.13) (9.92) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น 19.24 1.83 -  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด (28.98) (2.76) (99.13) (9.92) 
มลูค่าที�ตราไว ้(บาท) 0.25  (99.13)  
จาํนวนหุน้สามญัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 406.00  406.00  
กาํไร (ขาดทุน) สุทธต่ิอหุน้ (บาท) (0.12)  (0.12)  

 
งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2557 2558 2559 30 ม.ิย. ���� 
เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป)     
จากกจิกรรมดาํเนินงาน 207.99 89.89 60.54 (8.34) 
จากกจิกรรมลงทุน (211.08) (45.59) (33.34) (10.99) 
จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (28.82) (50.58) (28.05) 10.64 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(31.91) (6.28) (0.85) (8.69) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า ณ ต้นปี 55.09 23.18 16.90 16.05 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่า ณ สิ�นปี 23.18 16.90 16.05 7.36 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 2558 2559 30 ม.ิย. ���� 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.24 0.21 0.21 0.18 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ 0.06 0.05 0.05 0.05 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด 0.40 0.18 0.13 (-0.07) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี�การคา้ 638.44 877.60 1,289.65 1,370.27 
ระยะเวลาเกบ็หนี�เฉลี�ย (วนั) 0.56 0.41 0.28 0.26 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื 17.86 16.53 18.08 21.15 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ย (วนั) 20.16 21.78 19.92 17.02 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี� 6.26 6.18 6.10 6.32 
ระยะเวลาชาํระหนี�เฉลี�ย (วนั) 57.50 58.26 59.03 56.98 
Cash Cycle (วนั) (36.78) (36.08) (38.84) (39.70) 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร(%) 
อตัรากาํไรขั �นต้น 54.03 52.78 51.31 49.94 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (2.38) (5.39) (5.74) (7.63) 
อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร (380.07) (78.24) (51.36) n.a 
อตัราส่วนกาํไรสุทธ ิ (2.35) (4.39) (7.17) (9.92) 



หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

-30-

 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 2558 2559 30 ม.ิย. ���� 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (14.39) (31.68) (78.91) (268.76) 
อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน (%) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (5.43) (10.52) (19.55) (30.68) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร 15.70 11.40 (4.70) (39.09) 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ 231.62 239.86 272.80 309.30 
อตัราส่วนนโยบายทางการเงนิ (เท่า) 
อตัราส่วนหนี�สนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ 1.84 2.25 4.64 23.66 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี�ย 6.68 5.70 1.71 (4.54) 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระ
ผกูพนั 

0.57 0.64 0.22 (0.25) 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%) n.a. n.a. n.a. n.a. 
 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายในปี ���� - ���� และงวด � เดอืนแรกของปี ���� เท่ากบั �,���.�� ลา้นบาท, 
�,���.�� ลา้นบาท, �,���.�� ลา้นบาท และ ���.�� ลา้นบาทตามลาํดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ ��.��, รอ้ยละ ��.��, รอ้ย
ละ ��.�� และรอ้ยละ ��.�� ของรายไดร้วมตามลาํดบั โดยรายไดด้งักล่าวเปลี�ยนแปลงไม่มากนกั เนื�องจากบริษทัปิดสาขา
ที�ทาํกําไรน้อยหรอืขาดทุนแลว้เปิดสาขาใหม่ทดแทน โดยมจีาํนวนสาขา ณ สิ�นปี ���� เท่ากบั ��� สาขา และ ณ สิ�นเดอืน
มถุินายน ���� เท่ากบั ��� สาขา  นอกจากนี� ในปี ���� บรษิทัเน้นส่งเสรมิการขายโดยเพิ�มเมนูพเิศษสาํหรบัเทศกาล
ต่างๆ และไดป้รบัขึ�นราคาขายรา้นฮอทพอท อนิเตอร ์ บุฟเฟ่ต์ ประมาณรอ้ยละ � – � จากราคาขายเดมิ (แลว้แต่สาขา)  
ทั �งนี� บรษิทัมสีดัส่วนรายไดจ้ากการขายในครึ�งปีแรก ปี ���� จากร้าน  ฮอทพอท อนิเตอร,์ บุฟเฟ่ต์ไดโดมอน และซกิเน
เจอร ์ เท่ากบัรอ้ยละ ��.��, �.�� และ �.�� ตามลาํดบั สาํหรบัรายไดอ้ื�นๆ งวด �  เดือนแรกของปี ���� มจีาํนวน �.�� 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการส่งเสรมิการขาย และรายไดจ้ากการขายบตัรสมาชกิ ทั �งนี� รายไดจ้ากการขายสาํหรบั
ครึ�งปีแรก ปี ���� ตํ�ากว่าครึ�งปีแรกของปี ���� (ครึ�งปีแรกแรกของปี ���� มรีายไดจ้ากการขาย �,���.�� ลา้นบาท) 
เท่ากบัจาํนวน ��.�� ลา้นบาท  

ต้นทุนขายและกาํไรขั �นต้น 

ต้นทุนขายของบรษิทั ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอาหาร, ค่าแรงงานทางตรง, เครื�องดื�ม, วสัดุสิ�นเปลอืง, อาหารที�
สญูเสยี (waste) และโสหุย้การผลติ โดยมรีายละเอยีดของปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� ดงันี� 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
2557 2558 2559 31 ม.ิย..���� 

รายไดร้วม  2,294.72 2,132.71 2,054.34 993.19 
ต้นทุนขาย 1,054.87 1,007.01 1,000.24 497.15 
กาํไรขั �นต้น 1,239.85 1,125.70 1,054.10 496.04 
อตัรากาํไรขั �นต้น (%) 54.03 52.78 51.31 49.94 

 

 

 

บรษิทัมกีําไรขั �นต้นในปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ����  จํานวน 1,239.85 ล้านบาท, 1,125.70 
ลา้นบาท, �,���.�� ลา้นบาท และ ���.�� ล้านบาทตามลาํดบั โดยมอีตัรากาํไรขั �นต้นในช่วงเดยีวกนัเท่ากบัรอ้ยละ 54.03, 
รอ้ยละ 52.78, รอ้ยละ ��.�� และรอ้ยละ 49.94 ตามลาํดบั และเมื�อเปรยีบเทยีบกบังวด � เดอืนแรกของปี ���� ซึ�งมกีาํไร
ขั �นต้นที�รอ้ยละ ��.�� พบว่ามแีนวโน้มปรบัตวัลดลงเนื�องจากปจัจยัที�สาํคญั ไดแ้ก่ การเพิ�มขึ�นของต้นทุนสนิคา้และวตัถุดบิ
อาหาร  ทั �งนี� บรษิทัมนีโยบายที�จะเพิ�มประสทิธภิาพการจดัซื�อและควบคุมวตัถุดิบให้เหมาะสมยิ�งขึ�น โดยการสอบทาน
สนิคา้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัที�สอดคลอ้งกบัยอดขายอยู่เสมอ 

ค่าใชจ้่ายการขาย 

ค่าใช้จ่ายการขายประกอบด้วย เงนิเดอืนพนักงานประจําสาขา, ผลประโยชน์อื�นของพนักงาน, ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภค, ค่าการตลาด, ค่าส่งเสรมิการขาย และค่าใชจ้่ายอื�นๆ  นอกจากนี� ยงัรวมถงึค่าเสื�อมราคา และการตั �งค่าเผื�อ
ด้อยค่าสินทรพัย์ส่วนปรบัปรุงอาคารตามสญัญาเช่า โดยค่าใช้จ่ายการขายในปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี 
���� มีจํานวน 1,116.04 ล้านบาท, 1,075.11 ล้านบาท, �,���.�� ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาทตามลําดบั คิดเป็น
สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายได้รวมรอ้ยละ 48.06, ร้อยละ 49.64, รอ้ยละ ��.�� และรอ้ยละ 49.21 ตามลาํดบั  โดยปี 
���� ค่าใช้จ่ายการขายที�ลดลงเกดิจากค่าเสื�อมราคาเป็นหลกั เนื�องจากบรษิทัได้ทบทวนการตดัค่าเสื�อมราคาให้สอดคลอ้ง
กบัอายุการใชง้านมากขึ�น  ทั �งนี� สดัส่วนค่าใชจ้่ายการขายต่อรายไดร้วมไม่เปลี�ยนแปลงมากนกัสอดคลอ้งกบัปรมิาณสาขาที�
ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญั  บรษิัทมีนโยบายให้ผู้จดัการภาคที�ดูแลร้านค้าสาขาในเขตที�รบัผิดชอบดูแลและ
ควบคุมค่าใชจ้่ายการขายใหใ้กลช้ดิ และจดัตั �งทมีงานตรวจสอบเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสมและรดักุมยิ�งขึ�น 

ค่าใชจ้่ายการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายการบรหิารประกอบดว้ย ค่าตอบแทนผูบ้รหิารและพนกังาน ค่าเช่าสาํนักงาน และต้นทุนบรกิาร เช่น ค่า
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายการบรหิารในปี 2557 - 2559 และงวด � เดือนแรกของปี ���� และปี ���� มี
จํานวน 163.02 ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท, 74.73 ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาทตามลําดบั คดิเป็น
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการบริหารต่อรายได้รวมร้อยละ 7.02, ร้อยละ 6.99, ร้อยละ �.��, ร้อยละ �.�� และร้อยละ 7.34 
ตามลําดบั โดยสาเหตุที�สดัส่วนค่าใช้จ่ายการบรหิารต่อรายได้รวมสําหรบังวด � เดอืนแรกของปี ���� ลดลงเมื�อเทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปี ���� เนื�องจากบรษิทัมกีารควบคุมค่าใชจ้่ายทาํใหค่้าใชจ้่ายการบรหิารไม่เปลี�ยนแปลงมากนกั 

ค่าใชจ้่ายอื�น 

ค่าใช้จ่ายอื�นประกอบดว้ย ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรบัปรุง ขาดทุนจากการเลกิใช้ทรพัย์สนิ ขาดทุนจาก
การจําหน่ายสนิทรพัย์ และขาดทุนจากเงนิประกนัการเช่าที�ไม่ได้รบัคืน โดยปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี 
���� มจีาํนวน 40.45 ลา้นบาท, ��.�� ล้านบาท, �.�� ลา้นบาท และ ��.�� ลา้นบาทตามลาํดบั ทั �งนี� บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายอื�น
สาํหรบังวด � เดอืนแรกของปี ���� จาํนวน �.�� ลา้นบาท 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย และขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสนิทรพัย ์(EBITDA) และกาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบี�ยและภาษ ี(EBIT) 

ตารางแสดงกาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนการเงนิและภาษี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 2558 2559 31 ม.ิย ���� 

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรบังวด (54.45) (94.99) (148.23) (99.13) 
ต้นทุนทางการเงนิ 15.51 14.11 16.41 6.71 
ค่าใชจ้่าย(รายได)้ ภาษเีงนิได้ (13.44) (2.11) 23.36 2.18 
กาํไร(ขาดทุน) ก่อน ต้นทุนการเงนิและภาษเีงนิได(้EBIT) (52.38) (82.99) (108.46) (90.24) 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 170.41 172.76 134.99 59.77 
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อตัราส่วนทางการเงนิ งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 2558 2559 30 ม.ิย. ���� 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (14.39) (31.68) (78.91) (268.76) 
อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน (%) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (5.43) (10.52) (19.55) (30.68) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร 15.70 11.40 (4.70) (39.09) 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ 231.62 239.86 272.80 309.30 
อตัราส่วนนโยบายทางการเงนิ (เท่า) 
อตัราส่วนหนี�สนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ 1.84 2.25 4.64 23.66 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี�ย 6.68 5.70 1.71 (4.54) 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระ
ผกูพนั 

0.57 0.64 0.22 (0.25) 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%) n.a. n.a. n.a. n.a. 
 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายในปี ���� - ���� และงวด � เดอืนแรกของปี ���� เท่ากบั �,���.�� ลา้นบาท, 
�,���.�� ลา้นบาท, �,���.�� ลา้นบาท และ ���.�� ลา้นบาทตามลาํดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ ��.��, รอ้ยละ ��.��, รอ้ย
ละ ��.�� และรอ้ยละ ��.�� ของรายไดร้วมตามลาํดบั โดยรายไดด้งักล่าวเปลี�ยนแปลงไม่มากนกั เนื�องจากบริษทัปิดสาขา
ที�ทาํกําไรน้อยหรอืขาดทุนแลว้เปิดสาขาใหม่ทดแทน โดยมจีาํนวนสาขา ณ สิ�นปี ���� เท่ากบั ��� สาขา และ ณ สิ�นเดอืน
มถุินายน ���� เท่ากบั ��� สาขา  นอกจากนี� ในปี ���� บรษิทัเน้นส่งเสรมิการขายโดยเพิ�มเมนูพเิศษสาํหรบัเทศกาล
ต่างๆ และไดป้รบัขึ�นราคาขายรา้นฮอทพอท อนิเตอร ์ บุฟเฟ่ต์ ประมาณรอ้ยละ � – � จากราคาขายเดมิ (แลว้แต่สาขา)  
ทั �งนี� บรษิทัมสีดัส่วนรายไดจ้ากการขายในครึ�งปีแรก ปี ���� จากร้าน  ฮอทพอท อนิเตอร,์ บุฟเฟ่ต์ไดโดมอน และซกิเน
เจอร ์ เท่ากบัรอ้ยละ ��.��, �.�� และ �.�� ตามลาํดบั สาํหรบัรายไดอ้ื�นๆ งวด �  เดือนแรกของปี ���� มจีาํนวน �.�� 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการส่งเสรมิการขาย และรายไดจ้ากการขายบตัรสมาชกิ ทั �งนี� รายไดจ้ากการขายสาํหรบั
ครึ�งปีแรก ปี ���� ตํ�ากว่าครึ�งปีแรกของปี ���� (ครึ�งปีแรกแรกของปี ���� มรีายไดจ้ากการขาย �,���.�� ลา้นบาท) 
เท่ากบัจาํนวน ��.�� ลา้นบาท  

ต้นทุนขายและกาํไรขั �นต้น 

ต้นทุนขายของบรษิทั ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอาหาร, ค่าแรงงานทางตรง, เครื�องดื�ม, วสัดุสิ�นเปลอืง, อาหารที�
สญูเสยี (waste) และโสหุย้การผลติ โดยมรีายละเอยีดของปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� ดงันี� 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
2557 2558 2559 31 ม.ิย..���� 

รายไดร้วม  2,294.72 2,132.71 2,054.34 993.19 
ต้นทุนขาย 1,054.87 1,007.01 1,000.24 497.15 
กาํไรขั �นต้น 1,239.85 1,125.70 1,054.10 496.04 
อตัรากาํไรขั �นต้น (%) 54.03 52.78 51.31 49.94 

 

 

 

บรษิทัมกีําไรขั �นต้นในปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ����  จํานวน 1,239.85 ล้านบาท, 1,125.70 
ลา้นบาท, �,���.�� ลา้นบาท และ ���.�� ล้านบาทตามลาํดบั โดยมอีตัรากาํไรขั �นต้นในช่วงเดยีวกนัเท่ากบัรอ้ยละ 54.03, 
รอ้ยละ 52.78, รอ้ยละ ��.�� และรอ้ยละ 49.94 ตามลาํดบั และเมื�อเปรยีบเทยีบกบังวด � เดอืนแรกของปี ���� ซึ�งมกีาํไร
ขั �นต้นที�รอ้ยละ ��.�� พบว่ามแีนวโน้มปรบัตวัลดลงเนื�องจากปจัจยัที�สาํคญั ไดแ้ก่ การเพิ�มขึ�นของต้นทุนสนิคา้และวตัถุดบิ
อาหาร  ทั �งนี� บรษิทัมนีโยบายที�จะเพิ�มประสทิธภิาพการจดัซื�อและควบคุมวตัถุดิบให้เหมาะสมยิ�งขึ�น โดยการสอบทาน
สนิคา้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัที�สอดคลอ้งกบัยอดขายอยู่เสมอ 

ค่าใชจ้่ายการขาย 

ค่าใช้จ่ายการขายประกอบด้วย เงนิเดอืนพนักงานประจําสาขา, ผลประโยชน์อื�นของพนักงาน, ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภค, ค่าการตลาด, ค่าส่งเสรมิการขาย และค่าใชจ้่ายอื�นๆ  นอกจากนี� ยงัรวมถงึค่าเสื�อมราคา และการตั �งค่าเผื�อ
ด้อยค่าสินทรพัย์ส่วนปรบัปรุงอาคารตามสญัญาเช่า โดยค่าใช้จ่ายการขายในปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี 
���� มีจํานวน 1,116.04 ล้านบาท, 1,075.11 ล้านบาท, �,���.�� ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาทตามลําดบั คิดเป็น
สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายได้รวมรอ้ยละ 48.06, ร้อยละ 49.64, รอ้ยละ ��.�� และรอ้ยละ 49.21 ตามลาํดบั  โดยปี 
���� ค่าใช้จ่ายการขายที�ลดลงเกดิจากค่าเสื�อมราคาเป็นหลกั เนื�องจากบรษิทัได้ทบทวนการตดัค่าเสื�อมราคาให้สอดคลอ้ง
กบัอายุการใชง้านมากขึ�น  ทั �งนี� สดัส่วนค่าใชจ้่ายการขายต่อรายไดร้วมไม่เปลี�ยนแปลงมากนกัสอดคลอ้งกบัปรมิาณสาขาที�
ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญั  บรษิัทมีนโยบายให้ผู้จดัการภาคที�ดูแลร้านค้าสาขาในเขตที�รบัผิดชอบดูแลและ
ควบคุมค่าใชจ้่ายการขายใหใ้กลช้ดิ และจดัตั �งทมีงานตรวจสอบเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสมและรดักุมยิ�งขึ�น 

ค่าใชจ้่ายการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายการบรหิารประกอบดว้ย ค่าตอบแทนผูบ้รหิารและพนกังาน ค่าเช่าสาํนักงาน และต้นทุนบรกิาร เช่น ค่า
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายการบรหิารในปี 2557 - 2559 และงวด � เดือนแรกของปี ���� และปี ���� มี
จํานวน 163.02 ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท, 74.73 ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาทตามลําดบั คดิเป็น
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการบริหารต่อรายได้รวมร้อยละ 7.02, ร้อยละ 6.99, ร้อยละ �.��, ร้อยละ �.�� และร้อยละ 7.34 
ตามลําดบั โดยสาเหตุที�สดัส่วนค่าใช้จ่ายการบรหิารต่อรายได้รวมสําหรบังวด � เดอืนแรกของปี ���� ลดลงเมื�อเทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปี ���� เนื�องจากบรษิทัมกีารควบคุมค่าใชจ้่ายทาํใหค่้าใชจ้่ายการบรหิารไม่เปลี�ยนแปลงมากนกั 

ค่าใชจ้่ายอื�น 

ค่าใช้จ่ายอื�นประกอบดว้ย ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรบัปรุง ขาดทุนจากการเลกิใช้ทรพัย์สนิ ขาดทุนจาก
การจําหน่ายสนิทรพัย์ และขาดทุนจากเงนิประกนัการเช่าที�ไม่ได้รบัคืน โดยปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี 
���� มจีาํนวน 40.45 ลา้นบาท, ��.�� ล้านบาท, �.�� ลา้นบาท และ ��.�� ลา้นบาทตามลาํดบั ทั �งนี� บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายอื�น
สาํหรบังวด � เดอืนแรกของปี ���� จาํนวน �.�� ลา้นบาท 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย และขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสนิทรพัย ์(EBITDA) และกาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบี�ยและภาษ ี(EBIT) 

ตารางแสดงกาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนการเงนิและภาษี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 2558 2559 31 ม.ิย ���� 

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรบังวด (54.45) (94.99) (148.23) (99.13) 
ต้นทุนทางการเงนิ 15.51 14.11 16.41 6.71 
ค่าใชจ้่าย(รายได)้ ภาษเีงนิได้ (13.44) (2.11) 23.36 2.18 
กาํไร(ขาดทุน) ก่อน ต้นทุนการเงนิและภาษเีงนิได(้EBIT) (52.38) (82.99) (108.46) (90.24) 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 170.41 172.76 134.99 59.77 
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ตารางแสดงกาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนการเงนิและภาษี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 2558 2559 31 ม.ิย ���� 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์ - 1.44 9.75 0.11 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนการเงนิภาษ ีค่าเสื�อมและการดอ้ยค่า 118.03 91.21 36.28 (30.36) 

 

บรษิทัมกีาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัต้นทุนทางการเงนิและภาษ ี(EBIT) ในปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี 
���� จํานวน (52.38) ล้านบาท, (82.98) ล้านบาท, (���.��) ล้านบาท และ (90.24) ล้านบาทตามลําดับ หรือคิดเป็น
อตัราส่วนกําไร (ขาดทุน) ก่อนหกัต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ต่อรายได้รวม (EBIT margin) เท่ากบัร้อยละ (2.26), 
รอ้ยละ (3.83), รอ้ยละ (�.��) และร้อยละ (�.��) ตามลําดบั โดยบรษิทัมค่ีาเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสนิทรพัย์จาํนวน 170.41 ล้านบาท, 174.20 ลา้นบาท, ���.�� ลา้นบาท และ 59.77 ลา้นบาทตามลําดบัในช่วงเวลา
เดยีวกนั  การที�รายไดจ้ากการขายลดลง ในขณะที�ต้นทุนสนิค้าและวตัถุดบิเพิ�มขึ�น ทําใหบ้รษิทัมขีาดทุนก่อนหกัต้นทุนทาง
การเงนิและภาษเีงนิไดเ้พิ�มขึ�น 

ในปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� บรษิทัมกีําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได ้
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และการด้อยค่าของสินทรพัย์ (EBITDA) จํานวน 118.03 ล้านบาท, ��.�� ล้านบาท, 
��.�� ล้านบาท และ (30.36) ล้านบาทตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัราส่วนกําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได้ ค่าเสื�อม
ราคาและค่าตดัจาํหน่าย และการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) เท่ากบัร้อยละ 5.08, รอ้ยละ �.��, 
รอ้ยละ �.�� และรอ้ยละ (3.05) ตามลาํดบัในช่วงเวลาเดยีวกนั ทั �งนี� เนื�องจากรายไดจ้ากการขายลดลง 

ต้นทุนทางการเงนิ 

บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� จาํนวน 15.51 ลา้นบาท, ��.�� ลา้น
บาท, ��.�� ล้านบาท และ �.�� ล้านบาทตามลําดับ โดยในปี ���� มีต้นทุนทางการเงินสูงขึ�น เนื�องจากจ่ายชําระ
ค่าธรรมเนียมการ Refinance เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ และอตัราส่วนลดจากการเสนอขายตั �วแลกเงนิระยะสั �น  ทั �งนี� 
บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและตั �วแลกเงินระยะสั �น ณ สิ�นปี 2557 - 2559 และสิ�นครึ�งปีแรกแรกของปี ���� 
จํานวน 114.01 ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาทตามลําดบั  สําหรบัต้นทุนทางการ
เงนิงวด � เดอืนแรกของปี ���� เท่ากบั �.�� ลา้นบาท สูงกว่างวดเดยีวกนัของปี ���� จาํนวน �.�� ล้านบาท เนื�องจาก
ยอดหนี�สนิรวมของบรษิทัที�สงูขึ�น 

กาํไร (ขาดทุน) และอตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

บรษิทัมกีาํไร (ขาดทุน) สุทธปีิ 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� จาํนวน (54.02) ล้านบาท, (��.��) 
ลา้นบาท, (���.��) ล้านบาท และ (��.��) ลา้นบาทตามลาํดบั โดยมอีตัรากําไร (ขาดทุน) สุทธ ิในช่วงเดยีวกนัเท่ากบัรอ้ย
ละ (�.��), ร้อยละ (�.��), ร้อยละ (�.��) และร้อยละ (�.��) ตามลําดบั  ผลประกอบการแสดงผลขาดทุนเพิ�มขึ�นอย่าง
ต่อเนื�อง เนื�องจากยอดขายที�ลดลงขณะที�ต้นทุนสนิคา้และวตัถุดบิสูงขึ�น  แมว้่าบรษิทัจะไดจ้ดัโปรโมชั �นเพื�อกระตุ้นยอดขาย 
แต่จากสภาพการแข่งขนัที�รุนแรงทําให้ไม่สามารถเพิ�มยอดขายได้ตามเป้าหมาย  บรษิัทยงัได้พยายามลดค่าใช้จ่ายการ
บรหิารโดยปิดสาขาที�ไม่ทาํกาํไรหรอืสาขาที�มค่ีาเช่าพื�นที�สูง และเปิดสาขาใหม่ที�มศีกัยภาพในการทาํกําไรสงูขึ�นเพื�อรกัษา
ระดบัของยอดขายไว้ แต่ยงัไม่สามารถลดค่าใชจ้่ายการบรหิารลงไดม้ากนกั นอกจากนี� บรษิทัมอีตัรา(ขาดทุน)สุทธ ิสําหรบั
งวด � เดอืนแรกปี ���� เท่ากบัรอ้ยละ �.�� ขาดทุนน้อยกว่างวดเดยีวกนัของปี ���� เนื�องจาก � เดอืนแรกของปี ���� 
บรษิทัมกีารปิดสาขาที�ไม่สร้างผลกําไรถึง � สาขา ทําให้มค่ีาใช้จ่ายการปิดสาขาสูงและทําให้บรษิทัมอีตัรา(ขาดทุน)สุทธ ิ
มากกว่างวดเดยีวกนัของปี ����  

 

 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สนิทรพัย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 และวนัที� �� มถุินายน ���� บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั ���.�� ลา้นบาท, 
821.01 ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท และ 596.97 ล้านบาทตามลําดบั  โดยเฉลี�ยร้อยละ �� เป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน
ประกอบไปดว้ย ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์, เงนิประกนัการเช่าและอื�นๆ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ซึ�งคดิเป็นประมาณร้อยละ 
��, �� และ �.� ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั ทั �งนี� สนิทรพัย์รวมที�ลดลงมสีาเหตุส่วนใหญ่เกดิจาก บรษิทัมค่ีาเสื�อมราคา
ส่วนปรบัปรุงอาคารตามสญัญาเช่าและอุปกรณ์ที�ใช้ในการดําเนินงานสูงกว่าจํานวนที�บรษิัทซื�อสินทรพัย์เพิ�ม จึงทําให้
สนิทรพัยร์วมลดลง 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2557 - 2559 และวนัที� �� มถุินายน ���� มจีํานวน �.�� ลา้น
บาท, �.�� ล้านบาท, �.�� ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาทตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ �.��, ร้อยละ �.��, รอ้ยละ 
�.�� และรอ้ยละ �.�� ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี�อื�น ซึ�ง ณ วนัที� �� มถุินายน ���� มจีํานวน 
��.�� ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงนิสนบัสนุนการขายคา้งรบัจากบรษิทัผูจ้าํหน่ายสนิคา้ใหบ้รษิทัจํานวน และเงนิค่าขายสนิค้า 
เช่น นํ�าซอสที�บรษิทัฝากขายตามซุปเปอรม์าเกตจาํนวน และลูกหนี�อื�นๆ ส่วนลกูหนี�การค้า ณ วนัที� �� มถุินายน ���� มี
จาํนวนเพยีง �.�� ลา้นบาท เนื�องจากลกัษณะการขายของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นการขายเงนิสด  

สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2557 - 2559 และวนัที� �� มถุินายน ���� มจีาํนวน ��.�� ลา้นบาท, ��.�� 
ลา้นบาท, ��.�� ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาทตามลําดบั มแีนวโน้มลดลงเนื�องจากบรษิทัมนีโยบายบรหิารสนิค้าคงเหลอื
ใหร้ดักุมยิ�งขึ�น โดยจดัสรรสนิคา้คงเหลอืที�รา้นสาขาและคลงัสนิค้าให้เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารและการจดัส่งใหแ้ก่รา้นสาขา 
กล่าวคือให้มีระยะเวลาในการสต๊อกสินค้าที�ร้านสาขาและคลงัสินค้าไม่เกิน 7 วนั และ 10 วนัตามลําดบั สินค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย สนิค้าสําเรจ็รูป ไดแ้ก่ อาหารสําเรจ็รูป และวตัถุดบิ ได้แก่ อาหารที�ต้องแปรรปู ทั �งนี� บรษิทัไม่มนีโยบายตั �ง
สาํรองการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เนื�องจากเป็นอาหารซึ�งหากมขีองเสยีจะบนัทกึเป็นต้นทุนขาย 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�นประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นรา้นคา้สาขา ค่าเช่าป้าย ค่าใชจ่้ายล่วงหน้า ภาษซีื�อที�ยงัไม่
ถึงกําหนดชําระ และเงนิมดัจําค่าสนิค้า โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2557 - 2559 และ วนัที� �� มถุินายน ���� มีจาํนวน 
��.�� ลา้นบาท, ��.�� ลา้นบาท, ��.�� ล้านบาท และ ��.�� ลา้นบาทตามลาํดบั  ซึ�งมแีนวโน้มลดลงโดยมสีาเหตุหลกัมา
จากยอดขายที�ลดลง ทาํใหภ้าษซีื�อและวสัดุที�ใชใ้นรา้นสาขาลดลง 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 และวนัที�  �� มถุินายน ���� จํานวน 857.36 ล้าน
บาท, ���.�� ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาทตามลําดบั ประกอบด้วย �) ส่วนปรบัปรุงอาคารตาม
สญัญาเช่า เช่น ค่าตกแต่งร้านคา้สาขา ค่าใช้จ่ายการปิดสาขา ซึ�งมจีํานวนลดลงเนื�องจากการปิดสาขาที�ไม่ทํากําไร และใน
การเปิดสาขาใหม่ บรษิัทจะใช้วสัดุเดมิบางส่วนทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายลง �) อุปกรณ์ที�ใช้ดําเนินงาน เช่น อุปกรณ์ครวั
ต่างๆ ซึ�งมจีํานวนลดลงเนื�องจากไม่มกีารเพิ�มร้านค้าสาขาใหม่ �) เงนิประกนัการเช่า ��� ร้านค้าสาขา ซึ�งเป็นไปตาม
ข้อตกลงการเช่าพื�นที�โดยบริษัทจะได้คืนเมื�อส่งมอบพื�นที�ร้านค้าสาขาคืนแก่ผู้ให้เช่าพื�นที�  �) สทิธิการเช่าร้านค้าสาขา
จาํนวน � แห่ง และ �) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น ซึ�งไดแ้ก่ อาคารโรงงาน เครื�องตกแต่งสาํนกังานและยานพาหนะ เป็นต้น 
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ตารางแสดงกาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนการเงนิและภาษี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
2557 2558 2559 31 ม.ิย ���� 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์ - 1.44 9.75 0.11 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนการเงนิภาษ ีค่าเสื�อมและการดอ้ยค่า 118.03 91.21 36.28 (30.36) 

 

บรษิทัมกีาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัต้นทุนทางการเงนิและภาษ ี(EBIT) ในปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี 
���� จํานวน (52.38) ล้านบาท, (82.98) ล้านบาท, (���.��) ล้านบาท และ (90.24) ล้านบาทตามลําดับ หรือคิดเป็น
อตัราส่วนกําไร (ขาดทุน) ก่อนหกัต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ต่อรายได้รวม (EBIT margin) เท่ากบัร้อยละ (2.26), 
รอ้ยละ (3.83), รอ้ยละ (�.��) และร้อยละ (�.��) ตามลําดบั โดยบรษิทัมค่ีาเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสนิทรพัย์จาํนวน 170.41 ล้านบาท, 174.20 ลา้นบาท, ���.�� ลา้นบาท และ 59.77 ลา้นบาทตามลําดบัในช่วงเวลา
เดยีวกนั  การที�รายไดจ้ากการขายลดลง ในขณะที�ต้นทุนสนิค้าและวตัถุดบิเพิ�มขึ�น ทําใหบ้รษิทัมขีาดทุนก่อนหกัต้นทุนทาง
การเงนิและภาษเีงนิไดเ้พิ�มขึ�น 

ในปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� บรษิทัมกีําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได ้
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และการด้อยค่าของสินทรพัย์ (EBITDA) จํานวน 118.03 ล้านบาท, ��.�� ล้านบาท, 
��.�� ล้านบาท และ (30.36) ล้านบาทตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัราส่วนกําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได้ ค่าเสื�อม
ราคาและค่าตดัจาํหน่าย และการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) เท่ากบัร้อยละ 5.08, รอ้ยละ �.��, 
รอ้ยละ �.�� และรอ้ยละ (3.05) ตามลาํดบัในช่วงเวลาเดยีวกนั ทั �งนี� เนื�องจากรายไดจ้ากการขายลดลง 

ต้นทุนทางการเงนิ 

บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� จาํนวน 15.51 ลา้นบาท, ��.�� ลา้น
บาท, ��.�� ล้านบาท และ �.�� ล้านบาทตามลําดับ โดยในปี ���� มีต้นทุนทางการเงินสูงขึ�น เนื�องจากจ่ายชําระ
ค่าธรรมเนียมการ Refinance เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ และอตัราส่วนลดจากการเสนอขายตั �วแลกเงนิระยะสั �น  ทั �งนี� 
บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและตั �วแลกเงินระยะสั �น ณ สิ�นปี 2557 - 2559 และสิ�นครึ�งปีแรกแรกของปี ���� 
จํานวน 114.01 ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาทตามลําดบั  สําหรบัต้นทุนทางการ
เงนิงวด � เดอืนแรกของปี ���� เท่ากบั �.�� ลา้นบาท สูงกว่างวดเดยีวกนัของปี ���� จาํนวน �.�� ล้านบาท เนื�องจาก
ยอดหนี�สนิรวมของบรษิทัที�สงูขึ�น 

กาํไร (ขาดทุน) และอตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

บรษิทัมกีาํไร (ขาดทุน) สุทธปีิ 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� จาํนวน (54.02) ล้านบาท, (��.��) 
ลา้นบาท, (���.��) ล้านบาท และ (��.��) ลา้นบาทตามลาํดบั โดยมอีตัรากําไร (ขาดทุน) สุทธ ิในช่วงเดยีวกนัเท่ากบัรอ้ย
ละ (�.��), ร้อยละ (�.��), ร้อยละ (�.��) และร้อยละ (�.��) ตามลําดบั  ผลประกอบการแสดงผลขาดทุนเพิ�มขึ�นอย่าง
ต่อเนื�อง เนื�องจากยอดขายที�ลดลงขณะที�ต้นทุนสนิคา้และวตัถุดบิสูงขึ�น  แมว้่าบรษิทัจะไดจ้ดัโปรโมชั �นเพื�อกระตุ้นยอดขาย 
แต่จากสภาพการแข่งขนัที�รุนแรงทําให้ไม่สามารถเพิ�มยอดขายได้ตามเป้าหมาย  บรษิัทยงัได้พยายามลดค่าใช้จ่ายการ
บรหิารโดยปิดสาขาที�ไม่ทาํกาํไรหรอืสาขาที�มค่ีาเช่าพื�นที�สูง และเปิดสาขาใหม่ที�มศีกัยภาพในการทาํกําไรสงูขึ�นเพื�อรกัษา
ระดบัของยอดขายไว้ แต่ยงัไม่สามารถลดค่าใชจ้่ายการบรหิารลงไดม้ากนกั นอกจากนี� บรษิทัมอีตัรา(ขาดทุน)สุทธ ิสําหรบั
งวด � เดอืนแรกปี ���� เท่ากบัรอ้ยละ �.�� ขาดทุนน้อยกว่างวดเดยีวกนัของปี ���� เนื�องจาก � เดอืนแรกของปี ���� 
บรษิทัมกีารปิดสาขาที�ไม่สร้างผลกําไรถึง � สาขา ทําให้มค่ีาใช้จ่ายการปิดสาขาสูงและทําให้บรษิทัมอีตัรา(ขาดทุน)สุทธ ิ
มากกว่างวดเดยีวกนัของปี ����  

 

 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สนิทรพัย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 และวนัที� �� มถุินายน ���� บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั ���.�� ลา้นบาท, 
821.01 ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท และ 596.97 ล้านบาทตามลําดบั  โดยเฉลี�ยร้อยละ �� เป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน
ประกอบไปดว้ย ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์, เงนิประกนัการเช่าและอื�นๆ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ซึ�งคดิเป็นประมาณร้อยละ 
��, �� และ �.� ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั ทั �งนี� สนิทรพัย์รวมที�ลดลงมสีาเหตุส่วนใหญ่เกดิจาก บรษิทัมค่ีาเสื�อมราคา
ส่วนปรบัปรุงอาคารตามสญัญาเช่าและอุปกรณ์ที�ใช้ในการดําเนินงานสูงกว่าจํานวนที�บรษิัทซื�อสินทรพัย์เพิ�ม จึงทําให้
สนิทรพัยร์วมลดลง 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2557 - 2559 และวนัที� �� มถุินายน ���� มจีํานวน �.�� ลา้น
บาท, �.�� ล้านบาท, �.�� ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาทตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ �.��, ร้อยละ �.��, รอ้ยละ 
�.�� และรอ้ยละ �.�� ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี�อื�น ซึ�ง ณ วนัที� �� มถุินายน ���� มจีํานวน 
��.�� ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงนิสนบัสนุนการขายคา้งรบัจากบรษิทัผูจ้าํหน่ายสนิคา้ใหบ้รษิทัจํานวน และเงนิค่าขายสนิค้า 
เช่น นํ�าซอสที�บรษิทัฝากขายตามซุปเปอรม์าเกตจาํนวน และลูกหนี�อื�นๆ ส่วนลกูหนี�การค้า ณ วนัที� �� มถุินายน ���� มี
จาํนวนเพยีง �.�� ลา้นบาท เนื�องจากลกัษณะการขายของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นการขายเงนิสด  

สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2557 - 2559 และวนัที� �� มถุินายน ���� มจีาํนวน ��.�� ลา้นบาท, ��.�� 
ลา้นบาท, ��.�� ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาทตามลําดบั มแีนวโน้มลดลงเนื�องจากบรษิทัมนีโยบายบรหิารสนิค้าคงเหลอื
ใหร้ดักุมยิ�งขึ�น โดยจดัสรรสนิคา้คงเหลอืที�รา้นสาขาและคลงัสนิค้าให้เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารและการจดัส่งใหแ้ก่รา้นสาขา 
กล่าวคือให้มีระยะเวลาในการสต๊อกสินค้าที�ร้านสาขาและคลงัสินค้าไม่เกิน 7 วนั และ 10 วนัตามลําดบั สินค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย สนิค้าสําเรจ็รูป ไดแ้ก่ อาหารสําเรจ็รูป และวตัถุดบิ ได้แก่ อาหารที�ต้องแปรรปู ทั �งนี� บรษิทัไม่มนีโยบายตั �ง
สาํรองการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เนื�องจากเป็นอาหารซึ�งหากมขีองเสยีจะบนัทกึเป็นต้นทุนขาย 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�นประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นรา้นคา้สาขา ค่าเช่าป้าย ค่าใชจ่้ายล่วงหน้า ภาษซีื�อที�ยงัไม่
ถึงกําหนดชําระ และเงนิมดัจําค่าสนิค้า โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2557 - 2559 และ วนัที� �� มถุินายน ���� มีจาํนวน 
��.�� ลา้นบาท, ��.�� ลา้นบาท, ��.�� ล้านบาท และ ��.�� ลา้นบาทตามลาํดบั  ซึ�งมแีนวโน้มลดลงโดยมสีาเหตุหลกัมา
จากยอดขายที�ลดลง ทาํใหภ้าษซีื�อและวสัดุที�ใชใ้นรา้นสาขาลดลง 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 และวนัที�  �� มถุินายน ���� จํานวน 857.36 ล้าน
บาท, ���.�� ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาทตามลําดบั ประกอบด้วย �) ส่วนปรบัปรุงอาคารตาม
สญัญาเช่า เช่น ค่าตกแต่งร้านคา้สาขา ค่าใช้จ่ายการปิดสาขา ซึ�งมจีํานวนลดลงเนื�องจากการปิดสาขาที�ไม่ทํากําไร และใน
การเปิดสาขาใหม่ บรษิัทจะใช้วสัดุเดมิบางส่วนทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายลง �) อุปกรณ์ที�ใช้ดําเนินงาน เช่น อุปกรณ์ครวั
ต่างๆ ซึ�งมจีํานวนลดลงเนื�องจากไม่มกีารเพิ�มร้านค้าสาขาใหม่ �) เงนิประกนัการเช่า ��� ร้านค้าสาขา ซึ�งเป็นไปตาม
ข้อตกลงการเช่าพื�นที�โดยบริษัทจะได้คืนเมื�อส่งมอบพื�นที�ร้านค้าสาขาคืนแก่ผู้ให้เช่าพื�นที�  �) สทิธิการเช่าร้านค้าสาขา
จาํนวน � แห่ง และ �) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น ซึ�งไดแ้ก่ อาคารโรงงาน เครื�องตกแต่งสาํนกังานและยานพาหนะ เป็นต้น 
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ทั �งนี�  บริษัทได้ตั �งด้อยค่าส่วนปรบัปรุงอาคารตามสัญญาเช่าที�ใช้ในการดําเนินงานสาขา เนื�องจากผลการ
ดําเนินงานบางสาขาไม่เป็นไปตามประมาณการและอาจต้องปิดสาขา ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และวนัที�             
�� มถุินายน ���� จาํนวน �.�� ลา้นบาท, ��.�� ลา้นบาท และ ��.�� ลา้นบาทตามลาํดบั 

โครงสรา้งเงนิทุน 
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และวนัที� �� มถุินายน ���� บรษิทัมอีตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เป็น

จาํนวน 1.84 เท่า, 2.25 เท่า, �.�� เท่าและ ��.�� เท่าตามลาํดบั ซึ�งมแีนวโน้มเพิ�มขึ�น เนื�องจากบรษิทัมผีลการดําเนินงาน
ขาดทุนต่อเนื�อง ทาํใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงอย่างมนียัสาํคญัในขณะที�หนี�สนิรวมลดลงเลก็น้อย 

หนี�สนิหมุนเวยีน 
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และวนัที� �� มถุินายน ���� บรษิัทมีหนี�สนิหมุนเวยีน ���.�� ล้านบาท, 

���.�� ล้านบาท, ���.�� ลา้นบาทและ ���.�� ล้านบาทตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ ��.��, รอ้ยละ ��.��, รอ้ยละ 
��.�� และร้อยละ ��.�� ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั  ส่วนใหญ่ประกอบด้วย �) เจ้าหนี�การค้า ซึ�งได้แก่ เจ้าหนี�ค่าซื�อ
วตัถุดิบที�มีระยะเวลาการชําระหนี�ประมาณ 30 – 60 วนั �) เจ้าหนี�อื�น เป็นเจ้าหนี�ค้างจ่าย ซึ�งได้แก่ เงนิเดือนค้างจ่าย 
เจา้หนี�สรรพากร เจ้าหนี�ภาษีโรงเรอืนและเจา้หนี�ค่าสาธารณูปโภคเป็นต้น และ �) เงนิกู้ระยะสั �น โดยในปี ���� ถึง ครึ�งปี
แรกแรก ���� บริษัทได้ออกและเสนอขายตั �วแลกเงินระยะสั �นที�มีอายุไม่เกิน ��� วนัรวม �� ฉบับ ให้แก่นักลงทุนใน
วงจํากดั เพื�อนํามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและชําระคนืหนี�สถาบนัการเงนิ ซึ�ง ณ วนัที� �� มถุินายน ���� บรษิทัคงเหลอื
ตั �วแลกเงนิ � ฉบับ มมีูลค่าหน้าตั �วหกัส่วนลดคดิเป็นมูลค่าสุทธ ิ��.�� ล้านบาท อัตราส่วนลดร้อยละ �.�� – �.�� ต่อปี 
ครบกําหนดภายในวนัที� �� กนัยายน ���� ซึ�งบรษิทัได้เจรจากบัผู้ออกตั �วล่วงหน้าเพื�อออกตั �วฉบบัใหม่ทดแทนฉบบัเดมิที�
หมดอายุโดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการไดต่้อเนื�อง เนื�องจากผู้ออกตั �วได้รบัทราบถึงแผนการปรบัปรุงบรษิทัและแผนการ
เพิ�มทุนแลว้ 

หนี�สนิไม่หมุนเวยีน 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และวนัที� �� มถุินายน ���� บรษิทัมหีนี�สนิไม่หมุนเวยีน ���.�� ลา้นบาท, 
��.�� ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาทตามลาํดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ ��.��, ร้อยละ ��.��, ร้อยละ 
��.�� และรอ้ยละ ��.�� ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 

�)  เงนิกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ซึ�ง ณ วนัที� �� มิถุนายน ���� มีจํานวน ��.�� ล้านบาท จากเงนิต้น
คงเหลอื ��.�� ล้านบาทแล้วหกัส่วนที�ครบกําหนดชําระในหนึ�งปีจํานวน ��.�� ล้านบาทออก ซึ�งตามเงื�อนไขของการกู ้
บรษิทัต้องดาํรงอตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนไม่เกนิ �.� ต่อ 1.0 และคงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ไม่ตํ�ากว่า �.� ต่อ 
1.0 แต่ปจัจุบนับรษิทัไม่สามารถดํารงอตัราส่วนดงักล่าวได้ จงึบรษิทัได้ประชุมร่วมกบัเจ้าหนี�เพื�อแจ้งแผนปรบัปรุงองค์กร 
รวมทั �งทศิทางการดําเนินงานของบรษิทัแล้ว ขณะนี�อยู่ระหว่างการขออนุมตัผิ่อนผนั ทั �งนี� ปจัจุบนับรษิทัมอีตัราส่วนหนี�สนิ
ต่อทุนสงูถงึ ��.�� เท่า  

�)  ประมาณการหนี�สนิจากการรื�อถอนสินทรพัย์เมื�อหมดสญัญาเช่า เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�น
สาํหรบัการรื�อถอนเครื�องตกแต่งรา้นคา้ สถานที� และอุปกรณ์ออกจากพื�นที�เช่า เพื�อส่งมอบพื�นที�เช่าในสภาพเดมิคนืแก่ผูใ้ห้
เช่า โดย ณ วนัที� �� มถุินายน ���� มจีาํนวน ��.�� ลา้นบาท และ 

�)  หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น ซึ�งได้แก่ ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน และหนี�สนิ
ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัมสี่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และ วนัที� �� มถุินายน ���� จาํนวน ���.�� ล้าน
บาท, ���.�� ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาทตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ ��.��, ร้อยละ ��.��, 
ร้อยละ ��.�� และร้อยละ �.�� ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั  โดยสาเหตุสําคญัที�ทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื�องจา ก

 

 

บรษิทัมผีลขาดทุนจากการดาํเนินงานตดิต่อกนัตั �งแต่ปี ���� เป็นต้นมา  ทั �งนี� บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนและส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
จาํนวน ���.�� ลา้นบาท มกีําไร (ขาดทุน) สะสม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และวนัที� �� มถุินายน ���� จํานวน 
��.�� ล้านบาท, (��.��) ล้านบาท, (���.��) ล้านบาท และ (302.93) ล้านบาทตามลาํดบั และมอีงค์ประกอบอื�นของส่วน
ของผูถ้อืหุน้จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และวนัที� �� มถุินายน ���� ในจาํนวนที�เท่ากนั  อย่างไรก็
ตาม บรษิทัมนีโยบายที�จะเพิ�มทุนจดทะเบียนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและบุคคลในวงจาํกดั เพื�อนําเงนิเพิ�มทุนมาเสรมิสภาพคล่อง
และทาํใหส้่วนของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ�น 
 

การวิเคราะห์สภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

บรษิทัมกีระแสเงนิสดไดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงานสําหรบัปี 2557 – 2559 และงวด     � เดอืนแรกของปี 
���� จาํนวน 207.99 ล้านบาท, 89.89 ลา้นบาท, ��.�� ล้านบาท และ (2.24) ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งมแีนวโน้มลดลงเป็น
ลาํดบัเนื�องจากผลการดําเนินงานที�ขาดทุนอย่างต่อเนื�อง สําหรบัรายการปรบัปรุงค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่เงนิสดนั �น ส่วนใหญ่เกดิ
จากค่าเสื�อมราคา, ค่าตดัจาํหน่าย, ขาดทุนจากการปิดสาขา และขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์สรุปไดด้งันี� 

งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
���� 2558 2559 31 มิ.ย.���� 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (��.��) (��.��) (���.��) (��.��) 
ปรบัปรุงค่าใชจ้่ายที�ไม่ใช่เงนิสด ���.�� ���.�� ���.�� ���.�� 
สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง �.�� ��.�� �.�� �.�� 
หนี�สนิดาํเนินงาน เพิ�มขึ�น (ลดลง) ��.�� (��.��) �.�� (��.��) 
เงนิสดรบั(จ่าย) ดอกเบี�ยรบัและภาษเีงนิได้ (4.��) (�.��) (�.��) (�.��) 
เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน ���.�� ��.�� ��.�� (�.��) 

 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุนสาํหรบัปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� 

จาํนวน (���.��) ลา้นบาท, (45.59) ลา้นบาท, (��.��) ลา้นบาท และ (10.99) ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ตกแต่งและซื�ออุปกรณ์รา้นคา้สาขา และมแีนวโน้มลดลงเนื�องจากบรษิทัมนีโยบายเพิ�มความระมดัระวงัและชะลอการเปิด
รา้นคา้สาขา และการเปิดสาขาใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นการทดแทนสาขาเดมิที�ปิดไป ทาํใหส้ามารถใชว้สัดุอุปกรณ์และเครื�องใช้
จากรา้นคา้สาขาเดมิได้โดยไม่ต้องจดัซื�อใหม่ทั �งหมด 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิสาํหรบัปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� 

จาํนวน (��.��), ลา้นบาท (50.58) ลา้นบาท, (��.��) ลา้นบาท และ 10.64 ลา้นบาท ตามลําดบั ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชาํระ
คนืเงนิกูย้มื  กล่าวคอื ในปี ���� บรษิทัจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นคนืใหแ้ก่กรรมการซึ�งบรษิทักูย้มืมาตั �งแต่ปี ���� จํานวน 
(��.��) ลา้นบาท และไดม้กีาร Refinance เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ โดยในปีดงักล่าวบรษิทัไดค้นืเงนิกูย้มืทั �งระยะสั �น
และระยะยาว จ่ายหนี�สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิและจ่ายดอกเบี�ยทั �งสิ�นจาํนวน ���.�� ลา้นบาท ในขณะที�เบกิเงนิกูย้มื
ในรปูตั �วแลกเงนิและเงนิกูร้ะยะยาวทั �งสิ�นจาํนวน ���.�� ลา้นบาท 
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ทั �งนี�  บริษัทได้ตั �งด้อยค่าส่วนปรบัปรุงอาคารตามสัญญาเช่าที�ใช้ในการดําเนินงานสาขา เนื�องจากผลการ
ดําเนินงานบางสาขาไม่เป็นไปตามประมาณการและอาจต้องปิดสาขา ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และวนัที�             
�� มถุินายน ���� จาํนวน �.�� ลา้นบาท, ��.�� ลา้นบาท และ ��.�� ลา้นบาทตามลาํดบั 

โครงสรา้งเงนิทุน 
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และวนัที� �� มถุินายน ���� บรษิทัมอีตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เป็น

จาํนวน 1.84 เท่า, 2.25 เท่า, �.�� เท่าและ ��.�� เท่าตามลาํดบั ซึ�งมแีนวโน้มเพิ�มขึ�น เนื�องจากบรษิทัมผีลการดําเนินงาน
ขาดทุนต่อเนื�อง ทาํใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงอย่างมนียัสาํคญัในขณะที�หนี�สนิรวมลดลงเลก็น้อย 

หนี�สนิหมุนเวยีน 
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และวนัที� �� มถุินายน ���� บรษิัทมีหนี�สนิหมุนเวยีน ���.�� ล้านบาท, 

���.�� ล้านบาท, ���.�� ลา้นบาทและ ���.�� ล้านบาทตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ ��.��, รอ้ยละ ��.��, รอ้ยละ 
��.�� และร้อยละ ��.�� ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั  ส่วนใหญ่ประกอบด้วย �) เจ้าหนี�การค้า ซึ�งได้แก่ เจ้าหนี�ค่าซื�อ
วตัถุดิบที�มีระยะเวลาการชําระหนี�ประมาณ 30 – 60 วนั �) เจ้าหนี�อื�น เป็นเจ้าหนี�ค้างจ่าย ซึ�งได้แก่ เงนิเดือนค้างจ่าย 
เจา้หนี�สรรพากร เจ้าหนี�ภาษีโรงเรอืนและเจา้หนี�ค่าสาธารณูปโภคเป็นต้น และ �) เงนิกู้ระยะสั �น โดยในปี ���� ถึง ครึ�งปี
แรกแรก ���� บริษัทได้ออกและเสนอขายตั �วแลกเงินระยะสั �นที�มีอายุไม่เกิน ��� วนัรวม �� ฉบับ ให้แก่นักลงทุนใน
วงจํากดั เพื�อนํามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและชําระคนืหนี�สถาบนัการเงนิ ซึ�ง ณ วนัที� �� มถุินายน ���� บรษิทัคงเหลอื
ตั �วแลกเงนิ � ฉบับ มมีูลค่าหน้าตั �วหกัส่วนลดคดิเป็นมูลค่าสุทธ ิ��.�� ล้านบาท อัตราส่วนลดร้อยละ �.�� – �.�� ต่อปี 
ครบกําหนดภายในวนัที� �� กนัยายน ���� ซึ�งบรษิทัได้เจรจากบัผู้ออกตั �วล่วงหน้าเพื�อออกตั �วฉบบัใหม่ทดแทนฉบบัเดมิที�
หมดอายุโดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการไดต่้อเนื�อง เนื�องจากผู้ออกตั �วได้รบัทราบถึงแผนการปรบัปรุงบรษิทัและแผนการ
เพิ�มทุนแลว้ 

หนี�สนิไม่หมุนเวยีน 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และวนัที� �� มถุินายน ���� บรษิทัมหีนี�สนิไม่หมุนเวยีน ���.�� ลา้นบาท, 
��.�� ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาทตามลาํดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ ��.��, ร้อยละ ��.��, ร้อยละ 
��.�� และรอ้ยละ ��.�� ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 

�)  เงนิกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ซึ�ง ณ วนัที� �� มิถุนายน ���� มีจํานวน ��.�� ล้านบาท จากเงนิต้น
คงเหลอื ��.�� ล้านบาทแล้วหกัส่วนที�ครบกําหนดชําระในหนึ�งปีจํานวน ��.�� ล้านบาทออก ซึ�งตามเงื�อนไขของการกู ้
บรษิทัต้องดาํรงอตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนไม่เกนิ �.� ต่อ 1.0 และคงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ไม่ตํ�ากว่า �.� ต่อ 
1.0 แต่ปจัจุบนับรษิทัไม่สามารถดํารงอตัราส่วนดงักล่าวได้ จงึบรษิทัได้ประชุมร่วมกบัเจ้าหนี�เพื�อแจ้งแผนปรบัปรุงองค์กร 
รวมทั �งทศิทางการดําเนินงานของบรษิทัแล้ว ขณะนี�อยู่ระหว่างการขออนุมตัผิ่อนผนั ทั �งนี� ปจัจุบนับรษิทัมอีตัราส่วนหนี�สนิ
ต่อทุนสงูถงึ ��.�� เท่า  

�)  ประมาณการหนี�สนิจากการรื�อถอนสินทรพัย์เมื�อหมดสญัญาเช่า เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�น
สาํหรบัการรื�อถอนเครื�องตกแต่งรา้นคา้ สถานที� และอุปกรณ์ออกจากพื�นที�เช่า เพื�อส่งมอบพื�นที�เช่าในสภาพเดมิคนืแก่ผูใ้ห้
เช่า โดย ณ วนัที� �� มถุินายน ���� มจีาํนวน ��.�� ลา้นบาท และ 

�)  หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น ซึ�งได้แก่ ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน และหนี�สนิ
ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัมสี่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และ วนัที� �� มถุินายน ���� จาํนวน ���.�� ล้าน
บาท, ���.�� ล้านบาท, ���.�� ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาทตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ ��.��, ร้อยละ ��.��, 
ร้อยละ ��.�� และร้อยละ �.�� ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั  โดยสาเหตุสําคญัที�ทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื�องจา ก

 

 

บรษิทัมผีลขาดทุนจากการดาํเนินงานตดิต่อกนัตั �งแต่ปี ���� เป็นต้นมา  ทั �งนี� บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนและส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
จาํนวน ���.�� ลา้นบาท มกีําไร (ขาดทุน) สะสม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - ���� และวนัที� �� มถุินายน ���� จํานวน 
��.�� ล้านบาท, (��.��) ล้านบาท, (���.��) ล้านบาท และ (302.93) ล้านบาทตามลาํดบั และมอีงค์ประกอบอื�นของส่วน
ของผูถ้อืหุน้จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และวนัที� �� มถุินายน ���� ในจาํนวนที�เท่ากนั  อย่างไรก็
ตาม บรษิทัมนีโยบายที�จะเพิ�มทุนจดทะเบียนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและบุคคลในวงจาํกดั เพื�อนําเงนิเพิ�มทุนมาเสรมิสภาพคล่อง
และทาํใหส้่วนของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ�น 
 

การวิเคราะห์สภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

บรษิทัมกีระแสเงนิสดไดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงานสําหรบัปี 2557 – 2559 และงวด     � เดอืนแรกของปี 
���� จาํนวน 207.99 ล้านบาท, 89.89 ลา้นบาท, ��.�� ล้านบาท และ (2.24) ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งมแีนวโน้มลดลงเป็น
ลาํดบัเนื�องจากผลการดําเนินงานที�ขาดทุนอย่างต่อเนื�อง สําหรบัรายการปรบัปรุงค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่เงนิสดนั �น ส่วนใหญ่เกดิ
จากค่าเสื�อมราคา, ค่าตดัจาํหน่าย, ขาดทุนจากการปิดสาขา และขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์สรุปไดด้งันี� 

งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 
���� 2558 2559 31 มิ.ย.���� 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (��.��) (��.��) (���.��) (��.��) 
ปรบัปรุงค่าใชจ้่ายที�ไม่ใช่เงนิสด ���.�� ���.�� ���.�� ���.�� 
สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง �.�� ��.�� �.�� �.�� 
หนี�สนิดาํเนินงาน เพิ�มขึ�น (ลดลง) ��.�� (��.��) �.�� (��.��) 
เงนิสดรบั(จ่าย) ดอกเบี�ยรบัและภาษเีงนิได้ (4.��) (�.��) (�.��) (�.��) 
เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน ���.�� ��.�� ��.�� (�.��) 

 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุนสาํหรบัปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� 

จาํนวน (���.��) ลา้นบาท, (45.59) ลา้นบาท, (��.��) ลา้นบาท และ (10.99) ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ตกแต่งและซื�ออุปกรณ์รา้นคา้สาขา และมแีนวโน้มลดลงเนื�องจากบรษิทัมนีโยบายเพิ�มความระมดัระวงัและชะลอการเปิด
รา้นคา้สาขา และการเปิดสาขาใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นการทดแทนสาขาเดมิที�ปิดไป ทาํใหส้ามารถใชว้สัดุอุปกรณ์และเครื�องใช้
จากรา้นคา้สาขาเดมิได้โดยไม่ต้องจดัซื�อใหม่ทั �งหมด 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิสาํหรบัปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� 

จาํนวน (��.��), ลา้นบาท (50.58) ลา้นบาท, (��.��) ลา้นบาท และ 10.64 ลา้นบาท ตามลําดบั ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชาํระ
คนืเงนิกูย้มื  กล่าวคอื ในปี ���� บรษิทัจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นคนืใหแ้ก่กรรมการซึ�งบรษิทักูย้มืมาตั �งแต่ปี ���� จํานวน 
(��.��) ลา้นบาท และไดม้กีาร Refinance เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ โดยในปีดงักล่าวบรษิทัไดค้นืเงนิกูย้มืทั �งระยะสั �น
และระยะยาว จ่ายหนี�สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิและจ่ายดอกเบี�ยทั �งสิ�นจาํนวน ���.�� ลา้นบาท ในขณะที�เบกิเงนิกูย้มื
ในรปูตั �วแลกเงนิและเงนิกูร้ะยะยาวทั �งสิ�นจาํนวน ���.�� ลา้นบาท 

 
 
 



Attachment 2    ( )
SUBCRIPTION FORM FOR NEWLY ORDINARY SHARES OF HOTPOT PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                       / Subscription Form No.................... 

  40,600,000    0.25   [ 1.50 ]    10   1  
THE OFFERING TO EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT NOT EXCEEDING 40,600,000 ORDINARY SHARES WITH PAR VALUE OF BAHT 0.25 PER SHARE AT THE OFFERING  
PRICE OF BAHT 1.50 PER SHARE AT THE RATIO OF 10 EXISTING SHARES FOR 1 NEW SHARE 

2  2560 
Subscription Date 

    / Subscription Details
 

       ( )(“ ”) 
To       The Board of Directors of HOTPOT PUBLIC COMPANY LIMITED(“The Company”)

 ( / / / )/I am/We are (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)…………………….........................…...………........... / Shareholder’s Register No.......................................................................... 
/ / /   .......................................... ...........................................    

 2560 ( )  (“ ”)  
Thai Nationality Identification / Nationality Alien Card / Passport / Nationality Company Registration No. ……………………........……/ Tax ID No. ………………......…………..The address is the one which appear in the shareholders 
database of The Company’s Register at the Book Closure Date sitory of Securities (Thailand) Limited ("databases, shareholders of the company"). 

/  ( ) ……………………………………………………………......................................................................................................................................................................................... 
Registered Address / Company Registration No. (in case does not match the current address) 

 ( ) / Authorized Director Name (For Juristic Person)...................................................................................................................................................................................................................... 
/ The current address of the authorized director...................................................................................................................................................................................................................................... 

/ Telephone No......................................  / Mobile Phone No.................................................  / Wish to subscribe for the shares as follows :
( )( ) 

No. of subscribed shares (Subscription for more than the 
entitlement) (Shares) 

 ( )
Price per Share (Baht) 

 ( )
Totalling amount (Baht) 

 ( )
Amount in letter 

 [ 1.50 ] 

 
 (  Bill Payment)(   ( )  “     ” Comp code: 5298) 

Money transfer (Bill Payment) (Make a payment at all KTB branches to“KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription”  Comp code: 5298) 
    ……………….............  (  4  2560) ………………………………….............. / .................................................................................... 

Personal ChequeCashier Cheque             DraftNo. C Branches…………………………………………...................... 
 “     ” ( / /     4  2560  9.00–16.00 . ) 

(      )  
By order to pay for“KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription” (Schedule for subscription by cheque / cashier cheque / draft. The booking is up until 4 October 2 t that the subscription by cheque. Or cashier's 
cheque or draft must be aware of the charges from the clearing house in Bangkok within the subscription period).
 

   ( )
of the following executed (Subscriber must choose one); 

   “   ( )  ”(TSD)  .......................................................... ...........................
 TSD  ...................................................   

Deposit the common share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for……………………………………………Participant No……………............to deposit those  
common shares  with Thailand Securities Depository Company Limited for Securities  trading account No……………………………………………………………………

  “   ( ) ” (TSD) TSD   600   “
 (Issuer Account) ”  TSD  TSD  (

  TSD ) 
Deposit the common share certificates in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer  Account for my/our name  
account number 600. Please fill “Additional documents for securities subscription on the behalf of the person who wish to depos  TSD, in case did not arrange the documents as TSD specify, shall  
issue the share certificates instead (Towithdraw the share certificates later, the subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited). 

     
 15   

Issue the share certificates in my/our name s at the address specify in the register I/We be willing to assign The e share  
certificates to me/us within 15 days from the closing date of subscription. In which The Company shall not be responsible in the case that shareholders could not sell his/her shares on the first trading date.   

  700,000   *   .......................................................................................................................................................
Incase the amount of money that shall be used to pay for t r* is not the subscriber, please specify…………………………………………………………………………... 
*             

 
he natural person who is the real owner or has authority to control the transaction of customers or the person whose transaction was done by the customer including the person who control the juristic 

entaccording to ministerial regulations which stipulate rules and procedures to check for the fact about related customers
     

(  1 ) /  
y exceed than the subscription amount. I/We agree to

 (ATS) KTB   BAY   BBL   KBANK   SCB   TBANK   TMB   UOB  .................................................................... ......................................................
( Statement   ) 

      Transfer the money through automatic system (AST) to my/our bank account KTB   BAY   BBL   KBANK   SCB   TBANK   TMB   UOB  Branches………………………Account No.……………………………… 
    10 (  

 ) 
      Pay as crossed cheque ma ddress appeared in shareholders database of The g days from the subscription ending date. Might 

sponsible when bring the cheque to charge for the money.
  

 / /   
I/We hereby undertake to purchase  or any amount as allotted to me/us and shall not cancel my  this subscription form which has been completely filled in and 
the cheque / draft / cashier cheque to the company within notification period or the cheque / draft / cashier cheque be refused

 
 

I/We already read the Information Memorandum (IM) and agree to bind on IM and the amendment to the future. 
/ Signature.....….............................................. Subscriber

                ( .....…......…................................................ ) 
     “  ”  

before deciding on the share subscription.“Please completely fill the form. Otherwise, you may be 
 

     ( ) ( )
SUBSCRIPTION RECEIPT OF HOTPOT PUBLIC COMPANY LIMITED  (SUBSCRIBER PLEASE COMPLETELY FILL THIS PORTION WITH CLARITY) 

2  2560        / Subscription Form No. .............................................................................................
Subscription 

.    ( ) ...................…….................................……………..............................................................................................................................  .  
 from (name of Subscriber)……………………………………………………………For a subscription of new ordinary shares of  HOTPOT PUBLIC COMPANY LIMITED   

 / Amount............................................................................................. / Shares  [ 1.50 ]  / At Baht 1.50 per share  / Total....................................................................................................  / Baht 
/ Made payable by  (  Bill Payment) / Transfer (Bill Payment) / Personal Cheque / Cashier cheque /Draft 

(  4  2560 )
 / Cheque No...................................................................  / Date............................................................... / Bank......................................................................... / Branches..................................................................

 “   ( )  ” ..........................................................................  ...........................................................................................
       Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depositors Company Limited” for Depositors Participant number ………….………… securities trading account number ……………………………..................................... 

 “   ( )  ”   600  
     Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depositors Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depositors Company Limited under the issuer account number 600 

 / Issue a share certificate in the name of Subscriber 
   (  1 ) / 

lower than subscription amount, I/We agree to do the following. (Please select only one channel). 
 /  ........................................................................................................... ..................................................................................... .................................................................................. 

Transfer money into my/our bank account. / Bank…………………………………………….....................................Branches………………………………...................................Account No. ………………………………................................. 
   10  

Pay only a crossed check made payable to me/us. And ship names are listed in the database of the shareholders of the Company by registered mail within 10 days after the end of the subscription period. 
 

/ Authorized Officer...................................................................
**   /  **

**Subscription agent ordinary shares. Cessation of filings for subscription by mail. And do not file / document storage subscription to the bank that your payment is strictly prohibited. ** 

 1 
 1  

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

-36-

 

 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
บรษิทัมวีงจรเงนิสดหมุนเวยีน (Cash Cycle) ในปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� ติดลบ (37) 

วนั, (36) วนั, (��) วนั และ (40) วนั ตามลําดบั เนื�องด้วยลกัษณะธุรกจิของบรษิทัที�มรีายได้จากการขายเป็นเงนิสดและรบั
ชําระผ่านบตัรเครดติ รวมทั �งสนิค้าคงเหลอืที�เป็นวตัถุดบิอาหารมอีตัราหมุนเวยีนค่อนข้างเรว็ ทําให้อตัราการหมุนเวียน
ลกูหนี�และสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัค่อนขา้งตํ�า ในขณะที�บรษิทัไดเ้ครดติจากเจา้หนี�การคา้จากการซื�อวตัถุดบิเฉลี�ย 45–60 
วนั 

อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� ที� 0.24 เท่า, 0.�� เท่า, �.�� เท่า และ 
0.18 เท่า ตามลาํดบั ซึ�งแสดงให้เหน็ว่าสภาพคล่องตํ�า โดยเมื�อพจิารณาวงจรการคา้ซึ�งเกดิจากการที�บรษิทัมรีายได้เป็นเงนิ
สดและมสีนิคา้คงเหลอืที�มอีตัราหมุนเวยีนค่อนขา้งเรว็ ในขณะที�มเีจ้าหนี�การค้าที�มอีายุการชาํระค่อนขา้งยาวประมาณ 45– 
60 วนั ทําให้บริษัทมีวงจรเงนิสดหมุนเวียนติดลบ และมีสภาพคล่องจากวงจรการค้าสูง แต่จากการที�บริษัทมีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนต่อเนื�องนานทําให้บรษิทัมหีนี�สนิคา้งชําระติดต่อกนัมาจํานวนมาก แม้ที�ผ่านมาบรษิทัจะสามารถเจรจา
ขยายอายุการชําระหนี�ได้แต่กไ็ม่ทําให้หนี�สินหมุนเวยีนลดลง และทําให้บริษทัมสีภาพคล่องลดลงมาตลอด ทั �งนี� หนี�สิน
หมุนเวยีนประกอบด้วย เจ้าหนี�อื�น เงนิเบิกเกนิบญัช ีและส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกําไร 
ในปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� บรษิทัมอีตัรากาํไรเบื�องต้นรอ้ยละ ��.��, รอ้ยละ ��.��, 

รอ้ยละ ��.�� และรอ้ยละ ��.�� ตามลาํดบั  ในขณะที�บรษิทัมอีตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธใินช่วงเวลาเดยีวกนัเท่ากบัรอ้ยละ 
(�.��), รอ้ยละ (�.��), รอ้ยละ (�.��) และรอ้ยละ (�.��) ตามลาํดบั เนื�องจากบรษิทัมค่ีาใชจ้่ายการขายค่อนขา้งสงู ซึ�งไดแ้ก่ 
ค่าเช่าพื�นที�รา้นคา้สาขาในหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนํา, เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน และค่าใชจ้่ายการปิดสาขา  โดยที�บรษิทั
มนีโยบายปิดรา้นคา้สาขาที�ไม่มคีวามสามารถในการทาํกาํไร และเปิดรา้นค้าสาขาใหม่ทดแทนในพื�นที�ที�มศีกัยภาพสงูขึ�น 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั 
ในปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั 0.57 เท่า, 

�.�� เท่า, �.�� เท่า และ (�.��) เท่าตามลาํดบั ลดลงเป็นลาํดบัเนื�องจากผลขาดทุนต่อเนื�อง ทาํใหม้กีระแสเงนิสดจากการ
ดาํเนินงานลดลง ในขณะที�บรษิทัมกีารซื�อสนิทรพัยแ์ละอุปกรณ์จากการเปิดสาขาใหม่ทดแทนสาขาเดมิที�ปิดไป รวมทั �งมี
การคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิที�ถงึกาํหนดชําระต่อเนื�องทุกปี 



Attachment 2    ( )
SUBCRIPTION FORM FOR NEWLY ORDINARY SHARES OF HOTPOT PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                       / Subscription Form No.................... 

  40,600,000    0.25   [ 1.50 ]    10   1  
THE OFFERING TO EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT NOT EXCEEDING 40,600,000 ORDINARY SHARES WITH PAR VALUE OF BAHT 0.25 PER SHARE AT THE OFFERING  
PRICE OF BAHT 1.50 PER SHARE AT THE RATIO OF 10 EXISTING SHARES FOR 1 NEW SHARE 

2  2560 
Subscription Date 

    / Subscription Details
 

       ( )(“ ”) 
To       The Board of Directors of HOTPOT PUBLIC COMPANY LIMITED(“The Company”)

 ( / / / )/I am/We are (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)…………………….........................…...………........... / Shareholder’s Register No.......................................................................... 
/ / /   .......................................... ...........................................    

 2560 ( )  (“ ”)  
Thai Nationality Identification / Nationality Alien Card / Passport / Nationality Company Registration No. ……………………........……/ Tax ID No. ………………......…………..The address is the one which appear in the shareholders 
database of The Company’s Register at the Book Closure Date sitory of Securities (Thailand) Limited ("databases, shareholders of the company"). 

/  ( ) ……………………………………………………………......................................................................................................................................................................................... 
Registered Address / Company Registration No. (in case does not match the current address) 

 ( ) / Authorized Director Name (For Juristic Person)...................................................................................................................................................................................................................... 
/ The current address of the authorized director...................................................................................................................................................................................................................................... 

/ Telephone No......................................  / Mobile Phone No.................................................  / Wish to subscribe for the shares as follows :
( )( ) 

No. of subscribed shares (Subscription for more than the 
entitlement) (Shares) 

 ( )
Price per Share (Baht) 

 ( )
Totalling amount (Baht) 

 ( )
Amount in letter 

 [ 1.50 ] 

 
 (  Bill Payment)(   ( )  “     ” Comp code: 5298) 

Money transfer (Bill Payment) (Make a payment at all KTB branches to“KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription”  Comp code: 5298) 
    ……………….............  (  4  2560) ………………………………….............. / .................................................................................... 

Personal ChequeCashier Cheque             DraftNo. C Branches…………………………………………...................... 
 “     ” ( / /     4  2560  9.00–16.00 . ) 

(      )  
By order to pay for“KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription” (Schedule for subscription by cheque / cashier cheque / draft. The booking is up until 4 October 2 t that the subscription by cheque. Or cashier's 
cheque or draft must be aware of the charges from the clearing house in Bangkok within the subscription period).
 

   ( )
of the following executed (Subscriber must choose one); 

   “   ( )  ”(TSD)  .......................................................... ...........................
 TSD  ...................................................   

Deposit the common share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for……………………………………………Participant No……………............to deposit those  
common shares  with Thailand Securities Depository Company Limited for Securities  trading account No……………………………………………………………………

  “   ( ) ” (TSD) TSD   600   “
 (Issuer Account) ”  TSD  TSD  (

  TSD ) 
Deposit the common share certificates in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer  Account for my/our name  
account number 600. Please fill “Additional documents for securities subscription on the behalf of the person who wish to depos  TSD, in case did not arrange the documents as TSD specify, shall  
issue the share certificates instead (Towithdraw the share certificates later, the subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited). 

     
 15   

Issue the share certificates in my/our name s at the address specify in the register I/We be willing to assign The e share  
certificates to me/us within 15 days from the closing date of subscription. In which The Company shall not be responsible in the case that shareholders could not sell his/her shares on the first trading date.   

  700,000   *   .......................................................................................................................................................
Incase the amount of money that shall be used to pay for t r* is not the subscriber, please specify…………………………………………………………………………... 
*             

 
he natural person who is the real owner or has authority to control the transaction of customers or the person whose transaction was done by the customer including the person who control the juristic 

entaccording to ministerial regulations which stipulate rules and procedures to check for the fact about related customers
     

(  1 ) /  
y exceed than the subscription amount. I/We agree to

 (ATS) KTB   BAY   BBL   KBANK   SCB   TBANK   TMB   UOB  .................................................................... ......................................................
( Statement   ) 

      Transfer the money through automatic system (AST) to my/our bank account KTB   BAY   BBL   KBANK   SCB   TBANK   TMB   UOB  Branches………………………Account No.……………………………… 
    10 (  

 ) 
      Pay as crossed cheque ma ddress appeared in shareholders database of The g days from the subscription ending date. Might 

sponsible when bring the cheque to charge for the money.
  

 / /   
I/We hereby undertake to purchase  or any amount as allotted to me/us and shall not cancel my  this subscription form which has been completely filled in and 
the cheque / draft / cashier cheque to the company within notification period or the cheque / draft / cashier cheque be refused

 
 

I/We already read the Information Memorandum (IM) and agree to bind on IM and the amendment to the future. 
/ Signature.....….............................................. Subscriber

                ( .....…......…................................................ ) 
     “  ”  

before deciding on the share subscription.“Please completely fill the form. Otherwise, you may be 
 

     ( ) ( )
SUBSCRIPTION RECEIPT OF HOTPOT PUBLIC COMPANY LIMITED  (SUBSCRIBER PLEASE COMPLETELY FILL THIS PORTION WITH CLARITY) 

2  2560        / Subscription Form No. .............................................................................................
Subscription 

.    ( ) ...................…….................................……………..............................................................................................................................  .  
 from (name of Subscriber)……………………………………………………………For a subscription of new ordinary shares of  HOTPOT PUBLIC COMPANY LIMITED   

 / Amount............................................................................................. / Shares  [ 1.50 ]  / At Baht 1.50 per share  / Total....................................................................................................  / Baht 
/ Made payable by  (  Bill Payment) / Transfer (Bill Payment) / Personal Cheque / Cashier cheque /Draft 

(  4  2560 )
 / Cheque No...................................................................  / Date............................................................... / Bank......................................................................... / Branches..................................................................

 “   ( )  ” ..........................................................................  ...........................................................................................
       Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depositors Company Limited” for Depositors Participant number ………….………… securities trading account number ……………………………..................................... 

 “   ( )  ”   600  
     Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depositors Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depositors Company Limited under the issuer account number 600 

 / Issue a share certificate in the name of Subscriber 
   (  1 ) / 

lower than subscription amount, I/We agree to do the following. (Please select only one channel). 
 /  ........................................................................................................... ..................................................................................... .................................................................................. 

Transfer money into my/our bank account. / Bank…………………………………………….....................................Branches………………………………...................................Account No. ………………………………................................. 
   10  

Pay only a crossed check made payable to me/us. And ship names are listed in the database of the shareholders of the Company by registered mail within 10 days after the end of the subscription period. 
 

/ Authorized Officer...................................................................
**   /  **

**Subscription agent ordinary shares. Cessation of filings for subscription by mail. And do not file / document storage subscription to the bank that your payment is strictly prohibited. ** 

 1 
 1  

 

 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
บรษิทัมวีงจรเงนิสดหมุนเวยีน (Cash Cycle) ในปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� ติดลบ (37) 

วนั, (36) วนั, (��) วนั และ (40) วนั ตามลําดบั เนื�องด้วยลกัษณะธุรกจิของบรษิทัที�มรีายได้จากการขายเป็นเงนิสดและรบั
ชําระผ่านบตัรเครดติ รวมทั �งสนิค้าคงเหลอืที�เป็นวตัถุดบิอาหารมอีตัราหมุนเวยีนค่อนข้างเรว็ ทําให้อตัราการหมุนเวียน
ลกูหนี�และสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัค่อนขา้งตํ�า ในขณะที�บรษิทัไดเ้ครดติจากเจา้หนี�การคา้จากการซื�อวตัถุดบิเฉลี�ย 45–60 
วนั 

อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� ที� 0.24 เท่า, 0.�� เท่า, �.�� เท่า และ 
0.18 เท่า ตามลาํดบั ซึ�งแสดงให้เหน็ว่าสภาพคล่องตํ�า โดยเมื�อพจิารณาวงจรการคา้ซึ�งเกดิจากการที�บรษิทัมรีายได้เป็นเงนิ
สดและมสีนิคา้คงเหลอืที�มอีตัราหมุนเวยีนค่อนขา้งเรว็ ในขณะที�มเีจ้าหนี�การค้าที�มอีายุการชาํระค่อนขา้งยาวประมาณ 45– 
60 วนั ทําให้บริษัทมีวงจรเงนิสดหมุนเวียนติดลบ และมีสภาพคล่องจากวงจรการค้าสูง แต่จากการที�บริษัทมีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนต่อเนื�องนานทําให้บรษิทัมหีนี�สนิคา้งชําระติดต่อกนัมาจํานวนมาก แม้ที�ผ่านมาบรษิทัจะสามารถเจรจา
ขยายอายุการชําระหนี�ได้แต่กไ็ม่ทําให้หนี�สินหมุนเวยีนลดลง และทําให้บริษทัมสีภาพคล่องลดลงมาตลอด ทั �งนี� หนี�สิน
หมุนเวยีนประกอบด้วย เจ้าหนี�อื�น เงนิเบิกเกนิบญัช ีและส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกําไร 
ในปี 2557 - 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� บรษิทัมอีตัรากาํไรเบื�องต้นรอ้ยละ ��.��, รอ้ยละ ��.��, 

รอ้ยละ ��.�� และรอ้ยละ ��.�� ตามลาํดบั  ในขณะที�บรษิทัมอีตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธใินช่วงเวลาเดยีวกนัเท่ากบัรอ้ยละ 
(�.��), รอ้ยละ (�.��), รอ้ยละ (�.��) และรอ้ยละ (�.��) ตามลาํดบั เนื�องจากบรษิทัมค่ีาใชจ้่ายการขายค่อนขา้งสงู ซึ�งไดแ้ก่ 
ค่าเช่าพื�นที�รา้นคา้สาขาในหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนํา, เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน และค่าใชจ้่ายการปิดสาขา  โดยที�บรษิทั
มนีโยบายปิดรา้นคา้สาขาที�ไม่มคีวามสามารถในการทาํกาํไร และเปิดรา้นค้าสาขาใหม่ทดแทนในพื�นที�ที�มศีกัยภาพสงูขึ�น 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั 
ในปี 2557 – 2559 และงวด � เดอืนแรกของปี ���� บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั 0.57 เท่า, 

�.�� เท่า, �.�� เท่า และ (�.��) เท่าตามลาํดบั ลดลงเป็นลาํดบัเนื�องจากผลขาดทุนต่อเนื�อง ทาํใหม้กีระแสเงนิสดจากการ
ดาํเนินงานลดลง ในขณะที�บรษิทัมกีารซื�อสนิทรพัยแ์ละอุปกรณ์จากการเปิดสาขาใหม่ทดแทนสาขาเดมิที�ปิดไป รวมทั �งมี
การคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิที�ถงึกาํหนดชําระต่อเนื�องทุกปี 
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