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13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ

13.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหใชสิทธิ (AREA LICENSE AGREEMENT) ระหวางบริษัทกบั 7-Eleven, Inc.
(“สัญญาใหใชสิทธิ”) และ สัญญาเกี่ยวกับการใหความยินยอมในการเสนอขายหุนตอประชาชนและการแกไขเพิ่ม
เติมสัญญาใหใชสิทธ ิ (IPO CONSENT AGREEMENT AND THIRD AMENDMENT TO AREA LICENSE
AGREEMENT) ระหวางบริษัทและ CPG และ 7-Eleven, Inc. (“สัญญาใหความยินยอม”)

ขอมูลที่กลาวไวขางทายนี้เปนเพียงสรุปสาระสําคัญบางสวนของสัญญาที่ไดอางถึงขางตนภายใตการพิจารณาของ
บริษัท เทานั้น  โดยคํานึงถึงลักษณะของธุรกิจที่บริษัท และ 7-Eleven, Inc. ดําเนินอยู  ดังนั้น ขอมูลบางสวน รวมถึงแตไม
จํากัดเพียง ขอมูลที่เปนความลับทางการคา หรือ ขอมูลซ่ึงถาเปดเผยแลวจะหรืออาจจะสงผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกจิของบริษัท หรือ 7-Eleven, Inc.  ไดถูกละไวไมไดนํามากลาวหรือนํามากลาวไวเพียงในสาระสําคัญบางสวนเทานั้น
ดวยเหตุดังกลาว ผูลงทนุจึงควรใชวิจารณญาณของตนเองและความระมัดระวังในการพิจารณาขอมูลทีก่ลาวไวขางทาย
โดยคํานึงถึงขอจํากัดในการเปดเผยขอมูลตามท่ีกลาวมาแลว รวมถึง ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีกอนตัดสินใจลงทุน

บริษัทไดทําสัญญาใหใชสิทธิกับ 7-Eleven, Inc. (เดิมชื่อ "The Southland Corporation") เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2531
โดยบริษัทไดรับสิทธิในการดําเนินธุรกิจคาปลีกประเภทรานคาสะดวกซื้อภายใตเครื่องหมายการคา “7-Eleven” ในประเทศไทย
ภายใตสัญญาดังกลาว 7-Eleven, Inc. ใหสิทธิแกบริษัทแตเพียงผูเดียว (Exclusive Right) ในการใชระบบ 7-Eleven และเคร่ือง
หมายการคา ความลับทางการคาเพื่อประกอบกิจการ หรือใหสิทธิชวงเปนราย ๆ ไปในประเทศไทย พรอมกับมีสิทธิในลักษณะไมใช
การใหสิทธิแตเพียงผูเดียว (Non-Exclusive Right) ในการใชเครื่องหมายการคายอย (Ancillary Trademarks) ตาง ๆ ของ 7-
Eleven, Inc. รวมถึง การรับบริการเก่ียวกับการฝกอบรม ความชวยเหลือทางดานเทคนิคตาง ๆ ตามขอตกลง และเง่ือนไขในสัญญา
โดยบริษัทไดตกลงที่จะจายคาตอบแทนใหแก 7-Eleven, Inc. ในรูปของคาสิทธ ิ License Royalty เปนรายเดือนโดยคิดตามอัตรา
สวนรอยละตอยอดขายรวมรายเดือนตามรายละเอียดที่ระบุไวในสัญญา

นอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว สัญญาดังกลาวมีเงือ่นไขท่ีบริษัทจะตองปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขในสัญญาในสาระ
สําคัญดังนี ้(1) บริษัทตองดํารงจํานวนรานคาที่เปดดําเนินการขั้นตํ่าไมนอยกวาอัตราสวนรอยละหรือจํานวนรานคาที่กําหนดไวและ
ตามเง่ือนไขในสัญญาตลอดอายุสัญญาน้ี หากบริษัทไมสามารถดําเนินการดังกลาวได 7-Eleven, Inc. จะมีสิทธิเขาเปนผูประกอบ
กิจการรานคาน้ันเอง หรือใหสิทธิกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการ โดยไมถือเปนการผิดสัญญากับบริษัท (2) บริษัทจะไมโอนสิทธิตาม
สัญญาน้ีไมวาท้ังหมดหรือบางสวน โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของ 7-Eleven, Inc. (3) บริษัทจะไมออกหุน
เพิ่ม หรือหลักทรัพย ตราสารอ่ืนใดท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเปนหุน หรือโอนหุนหรือผลประโยชนในหุน โดยปราศจากความยินยอม
ของ 7-Eleven, Inc. (4) บริษัทตองชดใชคาเสียหาย และปกปอง 7-Eleven, Inc. จากการถูกเรียกคาเสียหาย, คาปรับ, ความรับผิด
(รวมทั้งความรับผิดตามกฎหมายแรงงาน) การฟองรอง และในบรรดาคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา (5)
บริษัทจะตองดําเนินการที่จําเปนเพื่อปกปอง Goodwill และชื่อเสียงทางเครื่องหมายการคา หากไมดําเนินการบริษัทตกลงที่จะจาย
คาเสียหายที่เกิดขึ้นใหแก 7-Eleven, Inc. คํานวณตามยอดขายรวมรายเดือนตามรายละเอียดที่ระบุไวในสัญญาระหวางที่บริษัททํา
ผิด หรืออยูในระหวางกระบวนการพิจารณาทางศาล หรืออนุญาโตตุลาการ (6) ในกรณีท่ีหลักทรัพยของบริษัทไมไดจดทะเบียนซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพย ถาบริษัทไดรับคําเสนอซ้ือกิจการหรือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน และยอมรับขอเสนอน้ัน บริษัทตองให 7-
Eleven, Inc. ใชสิทธิพิจารณาซื้อกอนภายใตขอเสนอเดียวกัน โดย 7-Eleven, Inc. สามารถใชสิทธิน้ีไดภายใน 60 วัน หลังจากไดรับ
แจงจากบริษัท ในกรณีท่ี 7-Eleven, Inc. ไมใชสิทธิดังกลาว บริษัทมีสิทธิที่จะขายกิจการ หรือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวใหแก
บุคคลเสนอซ้ือได โดยบริษัทมีหนาที ่ (ก) โอนสิทธิตามสวนของสัญญาน้ีใหแกผูเสนอซ้ือ และชดใชคาเสียหายที่อาจมีขึ้นตอ 7-
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Eleven, Inc. (ข) ชําระเงินใด ๆ ที่คางชําระอยู แก 7-Eleven, Inc. จนครบถวน และ (3) ดําเนินการใหผูเสนอซื้อดําเนินการตามเงื่อน
ไขท่ีระบุไวในสัญญา

สัญญาดังกลาวไมไดกําหนดเวลาสิ้นสุดไวแนนอนแตอาจสิ้นผลหากมีการผิดสัญญาของคูสัญญา ซ่ึงรวมถึงในกรณีหน่ึง
กรณีใดดังตอไปนี ้ (1) บริษัทปฏิบัติผิดสัญญา ไมชําระเงินตามกําหนด และมิไดแกไขภายใน 30 วันนับแตวันท่ี 7-Eleven, Inc. ได
แจงมายังบริษัท ในกรณีดังกลาว สัญญาน้ีจะถกูยกเลิกทันที โดย 7-Eleven, Inc. ไมตองแจงเปนลายลักษณอักษรอีก (2) 7-
Eleven, Inc. มีสิทธิยกเลิกสัญญาน้ีในกรณีตอไปน้ี (ก) บริษัทไดย่ืนขอลมละลาย พิทักษทรัพยหรือปรับโครงสรางองคกร หรือใน
กรณีอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน (ข) บริษัทถูกฟองลมละลาย และมิไดมีการยกเลิกฟองในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา (ค) 7-Eleven,
Inc. เห็นวาบริษัทไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด (ง) บริษทัโอนสิทธิเพ่ือประโยชนของเจาหน้ี หรือไมสามารถจายคาสิทธิ
(License Royalty) ได เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยเกินกวา 180 วัน  (จ) หนวยงานราชการในประเทศไทยไมอนุมัติการโอนเงินออก
นอกประเทศให 7-Eleven, Inc. หรือหนวยงานราชการไมอนุมัติใหเคร่ืองหมายการคาของ 7-Eleven, Inc. สามารถใชได ในกรณีท่ี
เคร่ืองหมายการคาของ 7-Eleven, Inc. ไมสามารถใชไดในประเทศไทย คูสัญญาจะตกลงใหใชเครื่องหมายการคาใหม หรือ 7-
Eleven, Inc. อาจเลือกยกเลิกสัญญานี้ก็ได (3) บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาน้ีในกรณีท่ี 7-Eleven, Inc. ผิดสัญญาอยางเปนนัย
สําคัญเปนเวลาติดตอกนั 30 วัน หลังจากท่ีบริษัทไดแจงไปยัง 7-Eleven, Inc. โดยบริษัทยงัคงมีหนาท่ีท่ีตองแสดงเจตนาเลิกสัญญา
ไปยัง 7-Eleven Inc. และ ปฏิบัติตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุไวในสัญญา

เม่ือสัญญาน้ีส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ยกเวนสัญญานี้ถูกยกเลิกโดยบริษัทเพราะ 7-Eleven, Inc. ปฏิบัติผิด
สาระสําคญัของสัญญา 7-Eleven, Inc. มีสิทธิเลือกซ้ือสินคา อุปกรณ ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง หรือทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริษัทตอง
โอนใบอนุญาตตาง ๆ ใหแก 7-Eleven, Inc. โดยบริษัทตองรับผิดชอบชําระคาใชจายภาษี และคาธรรมเนียมในการโอนทรัพยสิน
ตาง ๆ รวมทั้งหยุดใชเครื่องหมายการคา ความลับทางการคา และระบบ 7-Eleven และตองคืนหรือทําลายความลับทางการคาทั้ง
หมด รวมทั้งคูมือ และสําเนาเอกสารตาง ๆ ตามคําสั่งของ 7-Eleven, Inc.

ยกเวนสัญญานี้ถูกยกเลิกโดยบริษัท เพราะ 7-Eleven, Inc. ปฏิบัติผิดสาระสําคัญของสัญญา บริษัท และบุคคลท่ีเก่ียว
ของกับบริษัทโดยทางตรง โดยทางออม รวมถงึตัวแทนผูถือหุนจะตองไมดําเนินธุรกิจดานรานคาสะดวกซ้ือเปนระยะเวลา 7 ป หลัง
จากสัญญาน้ีส้ินสุดลงในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศใด ๆ ในโลกที ่7-Eleven, Inc. ดําเนินธุรกิจเอง ใหแฟรนไชสหรือใหสิทธิ
อยู เวนแตกรณีที ่7-Eleven, Inc. หรือบุคคลท่ี 7-Eleven, Inc. แตงตั้งมอบหมายไมใชสิทธิเขาซื้อกิจการตอจากบริษัท

ในสัญญาใหใชสิทธิยังกําหนดวา หากบริษัทจะทําการขายหุนตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ โดยนําหุนเขาจดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย บริษัทจะตองแจงให 7-Eleven, Inc. ทราบโดยทันทีถึงเง่ือนไข ขอเสนอ รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด
โดย 7-Eleven, Inc. ตกลงที่จะอนุญาตตามขอเสนอดังกลาวภายใตเงื่อนไขบางประการ รวมถึงเงื่อนไขที่วา ณ เวลาที่เสนอขายหุน
จํานวนหุนที่เสนอขายตองไมเกินกวา 49% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งการออกและเสนอขายหุนในครั้งนี้ไดรับอนุญาตจาก 7-Eleven,
Inc. โดยครบถวนถูกตองแลว ตามขอตกลงและเงื่อนไขในสัญญาใหความยินยอม ซึ่งมีสาระสําคัญโดยยอ ดังน้ี

ตามขอกําหนดของสัญญาใหใชสิทธิขางตน 7-Eleven, Inc. ตกลงใหความยินยอมตอการเสนอขายหุนตอประชาชน รวม
ถึงการนําหุนเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยในครั้งนี้โดยการเขาทําสัญญาใหความยินยอมกับบริษัท และ CPG  เมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2546 พรอมกับการใหความยินยอม บริษัทและ 7-Eleven, Inc. ยังไดมีการตกลงแกไขสาระสําคัญบางประการใน
สัญญาใหใชสิทธิ รวมถึง CPG ไดตกลงท่ีจะเขาผูกพันตามขอตกลงในสัญญาใหความยนิยอม โดยมีสาระสําคัญโดยยอ ดังน้ี

ในการเขาทําสัญญาใหความยินยอมดังกลาว บริษัท และ CPG ไดใหคํารับรองและสัญญาตอ 7-Eleven, Inc. ในเร่ือง
ตาง ๆ ซ่ึงรวมถึง (ก) หุนท้ังหมดของบริษัทและของ CPG จะมิไดอยูหรือถกูใหเปนหลักประกันหน้ี จํานํา หรือกอใหเกดิภาระผูกพัน
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ใด ๆ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก 7-Eleven, Inc. กอน (ข) บริษัท และ CPG ตกลงท่ีจะไมเขาทําสัญญา
ใด ๆ     ซ่ึงจะเปนเหตุใหเปนการปฏิบัติผิดสัญญาใหความยนิยอมฉบับน้ี หรือในทางกลับกันจะสงผลใหการปฏิบัติตามสัญญาให
ความยินยอมฉบับน้ีมีผลเปนการปฏิบัติผิดสัญญาใด ๆ ดังกลาว (ค) ตลอดอายุของสัญญาใหใชสิทธิ  CPG จะดํารงไวซึ่งอํานาจใน
การแตงตั้ง และอํานาจควบคุมจํานวนกรรมการขางมากของบริษัท หากไมสามารถดําเนินการได  CPG ตกลงที่จะซื้อหุนของบริษัท
ในจํานวนที่จะทําให CPG เปนผูถือหุนมากกวารอยละ 50 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท

นอกเหนือจากการใหคํารับรองและสัญญาดงักลาว คูสัญญาไดตกลงแกไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอตกลงตามสัญญา
ใหใชสิทธิบางขอ โดยสาระสําคัญของสวนที่ไดแกไขสรุปไดดังนี้

(ก) บริษัท และ CPG  รับทราบและเขาใจวาการท่ี 7-Eleven, Inc. ไดใหใชสิทธิในเคร่ืองหมายการคาและสิทธิอ่ืนแก
บริษัทตามสัญญาใหใชสิทธิ เนื่องจากความเชื่อมั่นในความสามารถทางธุรกิจ ทางการเงิน และชื่อเสียงของ
บริษัท  CPG และกลุมผูถือหุนของบริษัทและ CPG  ดังนั้น  CPG และบุคคลที่เกี่ยวของ รวมถงึบริษัทรวมของ
CPG  (ตามรายละเอียดในสัญญา) ตกลงท่ีจะไมโอน ขาย จํานํา กอภาระผูกพัน หรือจําหนายไปโดยประการใด
ซึ่งหุนหรือผลประโยชนไมวาทางตรงหรือทางออมในหุนของบริษัทหรือทรัพยสินท้ังหมดหรือในสัดสวนท่ีสําคัญ
ของบริษัท โดยไมไดรับความยินยอมจาก 7-Eleven, Inc. แตไมรวมถงึการโอน ขาย จํานํา กอภาระผูกพัน หรือ
จําหนายไปซึ่งหุนของบริษัทโดย CPG หรือบริษัทรวมของ CPG  หาก CPG ยังคงถือหุนในบริษัทไมวาทางตรง
หรือทางออมเกินกวาจํานวน 157,500,000 หุนและดํารงไวซึ่งอํานาจในการแตงตั้ง และอํานาจควบคุมจํานวน
กรรมการขางมากของบริษัท ท้ังน้ี  CPG หรือบริษัทรวมของ CPG จะตองแจงการโอน ขาย จํานํา กอภาระผูก
พันในหุนดังกลาวขางตนให 7-Eleven, Inc. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

(ข) ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในแตละครั้ง  CPG จะถือหุนในบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออมไม
นอยกวาจํานวน 157,500,000 หุน

(ค) ตราบเทาท่ีหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย หาก CPG ไดรับขอเสนอ
ซ้ือหุนของบริษัทท่ีตนถือจากบุคคลอ่ืนและประสงคจะขายหุนดังกลาว และ 7-Eleven, Inc. พิจารณาเห็นวาการ
ขายหุนดังกลาวจะทําให CPG และบริษัทรวม (ตามรายละเอียดในสัญญา) สูญเสียอํานาจการควบคุมบริษัท
CPG จะตองเสนอขายหุนดังกลาวให 7-Eleven, Inc. กอน ภายใตขอเสนอเดียวกันกับที่บุคคลอื่นเสนอแก CPG
โดยจะตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีระบุในสัญญา

(ง) บริษัทจะไมขาย โอน จํานอง จํานํา กอภาระผูกพัน หรือจําหนายไปโดยประการอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสินท้ังหมดหรือใน
สัดสวนท่ีสําคัญของบริษัท รวมถึง ผลประโยชนทางตรงและทางออมในทรัพยสินดังกลาว โดยไมไดรับความยิน
ยอมจาก 7-Eleven, Inc. เวนแตเปนการจําหนายสินคาหรือการใหบริการในทางการคาปกติของบริษัท

(จ) ภาระหนาที่ของบริษัทกรณีที่สัญญาใหใชสิทธิส้ินสุดลงมีการแกไขเปล่ียนแปลงโดยมีสาระสําคัญดังนี้

(1) หากสัญญาใหใชสิทธิส้ินสุดลงไมวาดวยเหตผุลใดก็ตาม และ 7-Eleven, Inc. ไมใชสิทธิท่ีจะซ้ือสินคา
อุปกรณ ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง หรือทรัพยสินตาง ๆ ท่ีใชในการประกอบกิจการของบริษัท บริษัทตกลงที่
จะหยุดใช รวมถึงดําเนินการใหบุคคลที่เกี่ยวของ (ตามรายละเอียดในสัญญา) หยุดใชเครื่องหมาย
การคา ความลับทางการคา และระบบ 7-Eleven รวมถึง เอกสารที่มีลิขสิทธิที่เกี่ยวของอื่น ๆ คืนหรือ
ทําลายตามคําสั่งของ 7-Eleven, Inc. ซ่ึงความลับทางการคาท้ังหมด รวมทั้งคูมือ (โดยบริษัทจะตอง
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รับผิดชอบชําระคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น) และสําเนาเอกสารตาง ๆ และดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุ
ไวในสัญญา

(2) หากสัญญาใหใชสิทธิส้ินสุดลง เพราะบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาใหใชสิทธิไมวาดวยเหตุหนึ่งเหตุใดตาม
ท่ีกลาวในสรุปสาระสําคัญของสัญญาใหใชสิทธิขางตน หรือมีเหตุเลิกสัญญาที่ระบุไวในสัญญาให
ความยินยอมท่ีไดสรุปไวยอหนาถัดไป บริษัท จะตองรับผิดชําระคาเสียหาย (Liquidated Damages)
ใหแก 7-Eleven, Inc.ในอัตราดังนี ้(ก) ในกรณีท่ี 7-Eleven, Inc. ไมใชสิทธิในการซ้ือทรัพยสินท้ังหมด
ของบริษัท ใหชําระคาเสียหายเปนจํานวนเทากับ 10 เทาของคาสิทธิรายปถัวเฉล่ียภายในรอบระยะ
เวลา 12 เดือนกอนหนา (ข) ในกรณีท่ี 7-Eleven, Inc. ใชสิทธิในการซ้ือทรัพยสินท้ังหมดของบริษัท ให
ชําระคาเสียหายเปนจํานวนเทากับ 3 เทาของคาสิทธิรายปถัวเฉลี่ยภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
กอนหนา ทั้งนี ้การคิดคํานวณคาเสียหายดังกลาวขางตน ไมตัดสิทธิ 7-Eleven, Inc. ที่จะเรียกคาเสีย
หายตามที่กฎหมายหรือสัญญากําหนดไว

นอกเหนือไปจากเหตุท่ีอาจทําใหสัญญาส้ินสุดลงตามท่ีกลาวในสัญญาใหใชสิทธิสัญญาใหความยินยอมยังกําหนดใหเหตุ
ตอไปน้ีถือเปนการผิดสัญญาใหใชสิทธิในสาระสําคัญ (ก) บริษทัหรือ CPG ผิดคํารับรองท่ีสําคัญในสัญญาใหความยินยอมหรือท่ี
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในครั้งนี ้ (ข) บริษทัหรือ CPG ปฏิบัติผิดขอตกลง เงือ่นไข หรือสัญญาตาง ๆ ในสาระ
สําคญั ซึ่งรวมถึงการดํารงสัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทไมนอย
กวา 157,500,000 หุน และการท่ี CPG ไมดํารงไวซึ่งอํานาจในการแตงตั้ง และอํานาจควบคุมจํานวนกรรมการขางมากของบริษัท
และ CPG ไมสามารถซื้อหุนเพิ่มจนทําให CPG ถือหุนมากกวารอยละ 50 ของหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท ในกรณี
ดังกลาว 7-Eleven, Inc. ตกลงจะสงหนังสือบอกกลาวระบุถึงเหตุผิดสัญญาใหแกบริษัทและ CPG  หากการผิดสัญญาดังกลาว
สามารถเยียวยาแกไขได บริษัทจะตองดําเนินการแกไขเหตุดังกลาวใหเปนที่พอใจของ 7-Eleven, Inc. ภายในระยะเวลา 30 วัน
(อยางไรก็ตาม 7-Eleven, Inc. อาจจะกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหนอยลงได) ในกรณีที่บริษัทไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว 7-Eleven, Inc. จะมีสิทธิดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี (ก) เลิกสัญญาใหใชสิทธิ (ข) เพ่ิมคาสิทธิ
รายเดือนของรานคาท่ีไดรับอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคาในอัตราท่ีเทากับอัตราท่ีใชสําหรับการใหใชสิทธิแกผูขอรับสิทธิรายใหม 
(ค) กําหนดใหบริษัทและ CPG  (หาก CPG ยังมีฐานะเปน Controlling Principal ตามความหมายในสัญญาใหความยินยอม) เขา
ทําสัญญาใหใชสิทธิฉบับใหม ซึ่งจะมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่แตกตางไปจากเดิม รวมถึงการคิดคาสิทธ ิ และคาใชจายในการ
โฆษณาที่เพิ่มสูงขึ้น และ (ง) แตงต้ังตัวแทนของ 7-Eleven, Inc. เขาดํารงตําแหนงกรรรมการของบริษทั

สัญญาใหความยินยอมอยูภายใตบังคับและการตีความของกฎหมายแหงรัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา

13.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาอ่ืนๆ

(1) สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิชวง (Franchise Type A )
คูสัญญา : บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ ผูรับอนุญาตชวง
อายุสัญญา : 10 ปนับจากวันลงนามในสัญญา เวนแตสัญญาใหใชสิทธิ Area License Agreement จะส้ินผล

ลงกอนครบกําหนดอายุสัญญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญาน้ี
คาตอบแทน
(License Royalty)

: (1) คาธรรมเนียมแรกเขา ถูกกําหนดไวเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน โดยขึ้นอยูกับจํานวนรานที่ผูรับ
อนุญาตชวงเปดเพิ่มขึ้น

(2) คาธรรมเนียมรายเดือน กําหนดเปนอัตรารอยละ ของยอดกําไรเปนรายเดือน กอนหักคาใช
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จาย ชําระในเดือนถัดไปตลอดสัญญา
เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่สําคัญ : (1) บริษัทใหสิทธิแกผูรับอนุญาตชวง ในการประกอบกิจการราน 7-Eleven รวมท้ังใหมีสิทธิใช

ระบบ 7-Eleven ความลับทางการคา ชื่อทางการคา เครื่องหมายทางการคา โดยนําไปใชบน
สินคาท่ีจําหนายหรือบริการในรานคาท่ีไดรับอนุญาต

(2) บริษัทใหความชวยเหลือดานเทคนิคและเทคนิคทางการคา
(3) ผูรับอนุญาตชวงตกลงวา ไมวาการประกอบธุรกิจการคาภายใตระบบ 7-Eleven ของผูรับ
อนุญาตชวงจะประสบผลหรือไมก็ตาม ผูรับอนุญาตชวงตกลงเปนผูรับภาระแตผูเดียว และ
จะไมเรียกคาเสียหายใด ๆ จากบริษัทท้ังส้ิน

(4) ผูรับอนุญาตชวงจะไมทําการโอนสิทธิตามสัญญานี้ใหแกบุคคลใด โดยปราศจากความยิน
ยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากบริษทั

(5) บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผูรับอนุญาตชวงทํายอดขายรวมเปนรายเดือนเฉลี่ยตํ่า
กวาจํานวนที่บริษัทกําหนด

 (2) สัญญาบริหารรานคาเซเวนอีเลฟเวนสโตร (Franchise Type A Modified)
คูสัญญา : บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ ผูดําเนินการ
อายุสัญญา : มีอายุไมเกิน 10 ป ข้ึนอยูกับเงือ่นไขและอายุสัญญาฉบับเดิมกอนเปล่ียนประเภทของรานแฟรน

ไชสจาก Type A มาเปน Type A Modified
คาธรรมเนียมเขาทํา
สัญญา

: (1) คาธรรมเนียมแรกเขา ถูกกําหนดไวเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน
(2) คาสิทธิในการบริหารรานคาชําระเปนรายเดือนในอัตราที่กําหนด

คาตอบแทนการบริหาร
(License Royalty)

: ผูดําเนินการจะไดรับผลตอบแทนเปนรอยละตอเดอืนกอนหักคาใชจาย

เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่สําคัญ : (1) ผูดําเนินการตกลงเขารับเปนผูบริหารรานคาของบริษัท โดยผูดําเนินการตองบริหารรานคา
ภายใตระบบ 7-Eleven เทานั้น

(2) บริษัทใหความชวยเหลือดานเทคนิคและเทคนิคทางการคา
(3) ผูดําเนินการจะไมทําการโอนสิทธิตามสัญญาน้ีใหแกบุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากบริษัท

(4) บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผูดําเนินการบริหารรานคาทํายอดกําไรเปนรายเดือน
กอนหักคาใชจายต่ํากวาท่ีบริษัทกําหนด

 (3) สัญญาดําเนินการบริหารรานเซเวนอีเลฟเวนสโตร (Franchise Type B)
คูสัญญา : บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ ผูดําเนินการ
อายุสัญญา : 6 ปนับจากวันลงนามในสัญญา เวนแตสัญญาใหใชสิทธิ Area License Agreement จะส้ินผลลง

กอนครบกําหนดอายุสัญญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญาน้ี
คาธรรมเนียมเขาทํา
สัญญา

: คาธรรมเนียมแรกเขาถูกกาํหนดไวเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน

คาตอบแทนการบริหาร
(License Royalty)

: (1) กําหนดเปนรอยละของยอดกําไรเปนรายเดือน
(2) หากผูดําเนินการ สามารถบริหารรานคาใหมียอดกําไรเปนรายเดือนในแตละเดือนเกินกวา
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จํานวนที่กําหนดไวเมื่อเขาทําสัญญากับบริษัท ผูดําเนินการจะไดรับเงินจูงใจ (Incentive)
สําหรับกําไรในสวนท่ีเกินโดยกําหนดเปนเปนรอยละท่ีแนนอน ตามที่กําหนดไว

เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่สําคัญ : เหมือนกับ Franchise Type A Modified

 (4) สัญญาดําเนินการบริหารรานเซเวนอีเลฟเวนสโตร (Franchise Type C)
คูสัญญา : บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ ผูดําเนินการ
อายุสัญญา : 10 ปนับจากวันลงนามในสัญญา เวนแตสัญญาใหใชสิทธิ Area License Agreement จะส้ินผล

ลงกอนครบกําหนดอายุสัญญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญาน้ี
คาธรรมเนียมเขาทํา
สัญญา

: (1) คาธรรมเนียมแรกเขากําหนดไวเปนจํานวนเงินที่แนนอน
(2) คาสิทธิในการบริหารรานคา กําหนดไวเปนจํานวนท่ีแนนอน

คาตอบแทนการบริหาร
(License Royalty)

: กําหนดเปนรอยละของยอดกําไรเปนรายเดือนกอนหักคาใชจาย

เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่สําคัญ : เหมือน Franchise Type A Modified

 (5) สัญญาดําเนินการบริหารงานรานคาเซเวนอีเลฟเวนสโตร (Franchise PTT 1)
คูสัญญา : บริษัท ซี.พี. เซเวน อีเลฟเวน จํากัด ("บริษัท") และ ปตท.
อายุสัญญา : 10 ป นับแตวันท่ีคูสัญญาไดลงนามในสัญญาน้ี
คาตอบแทน
(License Royalty)

: คาธรรมเนียมรายเดือนในอัตรารอยละของยอดกําไรเปนรายเดือนกอนหักคาใชจายและของรายได
อ่ืน ๆ อันเกิดจากการดําเนินกิจการของรานคา (ถาม)ี

เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่สําคัญ : (1) บริษัทใหความชวยเหลือดานเทคนิคและการคา ตลอดจนการจัดฝกอบรมพนักงานของ
ปตท. ตามหลักสูตรวธีิบริหารงานรานคาของบริษัท

(2) บริษทัจะดําเนินการให ปตท. ไดบริหารงานรานคาสะดวกซื้อ ภายใตระบบและเคร่ือง
หมายการคา 7-Eleven ในสถานีบริการ หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ บริษัทจะจัดหาระบบ
และเครื่องหมายการคาใหมมา     ทดแทนระบบและเคร่ืองหมายการคาเดิม

(3) ปตท. จะไมนําระบบ 7-Eleven ความลับของการคา เครื่องหมายการคา เคร่ืองหมาย
บริการ หรือเครื่องหมายอื่นใด หรือขอมูลใด ๆ ซึ่งใชในการดําเนินการบริหารรานไปใชกับ
การประกอบธุรกิจรานคาสะดวกซื้ออื่นในสถานที่อื่นใด

(4) ปตท. จะไมโอนสิทธิภายใตสัญญาน้ี ไมวาแตสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดใหกับบุคคลอ่ืน
ใด โดยปราศจากความยินยอมลวงหนาจากบริษัท

(5) ปตท. มีสิทธิท่ีจะใหบุคคลหรือนิติบุคคลท่ี ปตท. ใหความเห็นชอบใหเขามาดําเนินการ
บริหารงานรานคาตามสัญญาน้ี หรือบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีเปนผูรับจางจาก ปตท. ในการ
บริหารงานรานคาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาว จะตองผานเกณฑมาตรฐานการ
พิจารณาตามท่ีบริษัทกําหนด

 (6) สัญญาดําเนินการบริหารงานรานคา เซเวนอีเลฟเวนสโตร (Franchise PTT 2)
คูสัญญา : บริษัท ซี.พี. เซเวน อีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") และผูแทนจําหนาย ปตท. ("ผูดําเนินการ")
อายุสัญญา : 10 ป
คาตอบแทน : คาธรรมเนียมรายเดือน ในอัตรารอยละของยอดกําไรเปนรายเดือน กอนหักคาใชจายและของราย
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(License Royalty) ไดอ่ืน ๆ อันเกิดจากการดําเนินกิจการของรานคา (ถาม)ี
เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่สําคัญ : (1) บริษัทใหความชวยเหลือดานเทคนิคและการคา ตลอดจนการจัดฝกอบรมพนักงานของผู

ดําเนินการ ตามหลักสูตรวิธีบริหารงานรานคาของบริษัท
(2) ผูดําเนินการจะไมนําระบบ 7-Eleven ความลับของการคา เคร่ืองหมายการคา เคร่ือง

หมายบริการหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด หรือขอมูลใด ๆ ซึ่งใชในการดําเนินการบริหารรานไป
ใชกับการประกอบธุรกิจรานคาสะดวกซือ้อ่ืนในสถานท่ีอ่ืนใด

(3) ผูดําเนินการจะไมโอนสิทธิภายใตสัญญาน้ี ไมวาแตสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมด โดย
ปราศจากความยินยอมลวงหนาจากบริษทั

(4) ผูดําเนินการจะตองบริหารจดัการสินคาและบริการในรานคา รวมทั้งการควบคุมจํานวน
สินคาคงเหลือในรานคา ใหเปนไปตามมาตรฐานของบริษทั

 (7) สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิชวงในอาณาเขต (Sub-Area)
คูสัญญา : บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ ผูรับอนุญาตชวง
อายุสัญญา : ส้ินสุดลงเม่ือสัญญา Area License Agreement ระหวางบริษัทและ 7-Eleven, Inc. ส้ินสุดลง

หรือมีเหตุบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไวในสัญญานี้
คาตอบแทน
(License Royalty)

: (1) คาธรรมเนียมแรกเขา กําหนดไวเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน
(2) คาธรรมเนียมรายเดือน กําหนดไวเปนสัดสวนรอยละท่ีแนนอนของยอดขายรวมรายเดือน

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สําคัญ : (1) บริษัทอนุญาตใหผูรับอนุญาตชวงดําเนินกิจการรานคาสะดวกซื้อ ภายใตระบบ 7-Eleven
ภายในอาณาเขต และใหสิทธิในการใชระบบเซเวนอีเลฟเวน เคร่ืองหมายการคา ชื่อทางการ
คา ความลับทางการคา โดยนําไปใชบนสินคาท่ีจําหนาย หรือบริการท่ีใหในรานคา 7-Eleven
ที่ไดรับอนุญาตในอาณาเขตที่กําหนด

(2) บริษัทจะใหความชวยเหลือดานเทคนิค และใหยืมคูมือการปฏิบัติงานแกผูรับอนุญาตชวง
(3) ผูรับอนุญาตชวงจะเปด และ/หรืออนุญาตชวงใหบุคคลอ่ืนเปดราน 7-Eleven ภายในอาณา

เขต ในจํานวนรานคาไมนอยกวาที่กําหนดภายใน 3 ปแรก และหากผูรับอนุญาตชวงไม
สามารถเปดราน 7-Eleven ไดตามจํานวนและเวลาดังกลาว ตองแจงใหบริษัททราบและตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา

(4) ผูรับอนุญาตชวงตองขายสินคาเปนเงินสดเทาน้ัน และตองแจงยอดขายรวมในแตละวันของ
ราน 7-Eleven แตละรานใหบริษัททราบในวันถัดไป

(5) ผูรับอนุญาตชวง ตกลงใหบริษัทสงเจาหนาที่เขาไปในรานของผูรับอนุญาตชวงเพื่อตรวจนับ
สินคาในราน เพ่ือทํายอดสินคาคงเหลือในรานและตรวจสอบเคร่ืองมอื เครื่องใชภายในราน
ไดทุกเวลา

(6) ผูรับอนุญาตชวง จะไมโอนสิทธิภายใตสัญญาน้ี แมแตสวนใดสวนหนึ่งใหแกบุคคลอื่น โดย
ปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาของบริษัท

(7) กรณีผูรับอนุญาตชวง ไดรับคําเสนอซื้อกิจการรานคาสะดวกซื้อของผูรับอนุญาตชวงภายใต
สัญญานี้จากบุคคลภายนอก และมีความประสงคจะตองรับคําเสนอดังกลาว ตองแจงให
บริษทัทราบทันที และใหสิทธิบริษัทเลือกไดกอนวาจะซื้อกิจการดังกลาวหรือไมตามขอตกลง
และเง่ือนไขท่ีระบุไว
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(8) บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตชวงไมสามารถทํายอดขายรวมเปนราย
เดือนเฉลี่ยไดตามที่บริษัทกําหนด หรือเลิกประกอบกิจการราน 7-Eleven จนเหลือจํานวน
รานตํ่ากวาที่กําหนด เกินกวา 180 วัน

(9) หากสัญญาส้ินสุดลง ผูรับอนุญาตชวงยังคงประกอบกิจการราน 7-Eleven อยู ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติผิดสัญญา  และถือวาบริษัทไดรับความเสียหาย ผูรับอนุญาตชวงตกลงชาํระคาเสีย
หาย เปนจํานวนตามสัดสวนรอยละที่กําหนดไวแนนอนของยอดขายรวมเปนรายเดือน ให
บริษัทสําหรับระยะเวลาท่ีผูรับอนุญาตชวงยังคงประกอบกิจการราน 7-Eleven หรือรานคา
สะดวกซื้ออยูโดยไมไดรับอนุญาต

13.3 Put Option

เมื่อบริษัทตัดสินใจเขาลงทุนในธุรกิจคาปลีกในประเทศจีน บริษัทไดเขาทําสัญญาผูถือหุน (Deed of Shareholders
Agreement) ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2543 กับ LDI, YSI และ CRF ซึ่งกําหนดไววา CRF มีสิทธิท่ีจะขายหุน YSI คืนใหแก LDI และ/
หรือ บริษัท (“Put Option”) เมือ่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี

(1) หุนของ YSI หรือของบริษัทท่ีถือหุนของ YSI ที่ตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงคในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมสามารถ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง หรือตลาดหลักทรัพยอ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับของบริษัท, CRF และ LDI ไดภายในระยะเวลา 5 
ปนับจากวันท่ีบริษัท, CRF และ LDI ชําระเงินคาหุนของ YSI (“Closing Date” ซึ่งไดแกวันท่ี 27 มีนาคม 2543) หรือภายในระยะ
เวลา 6 ปนับจากวัน Closing Date ในกรณีที่บริษัท และ CRF ตกลงกันใหเปนไปตามน้ัน (Listing Deadline)

(2) กําไรสุทธิหลังหักภาษีของ YSI ไมถึง 25.73 ลานเหรียญสหรัฐในรอบปบัญชีท่ีเปนปเดียวกบัวันครบรอบ 4 ปนับจากวัน 
Closing Date และ 35.42 ลานเหรียญสหรัฐในรอบปบัญชท่ีีเปนปเดียวกบัวันครบรอบ 5 ปนับจากวัน Closing Date

(3) บริษทัหรือ LDI หรือบริษัทที่เกี่ยวของกับ LDI หรือกับบริษัท ไมปฏิบัติตามคํารับรองท่ีใหไวในสัญญาผูถือหุน


