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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 สินทรัพยถาวรที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
1. ที่ดิน 1 แปลง
โฉนดที่ดินเลขที่ 46961 เนื้อที่รวม 13-0-96 ไร
ตั้งอยูเลขที่ 11/1 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูก
กา จังหวัดปทุมธานี
2. อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสรางอื่น
ประกอบดวย โรงอาหาร โรงผลิตอุปกรณ
เฟอรนิเจอร เครื่องครัวรานสาขา
3. สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา
4. เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน
5. อุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
6. ยานพาหนะ
7. งานระหวางกอสราง
รวม

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ลักษณะ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 กรรมสิทธิ์
31.56
เปนเจาของ

43.77

เปนเจาของ

107.49
7.61
63.64
9.07
8.78
271.91

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

ภาระผูกพัน
ค้ํ า ประกั น วงเงิ น
สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด รั บ
จ า ก ส ถ า บั น
การเงิ น รวม 135
ลานบาท

5.2 เครื่องหมายบริการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทเปนเจาของเครื่องหมายบริการ 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
เลขทะเบียนเครื่องหมายบริการ
1. ทะเบียนเลขที่ บ16454

ระยะเวลา*
15 ต.ค. 2544 - 14 ต.ค. 2554

2. ทะเบียนเลขที่ บ16455

15 ต.ค. 2544 - 14 ต.ค. 2554

3. ทะเบียนเลขที่ บ20860

9 ธ.ค. 2545 - 8 ธ.ค. 2555
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เลขทะเบียนเครื่องหมายบริการ
4. ทะเบียนเลขที่ บ20861

ระยะเวลา*
9 ธ.ค. 2545 - 8 ธ.ค. 2555

5. ทะเบียนเลขที่ บ35772

24 พ.ย. 2549 - 23 พ.ย. 2559

6. ทะเบียนเลขที่ บ35773

27 พ.ย.2549 - 26 พ.ย. 2559

7. ทะเบียนเลขที่ บ35774

27 พ.ย. 2549 - 26 พ.ย. 2559

8. ทะเบียนเลขที่ บ35775

24 พ.ย. 2549 - 23 พ.ย. 2559

9. ทะเบียนเลขที่ บ35776

19 ก.พ. 2550 - 18 ก.พ. 2560

10. ทะเบียนเลขที่ บ36994

13 มี.ค. 2550 - 12 มี.ค. 2560

รูปเครื่องหมายบริการ

*

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคามีอายุ 10 ป นับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการคากับสํานัก
เครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย และสามารถตออายุไดคราวละ 10 ป

*

บริษัทอยูระหวางจดทะเบียนเครื่องหมายบริการฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู และฮอท พอท เพรสทีจ โดยไดยื่นคําขอจด
ทะเบียนตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เปนที่เรียบรอยแลว
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5.3 สัญญาที่สําคัญของบริษัท
5.3.1 สัญญาเชา
บริ ษัท ทํ าสั ญ ญาเช า พื้น ที่ เพื่ อ ใช เป น สํา นั ก งานใหญ และรา นสาขา โดยทํ า สั ญ ญาเช ากั บ บุ ค คลที่ ไม มี ค วาม
เกี่ยวของกันกับบริษัท รายละเอียดที่สําคัญของสัญญาเชา สรุปไดดังนี้
5.3.1.1 สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ
คูสัญญากับบริษัท

สถานที่เชา

บริษัท ธนภัทรพรอพ อาคารธนภัทร ชั้น 4,6 และ
เพอรตี้ จํากัด
7 เลขที่ 66/77 หมูที่ 8 ถนน
รามอินทรา
แขวงทาแรง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาการเชา
วันเริ่ม
วันสิ้นสุด
อายุสัญญา
สัญญา
สัญญา
3 ป
6 ก.ย. 2552
6 ก.ย. 2555

พื้นที่เชา
(ตร.ม.)
940.15

คาเชาตอ
เดือน
170,000

5.3.1.2 สัญญาเชารานสาขา
บริษัททําสัญญาเชาพื้นที่กับคูสัญญาที่เปนเจาของอาคารหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด หรือศูนยการคาตางๆ ซึ่ง
ไมมีความเกี่ยวของกันกับบริษัท เพื่อใชเปนที่ตั้งของสาขารานอาหารทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด ซึ่ง
เปดดําเนินการแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 รวม 85 สาขา โดยมีสัญญาเชารวมทั้งหมด 85 สัญญา ทั้งนี้ สัญญาเชา
พื้นที่สวนใหญจะเปนสัญญาเชาระยะเวลา 3 ป และสามารถตออายุสัญญาไดอีกคราวละ 3 ป
5.3.2 สัญญาอื่นๆ
ในป 2549 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย (กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมอริเชียสและมีการลงทุนใน
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งประเทศไทย) และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน (กองทุนสวนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เดิมบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
เปนบริษัทจัดการ และไดเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัดนับตั้งแต
วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เปนต นมา) ไดตกลงเขารวมทุนในบริษัท โดยได มีการทําสัญ ญาลงทุน (Investment
Agreement) และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแก สัญญาค้ําประกัน (Guarantee Agreement) และ Undertaking
Agreement โดยมีสาระสําคัญของสัญญาสรุปไดดังตอไปนี้
5.3.2.1 สัญญาลงทุน (Investment Agreement)
วันทําสัญญา

18 ธันวาคม 2549

คูสัญญา

1. กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
2. กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด
(“กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน”)
3. บริษัท ฮอท พอท จํากัด (“บริษทั ”)
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4. ผูสนับสนุน ไดแก นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี และนางสาวสกุณา บายเจริญ
5. ผูถ ือหุนเดิม ประกอบดวย นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี นางสาวสกุณา บายเจริญ นางสมศรี วิไล
นายประโยชน บายเจริญ นางขวัญเรือน บายเจริญ นายสมบูรณ ฤกษวิบูลยศรี นายสมชาย
ฤกษวิบูลยศรี นางสาวอัณทิกา ฤกษวิบูลยศรี นายปรีชา ชุณหชัชวาล
การลงทุน

กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ไดเขาลงทุนใน
บริษัท เพื่อใหการสนับสนุนดานเงินทุนในการนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและขยายสาขา ซึ่ง
การลงทุนแบงเปน 3 สวน คือ
1. หุนบุริมสิทธิ จํานวน 860,000 บาท มีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนหุนสามัญในอัตรา รอยละ 35
ของเงินปนผลที่ประกาศจายในแตละปหักดวยดอกเบี้ย ที่จายสําหรับ ตั๋วเงิ นที่ไถถอนได
จํานวน 78,940,000 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดรอยละ 35 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด และมีสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทได 1/
2. ตั๋วเงินที่ไถถอนได (“Secured Redeemable Note”) จํานวน 78,940,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 6 ตอป และสามารถแปลงเปนหุนสามัญของบริษัทได 2/
3. ตั๋วสัญญาใชเงิน (“Secured Promissory Note”) จํานวน 72,200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ
6.75 ตอป (ภาระหนี้ ณ 30 มิ.ย. 2554 คงเหลือ 27,170,944 บาท)

หากกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ไมใชสิทธิ
สิทธิที่จะเรียกให
ผูสนับสนุนซื้อหุนกลับ แปลงสภาพหุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป น หุ น สามั ญ ภายใน 5 ป นั บ แต วั น ทํ า สั ญ ญา คื อ ภายในวั น ที่ 18
ธันวาคม 2554 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
(put option)
สามารถเรียกใหผูสนับสนุนซื้อหุนบุริมสิทธิกลับไดในราคา 1,729,767 บาท และเริ่มใชสิทธิ
ดังกลาวไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป
ขอตกลงที่สําคัญของ
บริษัท

ขอตกลงเรื่องหุน
1. ในกรณีที่มีการออกหุนใหม โดยเปนผลจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน กองทุนออรีออส เซาท
อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน มีสิทธิในการจองซื้อหุนที่ออกใหม
ตามสัดสวนเพื่อคงสิท ธิในการออกเสียงใหเทากับรอ ยละ 35 ของจํานวนสิท ธิออกเสีย ง
ทั้งหมดของบริษัท
2. ผูสนับสนุนและผูถือหุนเดิมไมอาจโอนหุน จํานําหุน กอภาระผูกพันในหุน เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมจากกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออม
สิน
3. ถาผูสนับสนุนและผูถือหุนเดิมประสงคจะขายหุนของตนจะตองเสนอขายใหแกกองทุน
ออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินกอน
4. ถาผูสนับสนุนและผูถือหุนเดิมขายหุนของตนใหแกบุคคลอื่นเกินรอยละ 75 ผูสนับสนุนและ
ผูถือหุนเดิมจะตองดําเนินการใหผูซื้อเสนอซื้อหุนของกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
และ กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินดวย
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5. กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินมีสิทธิที่จะ
เรียกใหผูสนับสนุนและผูถือหุนเดิมขายหุนของบริษัท พรอมกับหุนของกองทุนออรีออส
เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินในจํานวนรวมทั้งสิ้นรอยละ 51
ของหุนทั้งหมดของบริษัทใหแกบุคคลใดๆ
เรื่องที่จะตองไดรับ
ความยินยอมจาก
กองทุนออรีออส เซาท
อีสท เอเชีย และ
กองทุนสวนบุคคลของ
ธนาคารออมสิน

หมายเหตุ :

1. การจายเงินปนผล หรือการซื้อหุนกลับ
2. การเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียน หรือการออกหุนใหม เวนแตที่กําหนดไวแลวในขอบังคับ
บริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในบริษัท
3. การแตงตั้งถอดถอนกรรมการ หรือการเพิ่มลดจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
4. การไดมาและจําหนายไปซึ่งกิจการของบริษัทสวนที่เปนสาระสําคัญ
5. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในกิจการของบริษัทหรือบริษัทในเครือ
6. การซื้อหุน การใหประกัน การชดเชยความเสียหาย (เวนแตเรื่องปกติทางการคา)
7. การจัดใหมีแผนใหสิทธิที่จะซื้อหุนหรือแผนจูงใจในรูปแบบอื่น
8. การโอนกําไรหรือทําการอื่นใดอันที่จะทําใหจํานวนของกําไรที่แจกจายลดลง เวนแตการ
ดังกลาวเปนปกติทางการคาหรือเพื่อการจายเงินปนผล
9. การลดจํานวนเงินสํารองของบริษัท
10. การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
11. การแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัท
12. การแกไขสัญญารับประกัน (Undertaking Agreement)

1/

กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินไดใชสิทธิแปลงสภาพหุน
บุริมสิทธิเปนหุนสามัญของบริษัทแลวทั้งจํานวน ซึ่งบริษัทไดมีการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่
4 และ 5 กรกฎาคม 2554 ตามลําดับ โดยไดลดทุนจดทะเบียนในสวนของหุนบุริมสิทธิทั้งหมดจํานวน
860,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 860,000 บาท เปนจํานวนเทากับการลดทุนในหุนบุริมสิทธิ
ดังกลาว โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 86,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อเสนอขายใหกับผู
ถือหุนที่ถือหุนบุริมสิทธิที่มีการลดทุน ไดแก กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคล
ของธนาคารออมสินจํานวนรวมทั้งสิ้น 86,000 หุน ในราคาเสนอขายเทากับมูลคาที่ตราไว

2/

กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินไดใชสิทธิแปลงตั๋วเงินที่ไถ
ถอนไดเปนหุนสามัญของบริษัทแลวทั้งจํานวน โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 29,293,840 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 2,929,384 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เสนอขายใหแกกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ในราคาหุน
ละ 26.95 บาท พรอมกับการชําระคืนหนี้ตั๋วเงินที่ไถถอนได (“Secured Redeemable Note”) จํานวน
78,940,000 บาท

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 38

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

5.3.2.2 สัญญาค้ําประกัน (Guarantee Agreement)
วันทําสัญญา

18 ธันวาคม 2549

คูสัญญา

1. กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
2. กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
3. บริษัท ฮอท พอท จํากัด (“บริษทั ”)

การค้ําประกัน

บริษัทตกลงค้ําประกันวา ผูสนับสนุนและผูถือหุนเดิมจะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ในสัญญาลงทุน (Investment Agreement) และจะรับผิดชําระหนี้ใหแกกองทุนออรีออส
เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน หากผูสนับสนุนและผูถือหุน
เดิมตกเปนผูผิดนัดหรือผิดสัญญาลงทุน (Investment Agreement) ทั้งนี้กองทุนออรีออส
เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน มีสิทธิเรียกคาปรับจํานวน 20
ลานบาท รวมทั้งความเสียหายอื่นใด โดยบริษัทตกลงรับผิดอยางลูกหนี้ชั้นตน

5.3.2.3 สัญญาตกลงกระทําการ (Undertaking Agreement)
วันทําสัญญา

18 ธันวาคม 2549

คูสัญญา

1. กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
2. กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
3. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี และนางสาวสกุณา บายเจริญ (Grantor) (“ผูใหสัญญา”)

ขอตกลงกระทําการ

1. ผูใหสัญญาตกลงที่จะปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทตอไป
2. ผูใหสัญญาตกลงจะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่เต็มความสามารถ
3. ผูใหสัญญาจะไมดําเนินการใดๆ ทําใหเสียประโยชนของบริษัท ทําใหไมมีเวลาทํางาน
ใหแกบริษัท หรือเปนการแขงขันกับบริษัท

5.3.2.4 สัญญาการจํานําหุน (Pledge of Shares Agreement)
วันทําสัญญา

18 ธันวาคม 2549

คูสัญญา

1. กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย (ผูรับจํานําหุน)
2. กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน (ผูรับจํานําหุน)
3. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี (“ผูจํานําหุน”)

ขอตกลงกระทําการ

ผูจํานําหุนตกลงที่จะจํานําหุนสามัญของบริษัทจํานวน 1,378,460 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
10.00 บาท (หรือ 55,138,400 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท) เพื่อเปนหลักประกันการ
ชําระหนี้ตามสัญญาลงทุน (Investment Agreement) ซึ่งประกอบดวยตั๋วเงินที่ไถถอนได
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(Secured Redeemable Note) จํานวน 78,940,000 บาท และตั๋วสัญญาใชเงิน (Secured
Promissory Note) จํานวน 72,200,000 บาท รวมตลอดจนหนี้อื่นๆ ตามสัญญาลงทุนดังกลาว
นอกจากนี้การจํานําหุนดังกลาวยังเปนการประกันหนี้ของบริษัทตามสัญญาค้ําประกันตามขอ
5.3.2.2 และ หนี้ของผูใหสัญญาตามสัญญาตกลงกระทําการตามขอ 5.3.2.3 ขางตน
การเขาทําสัญญาลงทุน (Investment Agreement) และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน มีผลใหการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตางๆที่ระบุไวในสัญญา อาจสงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุนรายยอยภายหลังที่บริษัทไดเสนอขายหุน
ใหแกประชาชนแลว เชน การขายหุนของกลุมผูถือหุนรายใหญเดิม การจายเงินปนผล การเพิ่มทุน เปนตน ที่จะตอง
ไดรับความยินยอมจากกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ดังนั้น เมื่อวันที่
5 กรกฎาคม 2554 คูสัญญาทุกฝายจึงไดทําสัญญายกเลิก (Termination Agreement) เพื่อยกเลิกสัญญาลงทุน
(Investment Agreement) และสัญญาอื่นที่เกี่ยวของ คือ สัญญาค้ําประกัน (Guarantee Agreement) สัญญาตกลงกระทํา
การ (Undertaking Agreement) และสัญญาการจํานําหุน (Pledge of Shares Agreement) โดยการยกเลิกสัญญาดังกลาว
จะมีผลทันทีเมื่อหุนของบริษัทไดเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนวัน
แรก รวมทั้งเมื่อไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอน (Condition Precedent) เสร็จสิ้นและครบถวนแลว ดังตอไปนี้
1) การเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรกไดดําเนินการสมบูรณแลว
2) บริษัท หรือผูสนับสนุนและผูถือหุนเดิมชําระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินใหแกกองทุนออรีออส เซาท อีสท
เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ภายใน 1 วันทําการนับจากวันที่บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชําระแลวซึ่งเกิดจากการเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรก
3) หุนของบริษัทไดเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนที่เรียบรอย
แลว
5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในอนาคต
ปจจุบันบริษัทไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตามการลงทุนในอนาคตบริษัทมีนโยบาย
ลงทุนในรานอาหารประเภทอื่นๆ หรือธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวของ หรือเอื้อประโยชนกับธุรกิจรานอาหารซึ่งเปนธุรกิจ
หลักของบริษัท โดยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว โดยหากเปนการลงทุน
ในบริษัทยอย บริษัทจะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตาม
สัดสวนการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน โดยตัวแทนของบริษัทมีหนาที่ออกเสียงในที่ประชุมตาม
แนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาไว สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทไมมีนโยบายเขาไป
ควบคุมมากนัก ทั้งนี้การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับ
ขอตกลงรวมกัน
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