บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

Update ขอมูลจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน
2555 ตามงบการเงินงวดลาสุด

5.1 สินทรัพยถาวรทีบ่ ริษัทใชในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจทีส่ ําคัญ สรุปไดดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
1. ที่ดิน 1 แปลง
โฉนดทีด่ ินเลขที่ 46961 เนื้อที่รวม 13-0-96 ไร
ตั้งอยูเลขที่ 11/1 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูก
กา จังหวัดปทุมธานี
2. อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสรางอื่น
ประกอบดวย โรงอาหาร โรงผลิตอุปกรณ
เฟอรนิเจอร เครื่องครัวรานสาขา
3. สิทธิการเชา

3.4.
สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา
4.5.
เครื่องตกแตง ติดตัง้ และอุปกรณ
สํานักงาน
5.6.
อุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
6.7.
ยานพาหนะ
7.8.
งานระหวางกอสราง
รวม
5.2 เครื่องหมายบริการ

(หนวย : พันบาท)

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ลักษณะ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 กรรมสิทธิ์
31.56
เปนเจาของ

ภาระผูกพัน
ค้ ํา ประกั น วงเงิ น
สินเชื่อที่ไดรับจาก
ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น
รวม 225135 ลาน
บาท

51.54

เปนเจาของ

105.48

เปนเจาของ ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่
ไดรบั จากสถาบันการเงิน
รวม 150 ลานบาท
เปนเจาของ
เปนเจาของ

152.38
16.22
154.13
14.10
8.40
533.81

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

เพิ่มเติมขอมูลที่เกี่ยวของกับไดโดมอน และ Update ขอมูลจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริษัทเปนเจาของเครื่องหมายบริการ 1510 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
เลขทะเบียนเครื่องหมายบริการ
ระยะเวลา*
1. ทะเบียนเลขที่ บ16454
15 ต.คส.ค.. 254454 - 14 ต.ค.
25542564
2. ทะเบียนเลขที่ บ16455

รูปเครื่องหมายบริการ

15 ต.ค.ส.ค. 2544 2554 - 14
ต.ค. 25542564
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หนา 50

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนเครื่องหมายบริการ
3. ทะเบียนเลขที่ บ20860

ระยะเวลา*
9 ธ.ค. 2545 - 8 ธ.ค. 2555

4. ทะเบียนเลขที่ บ20861

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
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รูปเครื่องหมายบริการ

หนา 51

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนเครื่องหมายบริการ
11. เครื่องหมายบริการที่อยู
ระหวางรออนุมตั ิ

ระยะเวลา*
บริษทั ยื่นคําขอจดทะเบียน
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชยแลว

12. เครื่องหมายบริการที่อยู
ระหวางรออนุมตั ิ

บริษทั ยื่นคําขอจดทะเบียน
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย แลว

13. เครื่องหมายบริการที่อยู
ระหวางรออนุมัติ

บริษทั ยื่นคําขอจดทะเบียน
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย แลว

รูปเครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายบริการที่รับโอนมาจากไดโดมอน
14. ทะเบียนเลขที่ บ16786
2 ก.ค. 2554 - 1 ก.ค. 2564

15. ทะเบียนเลขที่ บ16787

*

2 ก.ค. 2554 - 1 ก.ค. 2564

หนังสือ สํา คัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา มีอ ายุ 10 ป นับจากวันจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคากับ สํา นัก
เครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย และสามารถตออายุไดคราวละ 10 ป

5.3 สัญญาที่สําคัญของบริษัท
5.3.1 สัญญาเชาและสิทธิการเชา
บริ ษัท ทํ าสั ญ ญาเชา พื้ นที่ เ พื่อ ใช เ ปน สํ านั ก งานใหญ และร านสาขา โดยทํ า สัญ ญาเชา กั บ บุ ค คลที่ ไม มี ความ
เกี่ยวของกันกับบริษัท และเปนเจาของสิทธิการเชาพื้นที่ระยะยาว ซึ่งไดมาจากการซื้อกิจการของไดโดมอนและการซื้อ
สิทธิการเชาจากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รายละเอียดทีส่ ําคัญของสัญญา
เชาและสิทธิการเชา สรุปไดดังนี้
5.3.1.1 สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ
คูสัญญากับบริษัท

สถานที่เชา

บริษัท ธนภัทรพรอพ อาคารธนภัทร ชั้น 4,6 และ 7

ระยะเวลาการเชา
วันเริ่ม
วันสิ้นสุด
อายุสัญญา
สัญญา
สัญญา
3 ป
6 ก.ย.
6 ก.ย. 25585
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พื้นที่เชา
(ตร.ม.)
940.15
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คาเชาตอ
เดือน
(บาท)
170,000

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

คูสัญญากับบริษัท
เพอรตี้ จํากัด

สถานที่เชา
เลขที่ 66/77 หมูท ี่ 8350 ถนน
รามอินทรา
แขวงทาแรง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาการเชา
วันเริ่ม
วันสิ้นสุด
อายุสัญญา
สัญญา
สัญญา
25552

พื้นที่เชา
(ตร.ม.)

คาเชาตอ
เดือน
(บาท)

5.3.1.2 สัญญาเชารานสาขา
บริษัททําสัญญาเชาพื้นที่กบั คูสัญญาที่เปนเจาของอาคารหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด หรือศูนยการคาตางๆ ซึ่ง
ไมมีความเกี่ยวของกันกับบริษัท เพื่อใชเปนที่ตั้งของสาขารานอาหารทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด
ทั้งนี้ สัญญาเชาพื้นที่สวนใหญจะเปนสัญญาเชาระยะเวลา 3 ป และสามารถตออายุสญ
ั ญาไดอกี คราวละ 3 ป โดยสัญญา
เพิ่มเติมรายละเอียดของสัญญาเชาที่สําคัญ
เชารานสาขามีเงื่อนไขที่สําคัญๆ ดังนี้
 สัญญาเชาระบุพืน้ ที่เชา ตําแหนงพื้นทีเ่ ชา อัตราคาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ระยะเวลาเริ่มตนสิ้นสุดของ
สัญญาเชา
 การจายเงินประกันการเชา เพื่อวางเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชา โดยสัญญาเชาพืน้ ที่สวนใหญ
บริษัทจะจายเงินประกันการเชาเทากับอัตราคาเชาประมาณ 3-6 เดือน (ขึน้ อยูกับเงื่อนไขของผูใ หเชาพืน้ ที่)
โดยเงินประกันการเชาบริษัทจะไดรับคืนจากผูใหเชาโดยไมมีดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดเวลาการเชา และไมมี
การตอสัญญากันตอไปอีก รวมทั้งบริษัทไดคืนพืน้ ทีเ่ ชาตามสภาพทีก่ ําหนดในสัญญา และไดจายเงินคงคาง
อื่นๆ เชน คาสาธารณูปโภค ครบถวน ถูกตองแลว
 การตออายุสัญญาเชา สัญญาจะระบุเงื่อนไขการตออายุสัญญาเชาเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาตอไปอีก 1-2
ครั้ง (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของผูใหเชาพื้นที่) ครั้งละ 3 ป หรืออาจมีการเจรจาตอสัญญากันใหม โดยเปนการตก
ลงกันลวงหนาและทําสัญญาใหมกอนสัญญาเชาพื้นที่เดิมจะสิ้นสุดลงไมนอ ยกวา 2-3 เดือน
 สัญญาบริการ เปนสัญญาที่ทําควบคูกับสัญญาเชาพื้นที่ ซึ่งจะระบุขอบเขตงานบริการทีผ่ ูใ หเชาใหบริการแก
บริษัท เชน การใหบริการไอเย็น ระบบแสงสวาง ที่จอดรถ ซึ่งเปนคาบริการโดยผูใหเชาคิดอัตราคาบริการตอ
ตารางเมตรตอเดือน สําหรับคาสาธารณูปโภคตางๆ (ไฟฟา ประปา แกส โทรศัพท) คิดอัตราตามการใชงาน
จริง โดยระบุอัตราคาบริหารตอหนวยในสัญญาบริการ
5.3.1.3 สิทธิการเชา
บริษัทมีสิทธิการเชาพื้นที่ระยะยาวในศูนยการคาตางๆ สรุปไดดังนี้
เพิ่มเติม รายละเอียดของสิทธิ การเช าระยะยาว เนื่องจากการซื้อ
กิจการของไดโดมอน และการซื้อสิทธิการเชาจากธนาคารธนชาต
และธนาคารกรุงไทย
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หนา 53

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

คูสัญญากับบริษัท
1. บจ.แคนตันสุกี้ยากี้
บะหมี่
2. บจ. ราชสีมาชอปปง
คอมเพล็กซ
3. ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)*
4. บจ. บางนาเซ็นทรัล
พร็อพเพอรต้ี
5. ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)*
6. ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)*
7. ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)*
8. บจ. ธนบุรี
เรียลเอสเตท
9. ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)*
10. บจ. รังสิตพลาซา
11. ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
12. บจ. เมเจอรซีนีเพล็กซ
พรอพเพอรต้ี
13. บจ.เซ็นเตอรวัน
ชอปปง พลาซา
14. บจ.เจเจแลนด
เดเวลลอปเมนท
15. บมจ.หางสรรพสินคา
โรบินสันรัชดา
16. บจ.ไดอานา
คอนวีเนี่ยนสโตร
17. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม
18. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2

อายุ
สัญญา

วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

6

15 พ.ย. 49

15 พ.ย. 55

อายุสัญญาเชาที่
เหลือ (คํานวนจาก
1 ก.ค.55 - วัน
สิ้นสุดสัญญาเชา
5 เดือน

469.59

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที่
30 มิ.ย. 55
(ลานบาท)
0.01

26

10 ส.ค.43

16 ก.ค. 69

14 ป 1 เดือน

214.00

8.35

28 ป

22 ธ.ค. 34

21 ธ.ค. 62

7 ป 6 เดือน

246.00

9.95

เซ็นทรัล รามอินทรา

30 ป
6 เดือน
20

1 ก.ค. 36

31 ธ.ค. 66

11 ป 6 เดือน

263.63

8.23

1 ก.ค. 36

30 มิ.ย. 56

1 ป

294.96

3.75

ฟวเจอร พารค บางแค

29

1 ธ.ค. 36

1 ธ.ค. 65

10 ป 5 เดือน

254.00

10.67

เดอะมอลล บางกะป

28

5 ส.ค. 37

4 ส.ค. 65

10 ป 1 เดือน

280.00

12.15

เดอะมอลล บางแค

28

5 ส.ค. 37

4 ส.ค. 65

10 ป 1 เดือน

273.00

11.53

เซ็นทรัล ปนเกลา

20

31 มี.ค.38

30 มี.ค. 58

2 ป 9 เดือน

319.40

11.44

27
9 ป 10
เดือน
14

1 ม.ค. 38
1 ก.ค. 52

31 ธ.ค. 65
31 พ.ค. 62

10 ป 6 เดือน
6 ป 11 เดือน

237.06
112.00

11.92
7.76

1 ก.ค. 52

6 ธ.ค. 66

11 ป 5 เดือน

100.56

8.71

เซ็นเตอรวัน

3 ป

1 เม.ย. 54

31 มี.ค. 57

1 ป 9 เดือน

130.00

0.02

ไอทีสแควร หลักสี่

7 ป

8 ก.พ. 51

7 ก.พ. 58

2 ป 7 เดือน

140.00

0.02

โรบินสัน รัชดา

3 ป 3
เดือน
7 ป

1 พ.ย. 51

11 เม.ย. 55**

-

162.00

0.02

1 ธ.ค. 51

30 พ.ย. 58

3 ป 5 เดือน

371.20

0.31

3 ป

12 เม.ย. 55

11 เม.ย. 58

2 ป 9 เดือน

213.59

0.14

3 ป

5 ธ.ค. 54

4 ธ.ค. 57

2 ป 5 เดือน

285.13

0.20

สถานที่เชา / อาคาร
ศูนยการคา
เมเเมเจอรซีนีเพล็กซ
ปนเกลา
เดอะมอลล โคราช
เดอะมอลล
งามวงศวาน
เซ็นทรัล บางนา

ฟวเจอร พารค รังสิต
เดอะมอลล ทาพระ
ชั้น G
เมเจอร สุขุมวิท 61

ไดอานา หาดใหญ
เซ็นทรัล แอรพอรต
เชียงใหม
เซ็นทรัลพระราม 2

ระยะเวลาการเชา
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พื้นที่เชา
(ตร.ม.)

หนา 54

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

คูสัญญากับบริษัท

สถานที่เชา / อาคาร
ศูนยการคา

19. บจ.ที.เอส.พรอพเพอร สํานักงานใหญ
(เอกมัย)
ตี้ ดีเวลลลอปเมนท

ระยะเวลาการเชา
อายุ
สัญญา

วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

16 ป 7
เดือน

1 มิ.ย. 45

31 ม.ค. 62

อายุสัญญาเชาที่
เหลือ (คํานวนจาก
1 ก.ค.55 - วัน
สิ้นสุดสัญญาเชา
6 ป 7 เดือน

พื้นที่เชา
(ตร.ม.)
1-2-97
ไร
รวม

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที่
30 มิ.ย. 55
(ลานบาท)
0.29
105.48

หมายเหตุ : * บริษัทอยูระหวางดําเนินการโอนเปลี่ยนชื่อคูสัญญา
** ตออายุสัญญาเชาจนถึงเดือนกุมภาพันธ 2556

5.3.2 บันทึกขอตกลงใหสิทธิรานแฟรนไชส
วันทําบันทึกขอตกลง

6 มกราคม 2549

คูสัญญา

1. บริษทั ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) (“ผูใหบริการ”)
2. บริษทั สหมิตร เรสโตรองต จํากัด (“ผูรับบริการ”)

เงื่อนไขตามบันทึก
ขอตกลง

 ผูใ หบริการจะเปนผูด ูแลงานบริหารภายในรานฮอท พอท สาขาชลบุรี ใหแกผูร ับบริการ
ทัง้ หมด เชน งานปฏิบัติการ งานการตลาด งานจัดซื้อ งานผลิต งานขนสงสินคา งานซอม
บํารุง งานบัญชี เปนตน
 ผูใหบริการเรียกเก็บคาบริหารจัดการจากผูรับบริการในอัตรารอยละ 2 จากยอดขายสุทธิ
ประจําเดือน

ระยะเวลาของบันทึก
ขอตกลง
5.3.3

 -ไมม-ี

สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน

ประเภทกรมธรรม

บริษัทประกัน

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

1. กรมธรรมประกัน
อัคคีภัย ขยาย
ความคุมครองถึง
ภัยลมพายุ และภัย
ระเบิด
2. กรมธรรมประกัน
ความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน

บมจ. เทเวศ
ประกันภัย

สิ่งปลูกสรางในโรงงาน ไดแก
อาคารโรงงาน/สํานักงาน, อาคาร
โรงผลิตสแตนเลส, อาคารโรง
อาหาร, อาคารโรงลางรถ, โรงจอด
รถ, อาคารปอมยาม
อาคารโรงงาน ประกอบดวย
 สิ่งปลูกสรางตัวอาคารทั้งหมด
(ไมรวมรากฐาน) รวมสวน
ตกแตงปรับปรุงตัวอาคาร รั้ว
กําแพง ประตู
 เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้ง

บมจ.กรุงเทพ
ประกันภัย
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ทุนประกัน
(บาท)
60,640,260

ระยะเวลา
ผูเอาประกันภัย
ประกันภัย
10 พ.ค.2555 - บมจ.ธนาคาร
10 พ.ค.2556
ไทยพาณิชย
ตามภาระผูกพัน

106,400,000

1 ต.ค. 2554 - บมจ. ฮอท พอท
1 ต.ค. 2555

หนา 55

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

ประเภทกรมธรรม

3. กรมธรรมประกัน
ความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน

บริษัทประกัน

บมจ.กรุงเทพ
ประกันภัย

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

ทุนประกัน
(บาท)

ตรึงตรา, เครื่องใชสํานักงาน
และคอมพิวเตอร
 สตอกสินคา
 เครื่องจักรและอุปกรณสวนควบ
ที่อยูในกระบวนการผลิต ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบปรับอากาศ
ระบบสื่อสาร รวมตูคอนเทน
เนอร หองเย็น และสตอกวัสดุ
กอสราง
รานอาหารในหางสรรพสินคา (ราน 359,700,000*
สาขา)ประกอบดวย
 ส ว นต อ เติ ม ปรั บ ปรุ ง อาคารที ่
เปนของผูเ อาประกันภัยเทานัน้
เฟอร นิ เ จอร เ ครื ่อ งใช , เครื ่อ ง
ตกแต ง ติ ด ตั ้ง ตรึ ง ตรา, ระบบ
สาธารณู ป โภค ระบบไฟฟ า
ระบบประปา ระบบโทรศั พ ท
ระบบปรับอากาศ
 อุปกรณ เครือ่ งครัวทีใ่ ชในการ
ประกอบอาหาร เครือ่ งใชไฟฟา
อุ ป กรณ เ ครื ่อ งใช สํ า นั ก งาน
คอมพิวเตอร ระบบแกสและทอ
แกส ที่เปน ของผูเอาประกัน ภัย
เทานั้น สตอกสินคา

ระยะเวลา
ประกันภัย

2 มิ.ย 2555 2 มิ.ย. 2556

ผูเอาประกันภัย

บมจ. ฮอท พอท

หมายเหตุ : * ทุนประกันภัยทรัพยสินครอบคลุมมูลคาตามบัญชีของสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา

5.3.25.3.4

สัญญาที่เกี่ยวของกับการรวมลงทุนในบริษัทอื่นๆ

ในป 2549 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย (กองทุนทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมอริเชียสและมีการลงทุนใน
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งประเทศไทย) และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน (กองทุนสวนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เดิมบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
เปนบริษัทจัดการ และไดเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด นับตั้งแต
วั น ที ่ 17 มิ ถุ น ายน 2554 เป น ต น มา) ได ต กลงเข า ร ว มทุ น ในบริ ษั ท โดยได มี ก ารทํ า สั ญ ญาลงทุ น (Investment
Agreement) และสั ญ ญาอื ่น ๆที ่เ กี ่ย วข อ ง ได แ ก สั ญ ญาค้ ํา ประกั น (Guarantee Agreement) และ Undertaking
Agreement โดยมีสาระสําคัญของสัญญาสรุปไดดังตอไปนี้
5.3.2.15.3.4.1

สัญญาลงทุน (Investment Agreement)
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หนา 56

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

วันทําสัญญา

18 ธันวาคม 2549

คูสัญญา

1. กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
2. 2. กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนรวม วรรณ
จํากัด (“กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน”)
3. บริษทั ฮอท พอท จํากัด (“บริษทั ”)
4. ผูสนับสนุน ไดแก นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี และนางสาวสกุณา บายเจริญ
5. ผูถือหุนเดิม 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
ของเงิน ปนผลที่ประกาศจายในแตละป หักดวยดอกเบี้ย ที่จายสํ าหรับตั๋ว เงินที่ไ ถถอนได
จํานวน 78,940,000 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดรอยละ 35 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด และมีสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทได 1/
2. ตัว๋ เงินที่ไถถอนได (“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. 2555 คงเหลือ 27,170,9844 บาท)

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

ขอตกลงเรื่องหุน
1. ในกรณีทีม่ ีการออกหุน ใหม โดยเปนผลจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน กองทุนออรีออส เซาท
อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน มีสิทธิในการจองซือ้ หุนที่ออกใหม
ตามสัด สวนเพื่ อคงสิท ธิในการออกเสียงใหเทา กับรอยละ 35 ของจํานวนสิทธิออกเสีย ง
ทั้งหมดของบริษัท
2. ผูส นับสนุนและผูถ ือหุน เดิมไมอาจโอนหุน จํานําหุน กอภาระผูกพันในหุน เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมจากกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออม
สิน
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

3. ถาผูส นับสนุนและผูถ ือหุน เดิมประสงคจะขายหุน ของตนจะตองเสนอขายใหแกกองทุน
ออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินกอน
4. ถาผูสนับสนุนและผูถือหุนเดิมขายหุนของตนใหแกบุคคลอื่นเกินรอยละ 75 ผูสนับสนุนและ
ผูถือหุนเดิมจะตองดําเนินการใหผูซื้อเสนอซื้อหุนของกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
และ กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินดวย
5. กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินมีสิทธิทีจ่ ะ
เรียกใหผูสนับสนุนและผูถือหุนเดิมขายหุนของบริษัท พรอมกับหุนของกองทุนออรีออส
เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินในจํานวนรวมทั้งสิ้นรอยละ 51
ของหุนทั้งหมดของบริษัทใหแกบุคคลใดๆ
ขอตกลงเรือ่ งกรรมการบริษัท
5.
กองทุนมีสิทธิในการแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการจํานวน 2 ทาน โดยทาน
หนึ่งไดรับแตงตั้งเพื่อดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท และอีกทานหนึง่ มีสิทธิออกเสียงชี้
ขาดในที่ประชุม
เรื่องทีจ่ ะตองไดรับ
ความยินยอมจาก
กองทุนออรีออส เซาท
อีสท เอเชีย และ
กองทุนสวนบุคคลของ
ธนาคารออมสิน

หมายเหตุ :

1/

1. การจายเงินปนผล หรือการซื้อหุน กลับ
2. การเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียน หรือการออกหุนใหม เวนแตที่กําหนดไวแลวในขอบังคับ
บริษทั หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในบริษัท
3. การแตงตั้งถอดถอนกรรมการ หรือการเพิ่มลดจํานวนกรรมการผูมอี าํ นาจลงนาม
4. การไดมาและจําหนายไปซึ่งกิจการของบริษัทสวนที่เปนสาระสําคัญ
5. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในกิจการของบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
6. การซือ้ หุน การใหประกัน การชดเชยความเสียหาย (เวนแตเรื่องปกติทางการคา)
7. การจัดใหมีแผนใหสิทธิทจี่ ะซื้อหุน หรือแผนจูงใจในรูปแบบอืน่
8. การโอนกําไรหรือทําการอื่นใดอันที่จะทําใหจํานวนของกําไรที่แจกจายลดลง เวนแตการ
ดังกลาวเปนปกติทางการคาหรือเพื่อการจายเงินปนผล
9. การลดจํานวนเงินสํารองของบริษัท
10. การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
11. การแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัท
12. การแกไขสัญญารับประกัน (Undertaking Agreement)

กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินไดใชสิทธิแปลงสภาพหุน
บุริมสิทธิเปนหุนสามัญของบริษัทแลวทั้งจํานวน ซึ่งบริษัทไดมีการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่
4 และ 5 กรกฎาคม 2554 ตามลําดับ โดยไดลดทุนจดทะเบียนในสวนของหุน บุริมสิท ธิทัง้ หมดจํานวน
860,000 บาท และเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 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
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2/

5.3.4.2

กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินไดใชสิทธิแปลงตั๋วเงินที่ไถ
ถอนไดเปนหุนสามัญของบริษัทแลวทั้งจํานวน โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 29,293,840 บาท โดยการออกหุน สามัญใหมจํานวน 2,929,384 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เสนอขายใหแกกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ในราคาหุน
ละ 26.95 บาท พรอมกับ การชํา ระคืน หนี้ตั๋วเงิน ทีไ่ ถถ อนได (“Secured Redeemable Note”) จํานวน
78,940,000 บาท

สัญญาค้ําประกัน (Guarantee Agreement)

วันทําสัญญา

18 ธันวาคม 2549

คูสัญญา

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

การค้ําประกัน

บริษัทตกลงค้ําประกันวา ผูส นับสนุนและผูถือหุน เดิมจะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ในสัญญาลงทุน (Investment Agreement) และจะรับผิดชําระหนี้ใหแกกองทุนออรีออส
เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน หากผูส นับสนุนและผูถ ือหุน
เดิมตกเปนผูผิดนัดหรือผิดสัญญาลงทุน (Investment Agreement) ทั้งนี้กองทุนออรีออส
เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน มีสิทธิเรียกคาปรับจํานวน 20
ลานบาท รวมทั้งความเสียหายอื่นใด โดยบริษัทตกลงรับผิดอยางลูกหนี้ชั้นตน

5.3.2.25.3.4.3

สัญญาตกลงกระทําการ (Undertaking Agreement)
1

1

วันทําสัญญา

18 ธันวาคม 2549

คูสัญญา

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

ขอตกลงกระทําการ

1. ผูใหสัญญาตกลงที่จะปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทตอไป
2. ผูใ หสัญญาตกลงจะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่เต็มความสามารถ
3. ผูใ หสัญญาจะไมดําเนินการใดๆ ทําใหเสียประโยชนของบริษัท ทําใหไมมีเวลาทํางาน
ใหแกบริษัท หรือเปนการแขงขันกับบริษัท

5.3.2.35.3.4.4

สัญญาการจํานําหุน (Pledge of Shares Agreement)

วันทําสัญญา

18 ธันวาคม 2549

คูสัญญา

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

ผูจํานําหุนตกลงทีจ่ ะจํานําหุนสามัญของบริษัทจํานวน 1,378,460 หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ
10.00 บาท (หรือ 55,138,400 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท) เพื่อเปนหลักประกันการ
ชําระหนี้ตามสัญญาลงทุน (Investment Agreement) ซึ่งประกอบดวยตั๋วเงินที่ไถถอนได
(Secured Redeemable Note) จํานวน 78,940,000 บาท และตั๋วสัญญาใชเ งิน (Secured
Promissory Note) จํานวน 72,200,000 บาท รวมตลอดจนหนี้อื่นๆ ตามสัญญาลงทุนดังกลาว
นอกจากนี้การจํานําหุนดังกลาวยังเปนการประกันหนี้ของบริษัทตามสัญญาค้ําประกันตามขอ
5.3.2.2 และ หนีข้ องผูใ หสญ
ั ญาตามสัญญาตกลงกระทําการตามขอ 5.3.2.3 ขางตน

5.3.4.5 สัญญายกเลิก (Termination Agreement)
การเขาทําสัญญาลงทุน (Investment Agreement) และสัญญาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของดังกลาวขางตน มีผลใหการปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขตางๆทีร่ ะบุไวในสัญญา อาจสงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุนรายยอยภายหลังที่บริษัทไดเสนอขายหุน
ใหแกประชาชนแลว เชน การขายหุนของกลุม ผูถ ือหุนรายใหญเดิม การจายเงินปนผล การเพิ่มทุน เปนตน ที่จะตอง
ไดรบั ความยินยอมจากกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ดังนัน้ เมื่อวันที่
5 กรกฎาคม 2554 คูสัญ ญาทุก ฝายจึงไดทํา สัญญายกเลิก (Termination Agreement) เพื่อยกเลิกสั ญญาลงทุ น
(Investment Agreement) และสัญญาอื่นๆที่เกีย่ วของ คือ สัญญาค้ําประกัน (Guarantee Agreement) สัญญาตกลง
กระทําการ (Undertaking Agreement) และสัญญาการจํานําหุน (Pledge of Shares Agreement) สรุปสาระสําคัญของ
สัญญายกเลิก ไดดังนี้
วันทําสัญญา

5 กรกฎาคม 2554

คูสัญญา

1.
2.
3.
4.
5.

กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
บริษัท ฮอท พอท จํากัด
ผูสนับสนุน ไดแก นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี และนางสาวสกุณา บายเจริญ
ผูถือหุนเดิม ประกอบดวย นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี นางสาวสกุณา บายเจริญ นางสมศรี
วิไล นายประโยชน บายเจริญ นางขวัญเรือน บายเจริญ นายสมบูรณ ฤกษวิบูลยศรี นาย
สมชาย ฤกษวิบูลยศรี นางสาวอัณทิกา ฤกษวิบูลยศรี นายปรีชา ชุณหชัชวาล

เงื่อนไขบังคับกอน
การยกเลิกสัญญาลงทุน (Investment Agreement) และสัญญาอื่นที่เกี่ยวของ คือ สัญญาค้ํา
(Condition Precedent) ประกัน (Guarantee Agreement) สัญญาตกลงกระทําการ (Undertaking Agreement) และ
สัญญาการจํานําหุน (Pledge of Shares Agreement) จะมีผลทันทีเมื่อหุนของบริษัทไดเขาเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนวันแรก รวมทั้งเมื่อ
ไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอน เสร็จสิ้นและครบถวนแลว ดังตอไปนี้
1. การเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรกไดดําเนินการสมบูรณแลว
2. บริษัท หรือผูสนับสนุนและผูถือหุนเดิมชําระคืนหนี้ตามตัว๋ สัญญาใชเงินใหแกกองทุน
ออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ภายใน 1 วันทํา
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การนับจากวันที่บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวซึ่งเกิดจากการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนเปนครั้งแรก
3. หุน ของบริษัทไดเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและเริ่มซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม
เอ ไอ เปนที่เรียบรอยแลว
5.3.5

สัญญาซื้อขายกิจการของไดโดมอน

เพิ่มเติมขอมูลเนื่องจากการเขาซื้อกิจการของไดโดมอน

วันทําสัญญา

25 พฤศจิกายน 2554

คูสัญญา

1. บริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน) (“ผูขาย” หรือ “ไดโดมอน”)
2. บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) (“ผูซื้อ” หรือ “บริษัท”)

การซือ้ ขายและการ
โอนกิจการของผูขาย

1. ผูซื้อตกลงซื้อ และผูขายตกลงขายกิจการของผูขายที่มีอยู ณ วันที่ของสัญญา หรือกอนวัน
โอนกิจการ โดยปราศจากภาระติดพันหรือการรอนสิทธิใดๆ โดยมีรายละเอียดสินทรัพย
ที่จะซื้อ ดังนี้
1) สิทธิการเชา และสัญญาเชาของครัวกลาง สํานักงาน และสาขาทั้งหมดเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจอาหารและรานอาหารของไดโดมอน มูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554 มีจํานวน 17,850,000 บาท
2) เงินประกันการเชา มูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีจํานวน 9,188,626
บาท
3) เงินประกันระบบสาธารณูปโภค มูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีจํานวน
1,117,851 บาท
4) สินทรัพยถาวรทัง้ หมดตามงบการเงินของไดโดมอน เชน วัสดุ อุปกรณ และสวน
ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณที่ใชในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร เปนตน มูลคาทาง
บัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีจํานวน 24,457,058 บาท
5) สัญญาทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจรานอาหาร และอาหารของไดโด
มอน
6) สินคาคงเหลือของไดโดมอน โดยดํารงมูลคาไมต่ํากวา 3,000,000 บาท ณ วันโอน
กิจการ
7) ฐานขอ มูลลู กค า สมาชิก และคูสั ญญาทางธุ รกิจ ที่เ กี่ยวขอ งกั บการดํ าเนิ นธุ รกิ จ
รานอาหาร และอาหารของไดโดมอน
8) ระบบปฏิบัติการ เพื่อใชในการประกอบธุรกิจรานอาหาร และอาหารของไดโด
มอน รวมถึงคูมือการทํางาน สูตรอาหารและซอส ซอฟทแวรทางบัญชี และอื่นๆ
9) เครื่องหมายการคา ทรัพยสินทางปญญาของไดโดมอน รวมทั้งชื่อทางการคาที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจรานอาหาร และอาหาร ไดแก ไดโดมอน อูมามิ ยาสุกิ
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และมิตาแกะเกะ

10) เว็บไซด http://www.daidomon.co.th
11) ใบอนุญาต และรายละเอียดของการอนุมัติจากหนวยงานตางๆ ทีไ่ ดโดมอนใชใน
การประกอบกิจการรานอาหาร และอาหารของไดโดมอน
12) รถยนต ISUZU DMAX ปม 350
13) กรมธรรมประกันภัยที่เกี่ยวของกับครัวกลาง สํานักงานและสาขาทั้งหมดของไดโด
มอนที่มีการโอนสัญญาเชา
รวมมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ของสินทรัพยรายการที่ 1 - 4 และ 6
เทากับ 55,613,535 บาท
2. ผูซื้อจะรับสิทธิ หนาที่ และความรั บผิดทั้ง หลายทั้งปวงของผูข าย ในการปฎิ บัติตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาเดิมที่ไดมีการโอนมาใหกับผูซื้อตามสัญญานี้
3. ผูซื้อตกลงรับผิดชอบชําระเงินประกันการเชาชวงตามสัญญาเชาชวงฉบับลงวันที่ 10
มิถุนายน 2551 ระหวางบริษัท สีลม ฟูด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด และผูขาย จํานวน
1,000,000 บาท โดยยินยอมใหผูขายบวกเงินจํานวนดังกลาวเพิ่มจากราคาซื้อขายที่บริษัท
ตองชําระตามสัญญานี้
4. ผูขายตกลงโอนลูกจางประจําของไดโดมอนใหกับผูซ ื้อ โดยผูซ ือ้ ตกลงนับระยะเวลาการ
ทํางานตอเนื่องตามกฎหมายแรงงาน ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ผูขายมีอยูในขณะนี้
สําหรับลูกจางในตําแหนงดังกลาว ผูซื้อและผูขายตกลงรวมกันรับผิดชอบคนละครึง่ (1)
สําหรับคาใชจายเกีย่ วกับพนักงานที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนลูกจางของไดโดมอน และ
คาชดเชยสําหรับลูกจางของไดโดมอนที่ปฏิเสธที่จะโอนมาทํางานกับผูซื้อ และมีการบอก
เลิกจางโดยไดโดมอน ณ วันโอนกิจการ และ (ข) สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่อาจ
เกิดขึน้ จากการเลิกจาง และคาเชยสําหรับลูกจางของไดโดมอนที่ตกลงมาทํางานกับผูซ ือ้
แบบมีเงือ่ นไขตามสัญญาจางแรงงาน หากพนักงานไดบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแก
ผูซ ือ้ วาไมประสงคจะทํางานใหแกผูซ ือ้ ตอไป ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 และใหถือ
วาพนักงานถูกเลิกจางโดยผูซื้อ
โดยใหถือวาคาใชจายดังกลาวทีค่ ูสัญญาตองชําระเพิ่มเติมตามขอนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของ
ราคาซือ้ ขายของกิจการที่ขาย
ราคาซือ้ ขาย

ใหคิดคํานวณราคาซื้อขายเบื้องตนตามเงื่อนไขและขอกําหนด ดังตอไปนี้
ราคาเงินสด 45 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
- หักดวย การปรับมูลคาทรัพยสินตามงบการเงินไตรมาสที่ 3 ป 2554 ของไดโดมอน
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- หักดวย มูลคาสิทธิการเชา เงินมัดจํา เงินค้ําประกันที่เกี่ยวของกับสาขาเดอะมอลล บาง
กะป ชัน้ G
- บวกดวย เงินประกันการเชาที่ผูซื้อตองรับผิดชอบจํานวน 1 ลานบาท
- บวกดวย รอยละ 50 ของคาชดเชยสําหรับลูกจางของไดโดมอนที่ปฏิเสธที่จะโอนมา
ทํางานกับผูซื้อ และมีการบอกเลิกการขายโดยผูข าย ณ วันโอนกิจการ
- หักดวย รอยละ 50 ของคาชดเชยสําหรับลูกจางของไดโดมอนที่ตกลงโอนมาทํางานกับผู
ซื้อ (สําหรับพนักงานที่โอนยายมาทํางานแบบมีเงื่อนไข) และสัญญาจางแรงงานดังกลาว
ไดมกี ารบอกเลิกการจางโดยผูซ อ้ื หากพนักงานไดบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแกผูซื้อ
วาจะไมประสงคที่จะทํางานใหกับผูซื้อตอไปภายในวันที่ 31 มกราคม 2555
- บวกด ว ย ร อ ยละ 50 ของค า ธรรมเนี ย ม อากรแสตมป และค า ใช จ า ยต า งๆ ที ่เ กิ ด ขึ ้น
เนื่องจากการโอนสิทธิการเชา ที่ผูซื้อชําระใหแกบุคคลภายนอก ไมวาจะเปนผูใหเชา และ
กรมที่ดิน
- บวกด ว ย เงิ น ประกั น และเงิ น มั ด จํ า ที ่เ กี ่ย วกั บ กิ จ การของผู ข ายที ่ไ ม มี ต น ฉบั บ
ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารเทียบเทา
- หักดวย คาเชา คาบริการและหรือคาสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของสํานักงานใหญและสาขาที่
คางชําระใหกับคูสัญญาทีเ่ กี่ยวของ รวมทั้งภาษีที่เกีย่ วกับกิจการของผูขายที่โอน ณ วัน
โอนกิจการ
- บวกดวย การลงทุนเพิ่มเติมในกิจการรานอาหาร น้ําซอส หรือน้ําจิ้ม ที่ผูซื้อยินยอมเปน
ลายลักษณอกั ษร
- หักดวย / บวกดวย คาใชจายคางจายใดๆเกีย่ วกับกิจการของไดโดมอนที่เกิดขึน้ กอนวัน
โอนกิจการ/ ณ และหลังวันโอนกิจการ
- หักดวย การปรับราคาสุดทายตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานี้
- บวกภาษีมูลคาเพิ่มของราคาซื้อขายสุดทาย
เงื่อนไขบังคับกอน
การซื้อกิจการของผูขายภายใตสัญญานี้จะอยูภายใตความพึงพอใจหรือสละสิทธิของผูซื้อใน
(Condition Precedent) เงื่อนไขบังคับกอน ดังนี้
(ก) ผูขายไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุนใหขายกิจการของผูขาย
และเปลี่ยนชื่อ และยายสํานักงานใหญของผูขาย
(ข) ผูข ายไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรใหมีการโอนสิทธิและหนาทีต่ าม
สั ญ ญาจากคู สั ญ ญาตามสั ญ ญาเช า และสั ญ ญาที ่เ กี ่ย วกั บ การใช ส ถานที ่ข อง
สํานักงานใหญ และสาขา
(ค) ผูซื้อไดรับมอบตนฉบับหรือคูฉบับของสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวกับกิจการของ
ผูขายที่ไดลงนามโดยไดโดมอน
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(ง) ผูซ ื้อและผูขายไดรับความยินยอม หรืออนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากธนาคาร
ธนชาตในการโอนสิทธิการซือ้ และ/หรือเชาคืนสิทธิการเชาสําหรับสาขาของไดโด
มอนจํ า นวน 8 แห ง ได แ ก 1) ห า งสรรพสิ น ค า เซ็ น ทรั ล สาขาบางนา 2)
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขารามอินทรา 3) หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาปน
เกลา 4) หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขางามวงศวาน 5) หางสรรพสินคาเดอะ
มอลล สาขาบางกะป 6) หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขาบางแค 7) หางฟวเจอร
พารค สาขารังสิต และ 8) หางฟวเจอร พารค สาขาบางแค จากธนาคารธนชาต
ใหกับผูซื้อ ในราคาที่จะตกลงกันระหวางผูซื้อ ผูขายและธนาคาร
(จ) ผู ซื ้อ ได รั บ มอบต น ฉบั บ กรมธรรม ป ระกั น ภั ย ที ่ไ ดโดมอนมี ห น า ที่ ที่ ต อ งเอา
ประกันภัยใหเปนไปตามเงื่อนไข และขอกําหนดของสัญญาเชาและยังไมหมดอายุ
ในวันที่โอนกิจการ ทีไ่ ดโดมอนมีกับบริษัทประกันภัย ซึ่งไดมีการบันทึกการโอน
ผูรับผลประโยชนจากผูขายเปนผูซื้อ
(ฉ) ผูซ ือ้ ไดรับมอบกุญแจของสํานักงานใหญ สาขา และรถยนต รวมทั้งรหัสผานของ
ระบบคอมพิวเตอร
(ช) ผูซ ือ้ ไดรับสัญญาหรือจดหมายจากนายกัมพล ตติยกวี ตกลงเปนลายลักษณอักษร
ในภาระผูกพันตามระยะเวลาหามผูถือหุน ใหญของผูขายทําธุรกิจรานอาหารและ
อาหารประเภทเดียวกัน หรือแขงขันกับผูซื้อ (Non-competition period) เปน
ระยะเวลา 2 ป นับแตวันโอนกิจการ
(ซ) ผูซื้อไดรับจดหมายยืนยันจากผูขายวาสภาพของสินทรัพยถาวร ซึ่งรวมถึงครัวกลาง
ซึ่งเปน สว นหนึ่ง ของกิจ การของผูข ายอยูใ นสภาพที่สามารถใชป ระกอบธุ รกิ จ
อาหารและรานอาหารได
(ฌ) ผูซื้อไดรับแบบฟอรม พรอมทั้งเอกสารที่ลงนามโดยผูแทนที่มีอํานาจของไดโด
มอนที่เกี่ยวกับการโอนเครื่องหมายการคา และ/หรือเครื่องหมายบริการ และโอน
คําขอเครื่องหมายจดทะเบียนการคา และ/หรือเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพยสิน
ทางปญญา กระทรวงพาณิชย
(ญ) ผูซื้อไดรับมอบเอกสารที่ลงนามโดยผูแทนที่มีอํานาจของไดโดมอนที่เกี่ยวกับการ
จดทะเบียนการโอนสิทธิการเชาตามสัญญากับกรมที่ดิน
(ฎ) ผูซื้อไดรับมอบเอกสารที่ลงนามโดยผูแทนทีม่ ีอํานาจของไดโดมอนทีเ่ กีย่ วกับการ
ดําเนินการสละสิทธิการครอบครองโดเมนแทนผูขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ฏ) ผูซื้อไดรับมอบงบการเงินไตรมาสสามของไดโดมอน
(ฐ) ผูขายโอนลูกจางของไดโดมอนที่ผูซื้อกําหนดตกลงเขาทํางานกับผูซื้อตามเงื่อนไข
ที่ระบุไวในสัญญา โดยผูซอ้ื จะนับเวลาทํางานตอเนือ่ งตามกฎหมายแรงงาน ภายใต
ขอกําหนดและเงื่อนไขที่ผูขายมีอยูในขณะนี้ สําหรับลูกจางในตําแหนงดังกลาว
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(ฑ) ผูซื้อได รับรถยนต ISUZU DMAX ปม 350 กท สมุดทะเบียนรถ กรมธรรม
ประกันภัยของบริษัท เอเชีย ประกันภัย 1950 จํากัด หรือบริษัทประกันภัยอื่น และ
กุญแจรถยนต รวมทั้งแบบฟอรม พรอมทั้งเอกสารที่ลงนามโดยผูแทนที่มีอํานาจ
ของไดโดมอนที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนการโอนรถยนตดังกลาว
(ฒ) ผูซื้อไดรับมอบตนฉบับหรือสําเนาสัญญาเชาชวงระหวางไดโดมอน และบริษัท
สีลม ฟูด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ตามสัญญาเชาชวงฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน
2551
(ณ) คํารับรองและยืนยันตามสัญญาฉบับนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ
การโอนกิจการและ
การชําระราคา

ณ วันโอนกิจการ (วันที่ 15 ธันวาคม 2554) ผูขายจัดเตรียมงบการเงินไตรมาสสามใหกับผูซื้อ
และรายละเอียดลูกหนีค้ างรับ เจาหนีค้ างจาย พรอมทัง้ ระบุจํานวนหนี้สินและรายชือ่ ลูกหนี้
และเจาหนี้ และบัญชีทรัพยสินที่เกี่ยวของกับกิจการของผูขาย เพื่อใชกําหนดราคาซื้อขาย
เบื้องตนตามที่ตกลงกันในสัญญา
ทัง้ นี้ราคาซื้อขายเบื้องตนจะมีการปรับครัง้ สุดทาย โดยผูขายจะจัดเตรียมงบการเงิน ณ วัน
โอนกิจการที่จัดทําโดยฝายบริหารของผูขาย และรายละเอียดลูกหนี้คางรับ เจาหนีค้ างจาย
พรอมระบุจํานวนหนี้สินและรายชื่อลูกหนี้และเจาหนี้และบัญชีทรัพยสินที่เกี่ยวของกั บ
กิจการของผูขาย ณ วันโอนกิจการใหกับผูซื้อภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2554
เมื่อมีการกําหนดราคาซื้อขายเบื้องตน และสงมอบเอกสารครบถวนแลว คูสัญญาตกลงใหมี
การชําระราคาซือ้ ขายเปน 4 งวด ตามเงื่อนไขดังนี้
- งวดที่ 1 จํานวน 5,350,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) ชําระเปนแคชเชียรเช็คใหแก
ผูข าย ณ วันโอนกิจการ
- งวดที่ 2 จํานวน 6,687,500 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิม่ แลว) ชําระเปนเช็คของผูซื้อ ลงวันที่
28 ธันวาคม 2554 โดยผูซื้อตกลงสงมอบเช็คใหแกผขู าย ณ วันโอนกิจการ
- งวดที่ 3 จํานวน 6,687,500 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิม่ แลว) ชําระเปนเช็คของผูซื้อ ลงวันที่
15 มกราคม 2555 โดยผูซื้อตกลงสงมอบเช็คใหแกผขู าย ณ วันโอนกิจการ
- งวดที่ 4 จํานวน 29,425,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิม่ แลว) ชําระเปนเช็คของผูซ ื้อ ลงวันที่
15 กุมภาพันธ 2555 โดยผูซื้อตกลงสงมอบเช็คใหแกผูขาย ณ วันโอนกิจการ
คูส ัญญาตกลงใหมีการปรับราคาหนาเช็คของผูซือ้ ในงวดที่ 4 ใหเปนไปตามเงือ่ นไขการ
ปรับราคา (ดังรายละเอียดที่กลาวในราคาซื้อขายขางตน) โดยผูข ายตกลงนําเช็คชําระราคา
ซื้อขายงวดที่ 4 ของผูซื้อมาคืนใหผูซ ือ้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 เพือ่ แลกเช็คของผูซ ื้อ
ลงวั นที่ 15 กุ มภาพัน ธ 2555 เป นจํา นวนเงิ นเทา กับราคาซื้อ ขายสุ ดทา ยที่ไดป รับ ตาม
เงื่อนไขหักดวยจํานวนเงินที่ผูซื้อไดชําระใหผูขายในงวดที่ 1 - 3
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษทั ยอยและบริษทั รวมในอนาคต
ปจจุบันบริษัทไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตามการลงทุนในอนาคตบริษัทมี
นโยบายลงทุนในรานอาหารประเภทอื่นๆ หรือธุรกิจอื่นทีม่ ีความเกีย่ วของ หรือเอื้อประโยชนกับธุรกิจรานอาหารซึ่ง
เปนธุรกิจหลักของบริษัท โดยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว โดยหากเปน
การลงทุน ในบริษั ท ยอ ย บริษั ท จะควบคุม หรือ กํ าหนดนโยบายการบริ ห าร ตลอดจนการส งตั ว แทนเข าร ว มเป น
กรรมการตามสัดสวนการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถ ือหุน โดยตัวแทนของบริษัทมีหนาที่ออกเสียงในที่
ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาไว สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทไมมี
นโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม
และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน
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