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6.

โครงการในอนาคต

โครงการในอนาคตของบริษัท ประกอบดวย การขยายสาขาใหมและปรับปรุงสาขาเดิมของบริษัท และการลงทุน
ในกิจการของบริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน) (“ไดโดมอน”)
6.1 การขยายสาขาใหมและปรับปรุงสาขาเดิมของบริษัทรานฮอท พอท
ปจจุบันบริษัทมีนโยบายการขยายสาขาโดยการลงทุนเปดรานของบริษัทเองทั้งหมด และไมมีนโยบายที่จะขยาย
สาขาดวยการเพิม่ รานแฟรนไชส โดยในป 2555 บริษัทวางแผนเปดรานสาขาใหมจํานวน 30 สาขา ปรับปรุงรานสาขา
เดิมจํานวน 10 สาขา และในไตรมาสที่ 1-2 ป 2556 วางแผนเปดรานสาขาใหมประมาณ 6-7 สาขา2554 ในสวนของราน
ฮอท พอท บริษัทมีแผนในการไดขยายสาขาใหมจํานวน 2329 สาขา และปรับปรุงสาขาเดิมจํานวน 12 สาขา สําหรับป
2555 บริษทั วางแผนขยายสาขาใหมจาํ นวน 16 สาขา และปรับปรุงสาขาเดิมจํานวน 2 สาขา รายละเอียดมีดังนี้
6.1.1 แผนขยายสาขาใหม และปรับปรุงสาขาเดิมในป 2554
การขยายสาขาใหมจํานวน 239 สาขา ดวยการเปดสาขารานอาหารแหงใหมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จํานวน 1115 สาขา และในตางจังหวัดจํานวน 1214 สาขา โดยการเปดรานสาขาใหมทัง้ หมดยังคงยึดแนวคิดของการ
เปนรานอาหารที่ตั้งอยูบนพื้นที่เชาภายในหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด หรือศูนยการคาตางๆ ที่เปนแหลงชุมชนและ
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดงาย ซึ่งการลงทุนสวนใหญประกอบดวย คาปรับปรุงและตกแตงอาคาร คาประกัน
ตามสัญญาเชาราน คาเฟอรนิเจอร อุปกรณ และเครือ่ งใชภายในรานอาหาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 255430 กันยายน
2554 สาขาใหมจํานวน 1814 สาขา ไดเปดดําเนินการไปแลว (สาขาเปดใหมระหวางเดือนมกราคม- ตุลาคม กันยายน
2554) ไดแก สาขาเดอะมารเก็ต บางโพ สาขาแมคโคร จรัญสนิทวงศ สาขาเซ็นทรัล เชียงราย สาขาสุพรีม สามเสน
สาขาบิ๊กซี ราชดําริ สาขาบิ๊กซี แจงวัฒนะ สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา สาขาโลตัส นวนคร สาขาบิ๊กซี พระราม 2
สาขาโรบินสัน ตรัง สาขาโลตัส แจงวัฒนะ สาขาโลตัส ศรีสะเกษ สาขาโฮมโปร ลพบุรี สาขาศูนยการคากรีนเพลส
ถนนจันทน สาขาบิก๊ ซี เพชรบูรณ สาขาโลตัส ถลาง ภูเก็ต สาขาเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก สาขาเดอะไนน พระราม 9
คงเหลืออีก 515 สาขา ที่จะเปดดําเนินการอีก ภายในสิน้ ป 2554 ไชนา เวิลด วังบูรพาซึ่งคาดวาจะใชเงินลงทุนรวม
ประมาณ 3193 ลานบาทการปรับปรุงสาขาเดิมจํานวน 2 1 สาขา ไดแก สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว และสาขาเซ็นทรัล
บางนา ซึ่งเปนการปรับปรุงพื้นที่รานตามการปรับปรุงของหางฯซึ่งเปนที่ตั้งของรานสาขาดังกลาวนั้นๆ และการ
ปรับปรุงเพื่อตกแตงหรือขยายรานเดิม โดยบริษัทไดดําเนินการปรับปรุงและเปดใหบริการเรียบรอยแลว
6.1.2 แผนขยายสาขาใหม และปรับปรุงสาขาเดิมในป 2555

ปรับปรุงขอมูลเพื่อสะทอนแผนการลงทุนในปจจุบัน

1) แผนการเปดรานสาขาใหม และปรับปรุงรานสาขาเดิมในป 2555
1.1) การเปดรานสาขาใหมจํานวน 30 สาขา ประกอบดวย รานฮอท พอท จํานวน 26 สาขา และรานไดโด
มอนรูปโฉมใหม จํานวน 4 สาขา โดยเปนสาขาที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 14 สาขา และใน
ตางจังหวัดจํานวน 16 สาขา ดังนี้
แบรนด/รานอาหาร
1. ฮอท พอท

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1-2 ป 2555
(เปดใหบริการแลว)
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แบรนด/รานอาหาร

2. ไดโดมอน

หมายเหตุ *

ระยะเวลาดําเนินการ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาขา
สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี
สาขาบิก๊ ซี วงศสวาง
สาขาบิก๊ ซี หัวหมาก
สาขาเมกา บางนา
สาขาหงษฟา พลาซา เชียงราย
สาขาตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
สาขาทวีกจิ พลาซา บุรีรมั ย

ไตรมาสที่ 3-4 ป 2555

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

สาขาเซ็นทรัล พลาซา หาดใหญ *
สาขาทียูโดม รังสิต **
สาขา เกทเวย เอกมัย ***
สาขาโลตัส วารินชําราบ
สาขาซีคอนสแควร บางแค
สาขาเยส บางพลี
สาขาโลตัส ไชยา
สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3
สาขาโลตัส แพร
สาขาเซ็นทรัล พลาซาสุราษฎรธานี
สาขาโฮมโปร เพชรเกษม
สาขาโฮมโปร ราชบุรี
สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
สาขาเซ็นทรัล พลาซา ลําปาง
สาขาเสริมไทย มหาสารคาม
สาขาโลตัส ปากเกร็ด
สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1

ไตรมาสที่ 3-4 ป 2555

1.
2.
3.
4.

สาขาาเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย ****
สาขา เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎรธานี
สาขา เซ็นทรัล พลาซา ลําปาง
สาขาเสริมไทย มหาสารคาม

เริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555

** เริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555
*** เริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555
**** เริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555
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1.2) การปรับปรุงรานสาขาเดิมจํานวน 10 สาขา ดังนี้
- การปรับปรุงพื้นที่สาขารานฮอท พอท ตามการปรับปรุงของหางฯซึ่งเปนที่ตั้งของรานสาขานั้นๆ จํานวน 2
สาขา ไดแก สาขาเซ็นทรัล อุดรธานี (ดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1 ป 2555) และสาขาเซ็นทรัล บางนา (จะ
ดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสที่ 3 ป 2555)
- ปรับเปลี่ยนสาขารานฮอท พอท เปน รานไดโดมอน จํานวน 1 สาขา ไดแก สาขาเซียร รังสิต (การดําเนิน
แลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ป 2555)
- ปรับเปลี่ยนสาขารานไดโดมอน เปน รานฮอท พอท หรือแบงเปนรานฮอท พอท และรานไดโดมอน ใน
พื้นที่เดียวกัน เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มจํานวนสาขาของรานเดิมจํานวน 5 สาขา เปน 7 สาขา ไดแก
สาขาซีคอนสแควร บางแค ไดอานา หาดใหญ เซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา เซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา เดอะมอลล งาม
วงศวาน
เงินลงทุนในการเปดรานสาขาใหมและปรับปรุงรานสาขาเดิมในป 2555 ดังกลาวขางตน มีมูลคารวมประมาณ
260 ลานบาท ซึ่งในระหวางไตรมาสที่ 1-3 ของป 2555 กอนที่จะมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้ง
นี้ บริษัทไดลงทุนในรานสาขาแหงใหมและปรับปรุงเปลีย่ นแปลงรานสาขาเดิมตามแผนงานดังกลาวขางตนไปแลว
บางสาขา โดยใชเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทและจากเงินกูยืมสถาบันการเงิน สําหรับการดําเนินการสวนที่เหลือใน
ไตรมาสที่ 4 ของป 2555 ซึง่ จะตองใชเงินลงทุนอีกประมาณ 120 ลานบาท จะมีแหลงเงินทุนมาจากเงินกูยืมธนาคาร
ประมาณ [ ] ลานบาท และเงินทุนจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ประมาณ [ ] ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการดําเนินงานในสวนของการปรับปรุงรานไดโดมอนที่ไดเขาซื้อกิจการดังกลาวเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ไดแก การทยอยปรับปรุงภายในรานบางสวน (Minor Renovate) เพื่อรองรับการเพิ่มรายการ
อาหาร เชน การทําบารอาหารสําหรับเสิรฟซูชิ และ ฮอท ดิช ซึ่งไดแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ป 2555 โดยใชเวลา
ดําเนินการในรานประมาณ 3-5 วันในแตละสาขา รวมทั้งไดวางแผนทยอยปดปรับปรุงใหญ (Major Renovate) เพื่อ
ปรับรูปแบบเปนรานไดโดมอนโฉมใหม โดยมีรูปแบบการเสิรฟบนบารอาหารขนาดใหญทีจ่ ัดเรียงอาหารแตละ
ประเภทใหลูกคาสามารถเลือกรับประทานไดเอง 1 เหมือนกับสไตลการเสิรฟบนบารอาหารของ แบรนดฮอท พอท
โดยยังคงเปนรานอาหารสไตลปง/ยางเหมือนเดิมตอไป แตไดเพิ่มประเภทของสดที่นํามาปง/ยาง รวมทั้งเพิ่มเมนูอาหาร
ประเภทอื่นใหมีความหลากหลายมากขึ้น ไดแก สลัดญี่ปุน ซูชิ และอาหารประเภทฮอท ดิช เชน ยากิโซบะ พิซซาญี่ปุน
ซุปมิโซะ และเทมปุระ เปนตน รวมทั้งของหวาน ผลไม และไอศกรีม สําหรับเครื่องดื่ม (refill) จะมีน้ําผลไมเพิม่ เติม
จากเดิมที่มีแตน้ําอัดลม
ทั้งนี้ บริษัทประมาณเงินลงทุนในการปรับปรุงสาขาของรานไดโดมอนดังกลาวขางตน ประมาณ 100 ลานบาท
โดยมีแหลงเงินมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และเงินกูยืมจากสถาบันการงิน

1

รานบุฟเฟตของไดโดมอนแตเดิมมีการเสิรฟแบบตามสั่ง ซึ่งการปรับปรุงรานบางสวน(Minor Renovate) ในชวงตนป 2555 จะ
ยังคงเสิรฟวิธีเดิมแตเพิม่ รายการอาหารใหมากขึน้ โดยบารอาหารทีเ่ พิม่ นัน้ สําหรับอาหารบางรายการทีเ่ พิม่ เขาไป เชน ซูชิ
และ ฮอท ดิช เทานั้น โดยยังไมไดปรับรูปแบบการเสิรฟ แตเมื่อปรับปรุงใหญ (Major Renovate) แลว จะปรับเปนการเสิรฟ
บนบารอาหารทั้งหมดเหมือนฮอท พอท

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 6. โครงการในอนาคต

หนา 69

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

2) แผนการเปดรานสาขาใหม ในป 2556
บริษทั วางแผนที่จะขยายสาขาอยางตอเนื่อง ซึ่งตามแผนการขยายสาขาในป 2556 ชวงไตรมาสที่ 1 - 2 ของป
บริษทั วางแผนเปดรานสาขาใหมประมาณ 6 - 7 สาขา ซึ่งเปนสาขาที่ตกลงเจรจากับเจาของพื้นที่แลว มูลคาเงิน
ลงทุนในการเปดรานใหมประมาณ 6 - 8 ลานบาท/สาขา ซึ่งคาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 50 ลานบาท โดยมี
แหลงเงินจาก การเสนอขายหุน เพิม่ ทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้
การขยายสาขาใหมจาํ นวน 16 สาขา ดวยการเปดสาขารานอาหารฮอท พอท แหงใหมในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลจํานวน 9 สาขา และในตางจังหวัดจํานวน 7 สาขา ไดแก สาขาเซ็นทรัล เวิลด สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี
สาขาฟอรจนู ทาวน รัชดาภิเษก สาขาบิก๊ ซี วงศสวาง สาขาเกทเวย เอกมัย สาขาเซ็นทรัล พลาซา หาดใหญ สาขา
เซ็นทรัล พลาซา ภูเก็ต สาขาเดอะวอรค ราชพฤกษ สาขาตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี สาขาทียูโดม รังสิต สาขาเมกะ บางนา สาขา
ซีคอนสแควร บางแค สาขาทวีกิจ บุรีรัมย 2 สาขาทวีกจิ แมกลอง สาขาเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎรธานี สาขาเดอะ
เวเนเซีย หัวหิน ซึ่งคาดวาจะใชเงินลงทุนรวมประมาณ 115 ลานบาท
2) การปรับปรุงสาขาเดิมจํานวน 2 สาขา เปนการปรับปรุงพื้นทีร่ านฮอท พอท ตามการปรับปรุงของหางฯซึ่ง
เปนที่ตั้งของรานสาขานัน้ ๆ ไดแก สาขาเซ็นทรัล บางนา และสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี ซึ่งคาดวาจะใชเงินลงทุนรวม
ประมาณ 13 ลานบาทแลวเสร็จ 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว คงเหลือสาขาเซ็นทรัล บางนา จะเริ่มดําเนินการ
ในไตรมาสที่ 4 ป 2554 ซึ่งคาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 2 ลานบาท
เงินลงทุนในการเปดรานสาขาใหมและปรับปรุงรานสาขาเดิมของฮอท พอท ตามแผนงานในป 2554 - 2555
ดังกลาวขางตน (ไมรวมสาขาที่เปดใหมแลวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 30 กันยายน 2554 จํานวน 184 สาขา) จํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 12815995 ลานบาท มีแหลงเงินทุนมาจากเงินกูยืมธนาคารจํานวน [  ]60 ลานบาท และเงินจากการเสนอขาย
หุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครัง้ นี้ประมาณ [  ] 35 ลานบาท

6.2 การลงทุนในกิจการของไดโดมอน

ตัดขอมูลนีอ้ อก เนือ่ งจากปจจุบันบริษัทไดลงทุนในกิจการของ
ไดโดมอน และไดมีการรับโอนกิจการดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2554 ดังนัน้ จึงไดยายขอมูลบางสวนไปเปดเผยไวใน
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย /13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ไดมีมติอนุมัติการเขาลงทุนในกิจการของ
ไดโดมอน มูลคาเงินลงทุนรวม 236 ลานบาท รายละเอียดมีดังนี้
การลงทุนในสินทรัพยดําเนินงาน (การซื้อกิจการ) ของไดโดมอน ซึ่งประกอบดวยการเขาซื้อกิจการ
อาหารและน้ําซอสจากไดโดมอน รานสาขา และครัวกลาง (ซอยเอกมัย) เปนเงินประมาณ 50 ลานบาท (เปนราคาซื้อ
ประมาณ 45 ลานบาท รวมกับคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุน)
การเขาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจาก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) รวม 8
สาขา (ไมรวมสาขาหางสีลมคอมเพล็กซ) เปนเงินประมาณ 86 ลานบาท
เงินลงทุนสําหรับปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอนรวม 14 สาขา เปนเงินไมเกิน 100 ลานบาท
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การเขาทํารายการดังกลาวมีขนาดรายการคิดเปนรอยละ 4855 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน
มิถนุ ายน 2554 (สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มิถนุ ายน 2554 เทากับ 492430 ลานบาท) ซึ่งกอนเขาทํา
รายการดังกลาวตองอยูภายใตเงื่อนไขบังคับกอนที่ตองดําเนินการกอนการโอนกิจการ (รายละเอียดเงือ่ นไขบังคับกอน
แสดงไวในสวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย /5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หัวขอ 5.3.5 สัญญาซือ้ ขายกิจการ)
ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ไดมมี ติอนุมตั ิการเขาลงทุนในกิจการ
ของไดโดมอนดังกลาวแลว
โดยรายละเอียดของการลงทุนมีดังตอไปนี้
การลงทุนในกิจการของไดโดมอน
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม25 พฤศจิกายน 2554 บริษัท (ในฐานะผูซ ือ้ ) และไดโดมอน (ในฐานะผูข าย) ไดทําคาด
วาลงนามในสัญญาซือ้ ขายกิจการของไดโดมอน ซึง่ ประกอบดวย กิจการรานอาหาร และที่เกี่ยวของกับอาหารของได
โดมอน รวมทัง้ ธุรกิจซอสปรุงรสและน้าํ จิม้ รวมถึงสินทรัพย สัญญา และสิทธิตางๆที่เกี่ยวของกับกิจการรานอาหาร
และที่เกี่ยวของกับอาหารของไดโดมอน แตทั้งนี้ไมรวมหนี้สินและลูกหนี้คางรับของไดโดมอน แลวจะเกิดขึ้นภายหลัง
จากไดโดมอนไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 โดยมีราคาซือ้ ขาย
กิจการเทากับ 45 ลานบาท บวกดวยมูลคาสุทธิหลังจากบวก/หักดวยรายการตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย
กิจการ (รายละเอียดกิจการที่ซื้อขาย และราคาซื้อขาย แสดงไวในสวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย /5. ทรัพยสินที่ใชใน
การประกอบธุรกิจ หัวขอยอย 5.3.5 สัญญาซือ้ ขายกิจการ)
การโอนกิจการของไดโดมอนมีผลในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดโดมอนตกลงโอนลูกจางประจําของ
ไดโดมอนใหกับบริษัท โดยบริษัทจะนับระยะเวลาการทํางานตอเนื่องตามกฎหมายแรงงาน และภายหลังวันโอน
กิจการไดโดมอนและนายกัมพล ตติย กวี ซึ่งเปนผูบริหารของไดโดมอน ตกลงและใหคํารับรองที่จะไมทําธุรกิ จ
รานอาหารประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือแขงขันกับบริษัท (Non-competition period) เปนระยะเวลา 2 ป นับแตวัน
โอนกิจการ รวมทัง้ จะไมใชชือ่ ไดโดมอนหรือชือ่ ทางการคาของไดโดมอนในการแสวงหาประโยชนทัง้ ทางตรงหรือ
ทางออมหลังวันโอนกิจการ
การลงทุนในกิจการของไดโดมอนทําใหบริษัทมีสาขารานอาหารเพิ่มขึน้ จํานวนมากในเวลาพรอมๆ กันทันที
จํานวน 243 สาขา (ไมรวมสาขาอูมามิ นวมินทร ที่ปดดําเนินการ) โดยสํานักงาน รานสาขา และสัญญาเชาพื้นที่ที่รับ
โอน สรุปไดดังนี้ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 หรือภายใน 7 วันหลังจากบริษัทไดรับเงินจากการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนเปนครั้งแรก แลวแตวันใดจะถึงกอน
6.2.1
: 6 กรกฎาคม 2554
ซื ้อ ขายสิ น ทรั พ ย (Completion : ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 หรือภายใน 7 วันหลังจากบริษัท
Date)
ไดรับเงินจากการเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรก แลวแตวันใด
จะถึงกอน
สินทรัพยที่ซื้อ

:
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:
เงิน

:

แบงเปน 2 งวด โดย
งวดที ่ 1 ชํ า ระเป น เงิ น สดเท า กั บ ร อ ยละ 25 ของราคาเสนอซื ้อ ตาม
บันทึกขอตกลง
งวดที่ 2 ชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัท เทากับรอยละ 75 ของ
ราคาเสนอซื้อ โดยครบกําหนดชําระภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554
หรือภายใน 7 วัน หลังจากบริษัทไดรับเงินจากการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนเปนครั้งแรก แลวแตวันใดจะถึงกอน

ข อ ต ก ล ง ที ่ไ ด โ ด ม อ น จ ะ : 1. ไดโดมอนขอความยิน ยอมเป นลายลักษณอั กษร เพื่อดําเนินการ
ดําเนินการ ณ วันที่ของบันทึก
แปลงหนี้ใหม หรือโอนสิทธิและหนาทีต่ ามสัญญาใดๆ ที่เปนสวน
ขอตกลงฉบับนี้ ถึงวันที่ทําการ
หนึ่งของกิจการของไดโดมอนไปยังบริษัท และขอความยินยอม
โอนกิ จ การของไดโดมอน
เปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอนการลงทุนเพิม่ เติมในกิจการ
ใหแกบริษัท
รานอาหาร หรือน้ําซอส หรือน้ําจิ้มที่มีมูลคามากกวา 1,000,000
บาทต อ รายการ และบริ ษั ท ยิ น ยอมให มู ล ค า เงิ น ลงทุ น ดั ง กล า ว
รวมอยูในราคาซื้อขาย
2. ใหความรวมมือกับบริษัทในการเจรจาเพื่อโอนสิทธิการเชาสําหรับ
สาขาของไดโดมอนจํานวน 9 แหง ไดแก 1) สีลม คอมเพล็กซ 2)
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาบางนา 3) หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
สาขารามอินทรา 4) หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาปน เกลา 5)
หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขางามวงศวาน 6) หางสรรพสินคา
เดอะมอลล สาขาบางกะป 7) หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขาบาง
แค 8) หางฟวเจอรพารค สาขารังสิต และ 9) หางฟวเจอร พารค
สาขาบางแค จากธนาคารธนชาต ในราคาที่จะตกลงกันระหวา ง
บริษัท ไดโดมอน และธนาคารธนชาต รวมถึงติดตอประสานงาน
จนไดรับการยืนยันการโอนสิทธิการเชาใหแกบริษัทเปนลายลักษณ
อักษรจากธนาคารธนชาตกอนหรือ ณ วันโอนกิจการ
3. ปรึกษาหารือและขอความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท
กอนไดโดมอนเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือตออายุสัญญาใดๆ ที่เปน
สวนหนึ่งของกิจการของไดโดมอน
4. รวมกับบริษัทในการแจงใหลูกจางของไดโดมอนทราบเกี่ยวกับการ
โอนกิจการของไดโดมอน และดําเนินการชวยเหลือลูกจางดังกลาว
ในการโอนสภาพการจาง รวมทั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ถามี)
5. เปลี่ยนชื่อของไดโดมอน ณ วันที่ไดรับชําระเงินงวดที่ 2 จากบริษัท
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6. ไดโดมอนจะดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของและ
ปฏิบัติตามภายในขอบเขตที่หนวยงานที่มีอํานาจไดกําหนด
ข อ ต ก ล ง ใ น ก า ร ซื อ้ ข า ย : 1. ไดโดมอน และผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องไดโดมอน ตกลงเป น ลาย
สินทรัพย
ลักษณอักษรในการผูกพันตามระยะเวลาหามไดโดมอน และผูถือ
หุน ใหญ ข องไดโดมอนทํา ธุ รกิ จ รา นอาหารและอาหารประเภท
เดียวกันกับบริษัท แขงขันกับบริษัท (Non-competition period) เปน
ระยะเวลา 2 ปนับแตวันโอนกิจการ
2. หากมีคาใชจายคางจายใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับกิจการของไดโดมอน ณ วัน
โอนกิ จ การ ไดโดมอนตกลงยิ น ยอมให บ ริ ษั ท มี สิ ท ธิ หั ก เงิ น
ดังกลาวออกจากราคาซือ้ ขายเพือ่ ชําระคาใชจา ยคางจายดังกลาว
3. สภาพของสินทรัพยถาวร และโรงงานของไดโดมอน ที่เปนสวน
หนึ่งของกิจการของไดโดมอนอยูในสภาพที่ดี และเหมาะสมในการ
ใชประกอบธุรกิจอาหารและรานอาหาร
4. คูส ัญญาตกลงวากิจการของไดโดมอนไมรวมถึงหนี้สิ้นของไดโด
มอน และลู ก หนี ค้  า งรั บ ของไดโดมอน ซึ ่ง ไดโดมอนจะเป น
ผูรับผิดชอบ ยกเวนเงินประกันการเชาของบริษัท สีลม ฟูด เอ็น
เตอรเทนเมนท จํากัด จํานวนไมเกิน 1,850,000 บาท ทีบ่ ริษัทตกลง
รับโอนมาตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ และรับผิดชอบชําระใหแก
บริษัท สีลม ฟูด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เมื่อครบกําหนดชําระ
โดยบริษัทรับผิดชอบชําระเปนจํานวนไมเกิน 1,000,000 บาท และ
ไดโดมอนตกลงรับผิดชอบเปนจํานวนในสวนทีเ่ หลือ โดยยินยอม
ใหบริษัทหักเงินจํานวนดังกลาวจากเงินสดที่บริษัทตองชําระ ณ วัน
โอนกิจการ
5. ไดโดมอนตกลงให คํ า รั บ รองและยื น ยั น ต อ บริ ษั ท ณ วั น ที ่ข อง
บันทึกขอตกลงฉบับนี้ถึงวันโอนกิจการวา
 ไดโดมอนขอรับรองวาไดโดมอนเปนผูมีอํานาจและเปนผูมี
กรรมสิทธิ์โดยถูกตองตามกฎหมายในการโอนขายกิจการ
ของไดโดมอน และกิจการของไดโดมอนปราศจากภาระติด
พัน และการรอนสิทธิใดๆ
 ไดโดมอนมี อํ า นาจในการเข า ทํ า และผู ก พั น ตามบั น ทึ ก
ขอตกลงฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด
 ไมมีเหตุการณเปลีย่ นแปลงที่มีผลกระทบในทางลบอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ต อ ชื ่อ เสี ย ง เครื ่อ งหมายการค า หรื อ ต อ ธุ ร กิ จ
รานอาหาร และเกีย่ วกับอาหารของไดโดมอน รวมทั้งธุรกิจ
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ซอสปรุงรส และน้ําจิ้มของไดโดมอน
 ไดโดมอนมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจรานอาหาร และ
ทีเ่ กี่ยวกับอาหารของไดโดมอน รวมทั้งธุรกิจซอสปรุงรส
และน้ ํา จิ ้ม ถู ก ต อ งครบถ ว นทุ ก ประการ และใบอนุ ญ าต
ดังกลาวมิไดมกี ารถูกเพิกถอน และมิไดมีการดําเนินการที่จะ
เพิกถอนโดยหนวยงานราชการของรัฐที่เกี่ยวของแตอยางใด
6. บริษัทรับโอนลูกจางประจําของไดโดมอน โดยนับระยะเวลาการ
ทํางานตอเนือ่ งตามกฎหมายแรงงาน ภายใตขอ กําหนดเงื่อนไขที่ได
โดมอนมีอยูในขณะนี้สําหรับลูกจางในตําแหนงงานดังกลาว บริษัท
และไดโดมอนตกลงรวมกันรับผิดชอบคนละครึ่ง สําหรับคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนลูกจางของไดโดมอน
และคาชดเชยสําหรับลูกจางของไดโดมอนที่ปฏิเสธที่จะโอนมา
ทํางานกับบริษัท และมีการบอกเลิกการจางโดยไดโดมอน ณ วัน
โอนกิ จ การ โดยให ถื อ ว า ค า ใช จ า ยดั ง กล า วที ่บ ริ ษั ท ต อ งชํ า ระ
เพิ่มเติมเปนสวนหนึ่งของราคาซื้อขายของกิจการที่ขาย
7. บริษัทตกลงทีจ่ ะไมติดตอกับลูกจางของไดโดมอน คูค าของไดโด
มอน ไม จํ า กั ด เฉพาะเจ า หนี ้ เจ า ของสิ ท ธิ ก ารเช า โดยไม ไ ด รั บ
อนุญาตจากไดโดมอน และจะติดตอกับไดโดมอนผานทางบุคคลที่
ไดโดมอนไดรับมอบหมายเทานั้น
8. (ก) ในกรณีที่ไมมีการซื้อขายกิจการของไดโดมอนระหวางคูสัญญา
ตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ โดยมิใชความผิดของบริษัท และมีการ
จงใจละเมิดสัญญาของไดโดมอนตามบันทึกขอตกลงนี้ ไดโดมอน
ตกลงจะชําระเงินเปนจํานวน 10,000,000 บาทใหกับบริษัททันที
หรือ (ข) ยกเวนในกรณีการชําระราคาคาซื้อขายสินทรัพย ในกรณีที่
ไมมีการซื้อขายกิจการของไดโดมอนระหวางคูสัญญาตามบันทึก
ขอตกลงฉบับนี้ โดยมิใชความผิดของไดโดมอน และมีการจงใจ
ละเมิดสัญญาของบริษัทตามบันทึกขอตกลงนี้ บริษัทตกลงจะชําระ
เงินเปนจํานวน 10,000,000 บาทใหกับไดโดมอนทันที
9. บริษัท และไดโดมอนตกลงวา ตนจะเปนผูรับผิดชอบภาษีที่เกิดขึ้น
จากการโอนกิจการ ภาระคาธรรมเนียม และคาใชจายตางๆ ทั้งหมด
ในสวนของตนในการดําเนินการ
6.2.2
ที่ตั้ง
โรบินสัน รัชดา

คูสัญญา
บมจ.หางสรรพสินคาโรบินสันรัชดา
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ที่ตั้ง
เดอะมอลล ทาพระ ชั้น G
ไอทีสแควร หลักสี1/่
เดอะมอลล งามวงศวาน
ฟวเจอรพารค บางแค
เดอะมอลล บางแค2/
เซ็นทรัล บางนา
เซ็นทรัล รามอินทรา
เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม
ฟวเจอรพารค รังสิต ชั้น B
เซ็นทรัล ปนเกลา
เดอะมอลล โคราช ชั้น 2
ดิโอลดสยาม (1 หอง)
ดิโอลดสยาม (2 หอง)
เซ็นเตอรวัน
ฟวเจอรพารค รังสิต ชั้น G
เมเจอร สุขุมวิท 61
ไดอานา หาดใหญ3/
แฟรี่พลาซา ขอนแกน
เซ็นทรัล พระราม 2
เดอะมอลล บางกะป ชัน้ 2
มิตาเกะมิตะเกะ ไอทีสแควร หลัก
สี่1/
อูมามิ นวมินทร4/
อูมามิ มหาสารคาม5/*
สํานักงานใหญ (เอกมัย)

คูสัญญา
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บจ.ไอทีโปรเฟสชัน่ แนล
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บจ.ราชสีมาชอปปงคอมเพล็กซ
บริษัท ฮุค จํากัด
คณะบุคคลปฎิยุทธ/สํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย
บจ. เซ็นเตอรวัน ชอปปง พลาซา
บจ.รังสิตพลาซา
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บจ.ไดอานาคอนวีเนี่ยนสโตร
บจ.แฟรี่พลาซา (ขอนแกน)
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม2
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บจ.ไอทีโปรเฟสชัน่ แนล
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เสริมไทย จํากัด (2003)
บจ.ที.เอส.พรอพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท

พื้นที่
(ตร.ม.)
112.00
140.00
246.00
230.50
273.00
263.63
294.96
213.59
237.06
319.40
214.00
55.00
110.00

อายุสัญญา
เริ่มตน
สิ้นสุด
1 ก.ค. 52 31 พ.ค. 62
8 ก.พ. 51 7 ก.พ. 58
1 ม.ค. 53 31 ธ.ค. 54
1 ธ.ค. 52 30 พ.ย.54
1 ม.ค. 53 31 ธ.ค. 54
1 ธ.ค. 52 30 พ.ย.54
2 ธ.ค. 52 1 ธ.ค. 54
12 เม.ย. 52 11 เม.ย. 55
28 ก.พ. 53 29 ก.พ. 55
18 ม.ค. 53 17 ม.ค. 55
10 ส.ค. 43 16 ก.ค. 69
3 เม.ย. 36 2 เม.ย. 66
5 ธ.ค. 52 4 ธ.ค. 55

130.00
234.39
100.56
171.20
262.00
285.13
278.00

1 เม.ย. 54
1 เม.ย. 53
1 ก.ค. 52
1 ธ.ค. 51
1 ก.ย. 51
5 ธ.ค. 51
1 ม.ค. 53

31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 56
6 ธ.ค. 66
30 พ.ย. 58
31 ส.ค. 54
4 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 54

390.00

9 ต.ค. 51

8 ต.ค. 58

300.00
112.00
1-2-97 ไร

1 ม.ค. 53

30 เม.ย. 55
1 มิ.ย. 45 31 ม.ค. 62

หมายเหตุ: 1/ ไอทีสแควร หลักสี่ มี 2 สาขา ไดแก ไดโดมอน/ยาสุกิ และมิตะเกะ
2/
เดอะมอลล บางแค มี 2 สาขา ไดแก ไดโดมอน และอูมามิ
3/
ไดอานา หาดใหญ มี 2 สาขา ไดแก ไดโดมอน และอูมามิ
4/
อูมามิ นวมินทร ปดดําเนินการ
5/
อูมามิ มหาสารคาม ไมมีการทําสัญญาเชา แตเจาของพื้นที่ไดทําหนังสือตกลงใหไดโดมอนใชพื้นที่โดยไมคิดคา
เชา แตมีเงื่อนไขที่ไดโดมอนตองแบงรายไดรอยละ 30 ของรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มใหแกเจาของ
พื้นที่เปนคาตอบแทนการใชสถานที่ โดยรายไดจากการขายอาหารและเครื่องที่ใชในการคํานวณคาตอบแทนการ
ใชสถานที่ตองไมนอยกวา 800,000 บาทตอเดือน อยางไรก็ตาม ภายหลังการเขาซื้อสินทรัพยของไดโดมอนรับ
โอนกิจการของไดโดมอนแลว บริษัทจะทําสัญญาเชาพื้นที่รานสาขาดังกลาว แทนการแบงรายไดใหกับเจาของ
พื้นที่
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2) การซือ้ สิทธิการเชาพืน้ ทีร่ า นสาขาจากธนาคารธนชาต
บริษัทไดเขาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจากธนาคารธนชาตรวม 8 สาขา จํานวนรวม 86.32 ลานบาท โดย
ไดชําระเงินมัดจําจํานวน 8.63 ลานบาทใหแกธนาคารธนชาตแลวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 สวนทีเ่ หลือแบงจาย 3
งวด โดยกําหนดชําระในเดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม 2555 จํานวน 21.54 ลานบาท 44.77 ลานบาท และ
11.38 ลานบาท ตามลําดับ รายละเอียดสิทธิการเชามีดังนี้
ศูนยการคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เดอะมอลล
งามวงศวาน
ฟวเจอร
บางแค
เดอะมอลล
บางแค
เซ็นทรัล
บางนา
เซ็นทรัล
รามอินทรา
ฟวเจอรรังสิต
เซ็นทรัล
ปนเกลา
เดอะมอลล
บางกะป

สัญญาเชากับศูนยการคา

พื้นที่เชา
(ตร.ม.)

เริ่มตน

สิ้นสุด

ระยะเวลา
(ป)

246.00

22 ธ.ค. 34

21 ธ.ค. 62

28

ระยะเวลาสัญญาเชาที่เหลือ
โดยประมาณ
(คํานวณจาก 1 ม.ค. 2555 วันสิ้นสุดอายุสัญญาเชา)
8 ป

230.50

1 ธ.ค. 36

1 ธ.ค. 65

29

10 ป 11 เดือน

11,249,219

273.00

5 ส.ค. 37

4 ส.ค. 65

28

10 ป 7 เดือน

12,273,357

263.63

1 ก.ค. 36

31 ธ.ค. 66

12 ป

8,607,764

294.96

1 ก.ค. 36

30 มิ.ย. 56

30 ป
6 เดือน
20

1 ป 6 เดือน

4,076,069

237.06
319.40

1 ม.ค. 38
31 มี.ค.38

31 ธ.ค. 65
30 มี.ค. 58

27
20

11 ป
3 ป 3 เดือน

12,647,274
14,039,759

278.00

5 ส.ค. 37

4 ส.ค. 65

28

10 ป 7 เดือน

12,864,000

ราคาซื้อคืน
(ราคารับโอน)
(บาท)
10,567,127

86,324,569

การปรับปรุงรานสาขาเดิมของไดโดมอน
ในป 2555 บริษัทวางแผนปรับปรุง ตกแตงและปรับเปลี่ยนรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอนรวม 14 สาขา ใน
วงเงินรวมไมเกิน 100 ลานบาท ซึ่งในระยะสั้นครอบคลุมการจะเปนการปรับปรุงภายในรานสาขาบางสวนเพื่อรองรับ
การเพิ่มรายการอาหาร (Minor Renovate) เชน การทําบารอาหาร ซึ่งคาดวาจะดําเนินการภายในไตรมาสที่ 1 ป 2555
หลังจากนั้นจะทยอยปดปรับปรุงใหญ ((Major Renovate) ในบางสาขา เพื่อการปรับโฉมใหมของรานสาขาโดยยังคงใช
แบรนดไดโดมอนตามเดิม รวมทั้งในบางสาขาจะมีการปรับเปลี่ยนแบรนดเดิมของไดโดมอน มาเปนแบรนดฮอท พอท
และการปรั บ เปลีย่ นจากแบรนด อู มามิ และมิ ต ะเกะ เป น แบรนด ไ ดโดมอนหรื อ ฮอท พอท ตามความเหมาะสม
(รายละเอียดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรานสาขา แสดงไวในขอ 6.2.2 แผนการดําเนินธุรกิจรานไดโดมอน)
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6.2.3 สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจของไดโดมอน
ก) ลักษณะการประกอธุรกิจ
ไดโดมอนดําเนินธุรกิจรานอาหารญี่ปุนแนวปงยาง โดยมีแบรนดภายใตการดําเนินงานของไดโดมอน 4
แบรนด คือ ไดโดมอน, ยาสุกิ, อูมามิ และมิตะเกะ ซึ่งแตละแบรนดมีรูปแบบของรานอาหารญีป่ ุนที่แตกตางกัน โดย
รานอาหารสวนใหญเปนรานอาหารประเภทบุฟเฟตปงยางสไตลญี่ปุน ซึ่งมีรายละเอียดการบริการในรานอาหารแตละ
ประเภท ดังนี้
ไดโดมอน
รานไดโดมอน เปนแบรนดหลักของไดโดมอน เปนรานอาหารประเภทบุฟเฟตปง ยางและชาบู แตจะมี
การปรับเพิ่มรูปแบบใหเนนการสั่งแบบเปนจาน หรือเปนชุด แทนการสั่งแบบบุฟเฟต เพื่อรองรับลูกคา
ประเภทที่มาเปนกลุม ไมวาจะเปนกลุมครอบครัว กลุมเพื่อน รวมถึงลูกคาบางคนที่อาจจะทานใน
จํานวนไมมากและไมอยากทานบุฟเฟต
ยาสุกิ
รานยาสุกิ เปนรานอาหารประเภทปง ยางและชาบู โดยใชเตาไฟฟาแทนเตาถาน เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว แยกเปน 2 ฝง เพือ่ ปงยางและชาบูอยางเปนสัดสวน โดยคิดราคาแบบบุฟเฟตรวมคาอาหารและ
เครื่องดื่มเขาดวยกัน 2
อูมามิ
รานอูมามิ เปนรานอาหารประเภทอาหารญี่ปุนแบบตามสั่ง มีรายการอาหารประเภทซาซิมิ ซูชิ และ
ดอนบูริ เชน ขาวหนาไกเทริยากิ ขาวหนาหมูทงคัตซึ เปนตน โดยรานอูมามิเปนแบรนดที่รองรับลูกคาที่
กังวลกับกลิ่นควันที่อาจเกิดจากการปงยางและลวกตมบนโตะอาหาร
มิตะเกะ
รานมิต าเกะมิ ตะเกะ เปนร านอาหารประเภทเทปนยากิ สุกี้ญี่ปุน และชาบูตน ตํารับ ซึ่งถือเปนรา น
ตนแบบที่รวมอาหารประเภทเทปนยากิและสุกี้เขาดวยกัน ซึ่งถือเปนจุดเดนของรานมิตาเกะมิตะเกะ
เพราะรานอาหารญี่ปุนโดยทั่วไปนั้นหากเปนรานเทปนยากิก็จะขายแตเทปนยากิ หรือหากเปนรานสุกี้ ก็
จะขายแตสุกี ้เ พี ย งอย า งเดี ย ว นอกจากนี ้ลู ก ค า จะได ช มลี ลาการปรุ งอาหารของพ อ ครั ว ระหว า งรอ
รับประทานอาหารอีกดวย
นอกจากนี้ ไดโดมอนยังจําหนายซอสปรุงรสบรรจุขวด (Bottled Sauce) โดยจําหนายทั้งปลีกและสง
ตลอดจนจําหนายบัตรสมาชิกใหแกลูกคา เพื่อใชเปนสวนลดคาอาหารรอยละ 10 และสะสมคะแนนเพือ่ แลกรับสวนลด
คาอาหารรอยละ 15-20
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ข) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในป 2551 - 2553 และงวด 96 เดือนแรกของป 2554 ของไดโดมอน
หนวย: ลานบาท

ป 2551

ป 2552

ป 2553

ม.ค. - ก.ย.
2554

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สิทธิการเชาสุทธิ
สินทรัพยไมใชดําเนินงาน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
คาใชจายคางจาย
เงินรับลวงหนาคาหุน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการ
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ
กําไรจากการโอนสิทธิการเชารอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมสวนของผูถือหุน

10.09
2.64
3.14
3.45
19.33
26.12
24.31
72.37
0.36
14.11
137.26
156.58
20.35
26.20
15.30
4.04
65.90
1,193.10
3.84
1,196.94
1,262.84
260.00
260.00
172.41
(1,538.67)
(1,106.26)

3.59
3.13
3.04
3.46
13.21
26.12
22.17
64.74
0.68
13.29
126.99
140.20
29.36
5.00
17.49
17.50
3.96
73.32
1,286.19
3.95
1,290.14
1,363.46
217.00
26.00
(1,249.25)
(1,223.25)

10.07
3.36
4.43
1.35
19.21
26.12
23.45
18.78
0.39
14.70
83.44
102.65
21.55
2.54
5.00
10.00
28.81
3.06
70.96
8.50
8.03
8.52
2.15
27.20
98.16
247.00
246.68
(130.00)
(112.19)
4.49

13.08
3.90
2.59
1.18
20.75
21.10
16.01
0.29
12.76
50.16
70.90
17.43
1.03
20.74
1.72
40.93
8.91
7.35
2.89
1.16
2.15
22.45
63.38
247.00
246.68
(130.00)
(109.16)
7.52
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หนวย: ลานบาท

ป 2551

ป 2552

ป 2553

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายไดจากการขายบัตรสมาชิก
รายไดรวม
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
รายไดจากการลดหนี้ของหนี้สินตามคําขอรับชําระหนี้
รายไดอื่นจากการโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว
รายไดจากการตัดบัญชีกําไรจากการโอนสิทธิการเชา
กําไรจากการโอนสิทธิการเชาเพื่อชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
กําไรจากการปลดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน *
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

156.58

140.20

102.65

ม.ค. - ก.ย.
2554
70.90

247.41
2.72
250.13
221.21
28.92
9.57
19.07
1.46
10.42
31.98
12.74
55.14
3.87
116.53
(112.65)

271.04
2.60
273.63
235.84
37.80
12.60
1.33
15.74
45.71
9.80
71.25
(19.52)
97.48
(117.00)

274.15
2.97
277.12
247.24
29.88
9.48
9.07
38.94
1,152.53
10.55
41.33
7.71
59.59
1,180.30
43.24
1,137.06

180.96
0.87
181.82
160.32
21.51
4.78
6.07
5.63
6.92
22.07
4.33
33.32
4.67
1.64
3.03

หมายเหตุ:

*

หากไมรวมรายการพิเศษที่เกี่ยวของกับการชําระหนีต้ ามแผนฟน ฟูกิจการของไดโดมอน ไดโดมอนมีผล
ขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานในป 2551 - 2553 และงวด 9 เดือนแรกของป 2554 เทากับ 26.22 ลานบาท
33.45 ลานบาท 29.71 ลานบาท และ 11.81 ลานบาท ตามลําดับ

ค) การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2551 - 2553
รายไดรวมในป 2551 - 2553 มีจํานวน 250.13280.23 ลานบาท 273.63287.57 ลานบาท 277.121,487.14 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยรายไดสวนใหญมาจากรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในป 2551 - 25532 รายไดสวนใหญ
มาจากรายไดจากการขาย สําหรับป 2553 ไดโดมอนมีรายไดสวนใหญมาจากกําไรจากการปลดหนี้ตามแผนฟน ฟู
กิจการ ปรับโครงสรางหนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ศาลลมละลายกลางไดมคี าํ สัง่ ยกเลิกการฟน ฟูกจิ การ
เนื่องจากไดโดมอนไดปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆในแผนฟนฟูกิจการครบถวนแลว ทําใหไดโดมอนมีกําไรจากการปลด
หนี้ตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 1,152.53 ลานบาท
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รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในป 2551 - 2553 มีจํานวน 247.41 ลานบาท 271.04 ลานบาท และ
274.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.55 และรอยละ 1.15 ในป 2552 - 2553 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย
อาหารและเครื่องดื่มในป 2552 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนสาขาจาก 26 สาขาในป 2551 เปน 30 สาขาในป
2552 สําหรับป 2553 การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มเปนผลจากการปรับราคาบุฟเฟตเพิ่มขึ้น
จาก 199 บาทตอคน เปน 219 บาทตอคน ในขณะที่มีจํานวนสาขาในป 2553 เทากับ 28 สาขา
ตนทุนขายในป 2551 - 2553 มีจํานวน 221.21 ลานบาท 235.84 ลานบาท และ 247.24 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอย
ละ 6.61 และรอยละ 4.84 ในป 2552 - 2553 ตามลําดับ ตนทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายไดจากการขายและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น
แตทั้งนี้ อัตราการเพิม่ ขึ้นของตนทุนขายในป 2553 มีสดั สวนมากกวาการเพิ่มขึ้นของรายได เนื่องจากการปรับเพิ่มของ
ราคาวัตถุดิบและตนทุนพลังงาน
คาใชจายในการขายและบริหาร และคาตอบแทนผูบริหารในป 2551 - 2553 มีจํานวน 55.14 ลานบาท 71.25
ลานบาท และ 59.59 ลานบาท เพิม่ ขึน้ (ลดลง) รอยละ 29.22 และรอยละ (16.36) ในป 2552 - 2553 ตามลําดับ การ
ลดลงของคาใชจายในการขายและบริหารในป 2553 เนือ่ งมาจากการลดลงของคาใชจายขายเนื่องจากการปดสาขาและ
มีคาใชจายในการบริหารทีเ่ กี่ยวของกับแผนฟนฟูลดลงเนื่องจากไดโมอนไดจัดทําแผนฟนฟูกิจการเกือบจะเสร็จสิ้น
แลว
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนตนทุนทางการเงินในป 2551 - 2553 มีจํานวน (26.22)3.87 ลานบาท
(33.4519.52) ลานบาท และ (29.71)1,180.30 ลานบาท ในป 2552 มีผลขาดทุนกอนตนทุนทางการเงินในป 2552 สวน
ใหญเปนผลมาจากไดโดมอนมีคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา และมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
แผนฟนฟูกิจการเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2551 - 2553 เทากับรอยละ 10.48 รอยละ 12.22
และรอยละ 10.72 ตามลําดับ รวมทั้งคาตอบแทนผูบ ริหารที่เพิม่ สูงขึ้น ในขณะทีใ่ นป 2552 ไดโดมอนยังมีอัตรากําไร
ขัน้ ตนเทากับรอยละ 12.99 เพิ่มขึ้นจากป 2551 ที่เทากับรอยละ 10.59 และในป 2553 กําไรกอนตนทุนทางการเงินที่
เพิม่ ขึน้ มาก เนือ่ งจากไดโดมอนมีกาํ ไรจากการจากการปลดหนีต้ ามแผนฟนฟูกิจการเกิดขึ้นจํานวน 1,152.53 ลานบาท
โดยไดโดมอนมีอัตรากําไรขั้นตนในป 2553 เทากับรอยละ 9.81 ลดลงจากป 2552 ที่เทากับรอยละ 12.99 จากตนทุน
ราคาวัตถุดิบและพลังงานเพิ่มขึ้นกําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได .....(ตาล)..
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ในป 2551 - 2553 มีจํานวน (112.65) ลานบาท (117.00) ลานบาท และ 1,137.06 ลาน
บาท ตามลําดับ ในป 2552 ไดโดมอนมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 4.34 ลานบาท หรือขาดทุนเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.86
และในป 2553 มีกาํ ไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 1,254.06 ลานบาท เนื่องจากมีกําไรจากการจากการปลดหนี้ตาม
แผนฟนฟูกิจการจํานวน 1,152.53 ลานบาท ทั้งนี้ มีอัตราขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2551 - 2553 เทากับรอยละ
11.70 รอยละ 13.30 และรอยละ 11.92 ตามลําดับ
รายไดรวมในงวด 9 6 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน 181.82136.30 ลานบาท โดยรายไดสวนใหญมาจาก
การขายอาหารและเครื่องดื่มเปนจํานวน 180.96122.51 ลานบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ไดโดมอนมีจํานวน
สาขาทัง้ หมด 25 สาขา ลดลงรอยละ 14.22 จากงวดเดียวกันของปกอน เนือ่ งจากการปดสาขาของไดโดมอนจํานวน 2
สาขา
ตนทุนขายในงวด 96 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน 160.32108.12 ลานบาท ลดลงรอยละ 18.45 จากชวง
เดียวกันของปกอน เนื่องจากการปดสาขาที่มีผลการดําเนินงานไมดี และมีจํานวนพนักงานลดลง โดยพนักงานประจํา
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ลดลงจํานวน 38 คนและพนักงานนอกเวลาลดลงจํานวน 16 คนเมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ ป 2553 และมีอัตรากําไรขั้นตน
เทากับรอยละ 11.83
คาใชจา ยในการขายและบริหารและคาตอบแทนผูบริหารในงวด 9 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน 33.32 ลาน
บาท และมี ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน กํา ไรกอนตนทุ นทางการเงินในงวด 9 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน
11.816.80 ลานบาท อัตราขาดทุนจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 6.50 และมีอัตราไรกําขัน้ ตนเทากับรอยละ 11.74
สําหรับกําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได .....(ตาล)..กําไรสุทธิในงวด 96 เดือนแรกของป 2554 มี
จํานวน 3.035.68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 51.70 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 112.35 สาเหตุหลักมาจากตนทุนทางการเงินลดลง
จากการปรับโครงสรางหนี้เสร็จสิ้นในป 2553คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 1.53 ทั้งนี้ มี อัตราขาดทุนจากการ
ดําเนินงานเทากับรอยละ 5.71
ฐานะทางการเงิน ณ สิน้ ป 2551-2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายน มิถนุ ายน 2554
ณ สิ้นป 2551 - 2553 มีสินทรัพยรวมจํานวน 156.58 ลานบาท 140.20 ลานบาท และ 102.65 ลานบาท ลดลง
รอยละ 16.38 และ 26.78 ในป 2552 - 2553 ตามลําดับ โดยสินทรัพยรวมทีล่ ดลงในป 2552 สวนใหญเปนผลมาจาก
สิทธิการเชาและสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณสุทธิ ซึ่งเปนผลมาจากคาเสื่อมราคาลดลง สําหรับสินทรัพยรวมที่
ลดลงในป 2553 สวนใหญเปนการลดลงของสิทธิการเชาเนือ่ งจากไดโดมอนไดโอนทรัพยชําระหนีใ้ หกับเจาหนีต้ าม
แผนฟน ฟูกจิ การ โดยบางสวนไดทาํ สัญญาทางการเงินกับเจาหนี้ เพือ่ เชากลับมาใชงาน
ณ สิ้นป 2551 - 2553 มีหนี้สิน รวมจํ านวน 1,262.84 ลานบาท 1,363.46 ล านบาท และ 98.16 ล านบาท
ตามลําดับ เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 7.97 และ (92.80) ในป 2552 - 2553 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในป 2552
สวนใหญเปนผลมาจากหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการที่เพิ่มขึ้น ขณะที่หนี้สินรวมในป 2553 ที่ลดลงเนื่องจากหนี้สินจาก
การปรับโครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการลดลงจากการออกจากแผนฟนฟูแลว อยางไรก็ตามคาใชจายคางจายที่
เพิ่มขึ้นเปนคาใชจายคางจายที่ถูกโอนมาจากหนี้สินตามแผนฟนฟูบางสวน
ณ สิ้นป 2551 - 2553 มีสวนของผูถือหุนจํานวน (1,106.26) ลานบาท (1,223.25) ลานบาท และ 4.49 ลานบาท
โดยสวนของผูถือหุนที่ติดลบเพิ่มขึ้นในป 2552 เปนผลมาจากการลดทุนและเพิ่มทุนตามคําสั่งศาลลมละลายกลาง เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2552 ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
(1) ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดชําระตามจํานวนเงิน 3,605 บาท แบงเปน 721 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
5.00 บาท ใหคงเหลือทุนจดทะเบียนจํานวน 259,996,395 บาท แบงเปน 51,999,279 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 5.00 บาท เพื่อใหคงเหลือเทากับทุนที่ไดรับชําระแลว โดยจดทะเบียนลดทุนที่กระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552
(2) ลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวลงจํานวน 233,996,755 บาท แบงเปน 46,799,351 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 5.00 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม มีผลใหคงเหลือทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลว
จํานวน 25,999,640 บาท แบงเปน 5,199,928 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท โดยจดทะเบียนลดทุน
ที่กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552
(3) เพิ่มทุนจดทะเบียนเปนจํานวน 216,999,640 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 25,999,640 บาท โดยการ
ออกหุ น สามั ญ เพิ ่ม ทุ น ไม ต่ ํา กว า 38,200,000 หุ น ในมู ล ค า ที ่ต ราไว หุ น ละ 5.00 บาท จํ า นวนเงิ น
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191,000,000 บาท เพือ่ จัดสรรใหบุคคลตางๆ โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย เมือ่ วันที่ 23
เมษายน 2552
(4) ลดสํารองตามกฎหมายจํานวน 17,553,134.07 บาททัง้ จํานวน เพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
(5) ลดสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 172,411,974 บาททัง้ จํานวน เพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
สําหรับ สว นผูถือหุน ณ สิ้น ป 2553 เพิ่ มขึ้น 1,227.74 ลา นบาท เนื ่องจากไดโดมอนไดดํ าเนิ นการปรั บ
โครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการสําเร็จในป 2553 ทําใหมีการรับรูกําไรจากการปลดหนีต้ ามแผนฟนฟูกิจการจํานวน
1,152.53 ลานบาท
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 255430 มิถุนายน 2554 มีจํานวน 70.9094.47 ลานบาท ลดลงรอยละ
30.937.97 จากสิ้นป 2553 โดยรายการสิ นทรัพย หมุนเวีย นและสิ นทรัพย ไมหมุน เวียนมีก ารเปลี่ ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ จากการจําหนายเงินลงทุนในงวด 6 เดือนแรกของป 2554 จํานวน 26.12 ลานบาท สงผลใหสินทรัพยไม
หมุนเวียนลดลง ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว ทําใหสินทรัพย
หมุ น เวี ย นเพิ ่ม ขึน้ สํ า หรั บ หนี ส้ ิน รวม ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2554 มี จํ า นวน 63.3884.30 ล า นบาท ลดลงร อ ยละ
35.4314.12 จากสิ้นป 2553 สวนใหญเปนการลดลงของคาใชจายคางจาย กําไรจากการโอนสิทธิการเชารอตัดบัญชี
และเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายจํานวน 8.075.33 ลานบาท 5.633.76 ลานบาท และ 4.123.72 ลานบาท ตามลําดับ และ
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีจํานวน 7.5210.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 126.62 จากการขายเงินลงทุน
ระยะยาวในบริษัท ไดโซ ซังเกียว จํากัด
ง) ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมธุรกิจรานอาหารญี่ปุนโดยสรุป
ตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมาอาหารญี่ปุนเปนหมวดอาหารที่มีการเติบโตมากที่สุด โดยมีการเติบโตเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 10 ตอป ขณะที่รานอาหารประเภทอื่นขยายตัวเพียงรอยละ 5 - 6 ตอป ซึ่งจากกระแสความนิยมอาหาร
ญี่ปุนในชวงที่ผานมาสงผลใหคนไทยรูจักและเรียนรูในการรับประทานอาหารญี่ปุนมากขึ้น ขณะที่อาหารญีป่ ุน เองก็มี
ความหลากหลายโดยเฉพาะประเภทอาหาร ทําใหมกี ารขยายตัวของอาหารญี่ปุนมากขึ้น เชน เทปนยากิ ทงคัตสึ และยา
กินิคุ เปนตน จากเดิมอาหารญี่ปุน ทีค่ ุนเคยมีเพียงซูชิ ยากิโซบะและราเมน เปนตน (ขอมูลหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
ฉบับวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2554)
ธุรกิจรานอาหารญีป่ ุน โดยรวมยังเปนธุรกิจทีเ่ ติบโตและสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากคนไทย
ยังคงนิยมบริโภคอาหารญี่ปุน นอกจากนี้ธุรกิจอาหารญี่ปุนมีการแขงขันในตลาดอยางเขมขน โดยใชกลยุทธราคา การ
ใหบริการลูกคาและการนําเสนออาหารที่แปลกใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ในการเปดรานอาหารญี่ปุน โดยสวนใหญจะมีเปาหมายที่กลุมของผูม ีรายไดสูงและชาวญี่ปุนที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย ซึ่งทําใหมีรานอาหารญี่ปุนพรีเมี่ยมเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก อยางไรก็ตามรานอาหารญี่ปุนมีแนวโนมเติบโต
ในเกณฑสูงคือรานอาหารญี่ปุนทั่วๆไปทีร่ าคาไมแพงมากนัก โดยเนนเฉพาะกลุมลูกคากลุมบีและซี ซึ่งรานอาหาร
ญี่ปุนกลุมนี้เปนกลุมที่ผลักดันการเติบโตของมูลคาตลาดรานอาหารญี่ปุนในประเทศไทย
ธุรกิจรานอาหารญีป่ ุนยังคงอยูในความนิยมของผูบริโภคชาวไทย ทําใหธุรกิจรานอาหารญี่ปุนยังคงขยาย
ตัวอยางตอเนือ่ งภายใตการแขงขันทีเ่ พิม่ ขึ้น ทั้งจากผูประกอบการรายเดิมและผูท ีเ่ ขามาลงทุนใหม การจะอยูรอดได
ตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนใหต่ําที่สุด การขยายสาขาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในทําเลที่ดี เพื่อเพิ่ม
ยอดขายและรักษาสวนแบงการตลาดไว ปจจัยของความสําเร็จทีส่ ําคัญคือการปรับรสชาติอาหารใหเปนทีย่ อมรับของ
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กลุมลูกคาเปาหมาย การประชาสัมพันธ และการมีบุคลากรบริหารที่มีความรูค วามเขาใจในธุรกิจ และตองมุง เนนการ
รักษาคุณภาพของอาหารโดยเฉพาะความสดใหม เนือ่ งจากเปนหัวใจสําคัญของอาหารญี่ปุน รวมทั้งการบริการที่ดีเยี่ยม
เปนที่ประทับใจของลูกคา ซึ่งทําใหรานอาหารญี่ปุนแตกตางจากรานอาหารทั่วๆไป
6.2.25 ภาพรวมของบริษัทแผนการดําเนินธุรกิจรานไดโดมอนภายหลังการลงทุนในกิจการของไดโดมอน
การเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอนจะทําใหบริษัทมีประเภทรานอาหารเพิ่มขึ้นในแนวรานอาหารแบบปง/
ยาง จากเดิมที่เปนธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ที่มีอาหารหลักเปนสุกี้ ชาบู ซึ่งถือเปนการเพิ่มสายธุรกิจใหม
(New Business Line) โดยบริษัทจะเปนเจาของแบรนดและเครื่องหมายการคาภายใตการดําเนินธุรกิจรานอาหารของ
ไดโดมอนทั้งหมด
บริษัทจะรับโอนสินทรัพยที่เกี่ยวของในการดําเนินงานทั้งหมดของไดโดมอน และสินทรัพยอื่นๆ เชน สูตร
อาหารและซอส เครื่องหมายการคา ฐานลูกคา สมาชิก คูสัญญาทางธุรกิจ รวมทั้งพนักงานของไดโดมอนเพื่อมา
ดําเนินการตอภายใตการบริหารและจัดการของบริษัท โดยจะปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณของรานไดโดมอนและ
การใหบริการใหมภายใตมาตรฐานที่ดีขึ้นและเทียบไดกับแบรนดฮอท พอท เพื่อใหสามารถตอบสนองและเขาถึงกลุม
ลูกคาไดมากขึ้น
ภายหลังการเขาซื้อสินทรัพยรับโอนกิจการของไดโดมอน บริษัทจะดําเนินกิจการรานอาหารของไดโดมอน
ตอไปอยางตอเนื่อง โดย ในชวงแรกรานสาขาจํานวน 24 สาขาที่รับโอนมา 2 ยังคงใชแบรนดเดิมของแตละรานสาขา
ยกเวนรานในแบรนดไดโดมอน/ยาสุกิ 3 จะใชเพียงแบรนดไดโดมอนเทานั้น แตในอนาคตรานของไดโดมอน
ทั้งหมดจะใชเพียง แบรนดไดโดมอนแบรนดเดียวเทานั้น ยกเวนบางสาขาจะถูกปรับเปลีย่ นเปนแบรนดฮอท พอท
โดยขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและความเหมาะสมของแตละสาขา
การดําเนินงานภายในรานสาขายังคงใชพนักงานของรานเดิมที่โอนมาทํางานกับบริษัทเพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่องในการดําเนินงาน ภายใตการควบคุมและบริหารงานโดยทีมงานของฮอท พอท เปนหลัก ระบบการจัดซื้อและ
ระบบครัวกลาง จะดําเนินการจากสวนกลาง ระบบการควบคุมและการทํางานภายในรานสาขาจะมีปรับปรุงและพัฒนา
ใหเชื่อมตอกับระบบสวนกลางและสาขาเดิมของบริษัท โดยถือเสมือนเปนการเพิ่มสาขาใหมของบริษัท
ทัง้ นี้ การดําเนินธุรกิจรานไดโดมอนของบริษัทไมถือวาเปนการเพิ่มอุปทานใหม เพราะเปนรานเดิมทีเ่ ปด
ดําเนิ นการอยูแล วในตลาด แตจะเพิ่มความหลากหลายของประเภทรานอาหารและอาหารใหกั บบริษั ท เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหแกลูกคา รวมทั้งเปนชองทางในการเพิ่มรายไดใหกับบริษัทในอนาคต
โดยบริษัทมีแผนการดําเนินงานรานสาขาของไดโดมอนที่รับโอนมาดังตอไปนี้
แผนการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรูปแบบ/แบรนดรานอาหาร
ภายหลังภายหลังการเขาซื้อสินทรัพยของไดโดมอนรับโอนกิจการของไดโดมอนในวันที่ 15 ธันวาคม 2554
สาขาเดิมของไดโดมอนทั้งแบรนด ไดโดมอน ยาสุกิ มิตะเกะ และอูมามิ ยังคงดําเนินการเชนเดิมตอไป และจะมีการ
2

ไมรวมสาขาอูมามิ นวมินทร ที่ปดดําเนินการ

3

รานไดโดมอนและรานยาสุกิเปนแบรนดที่อยูในบริเวณเดีย วกันโดยไดโดมอนเปนรานอาหารประเภทปง ยางและยาสุกิเปน
รานอาหารประเภทตม
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เปด รานไไดโดมอนสาขาใหม ทีโ่ ลตัสทายาง เพชรบุ รี โดยใชค อนเซปตใหมที่เปน บุฟเฟต อิ่มไมอั้น ในราคา 299
บาทตอคนรวมเครื่องดื่ม ตั้งแตเริ่มเปดสาขา ซึ่งสาขานี้เปดในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 โดยมีการออกแบบโลโก ภาชนะ
และชุดฟอรมของพนักงานประจํารานใหม เพื่อเปนการปรับโฉมแบรนดไดโดมอน
ในป 2555 สําหรับรานสาขาเดิมแบรนด “ไดโดมอน” และ “ยาสุกิ” จะทยอยปรับเปลี่ยน โดยจะทําการ
ปรับปรุงภายในรานบางสวน (Minor Renovate) เพื่อรองรับการเพิ่มรายการอาหาร เชน การทําบารอาหารสําหรับ
เสิรฟซูชิ และ ฮอท ดิช คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งการปรับปรุงรานบางสวนนี้จะใชเวลา
ดําเนินการในรานประมาณ 3-5 วันในแตละสาขา หลังจากปรับปรุงแลวจะมีรายการอาหารเพิม่ เติม และปรับราคา
บุฟเฟตจากเดิม 219 บาทตอคนไมรวมเครื่องดื่มสําหรับแบรนดไดโดมอน และเดิม 259 บาทตอคนรวมเครื่องดื่ม
สําหรับแบรนดยาสุกิ เปนราคาใหมที่ 269 บาทตอคนไมรวมเครื่องดื่ม รวมทั้งจะใชแบรนด “ไดโดมอน” เทานั้น
เริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 2 ป 2555 บริษัทวางแผนในการทยอยปดปรับปรุงใหญ (Major Renovate) เดือนละ
ประมาณ 2 สาขา โดยสาขาเดิมของไดโดมอน 4 สาขา จะทําการปรับเปลี่ยนมาเปนแบรนด “ฮอท พอท อินเตอร
บุฟเฟต” ไดแก สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน เซ็นทรัล ปน เกลา เซ็นทรัล รามอินทรา และ ดิ โอลด สยาม ซึ่งเปน
สาขาที่ในหางนั้น ๆ ไมมีรานฮอท พอท และมีความเหมาะสมที่จะเปดเปนแบรนด “ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต”
มากกวา เนือ่ งจากมีโอกาสทีจ่ ะสามารถทํายอดขายไดสงู กวาการใชแบรนดไดโดมอนตามเดิม
สวนสาขาที่เหลือ จะยังคงเปนแบรนดไดโดมอนเหมือนเดิม แตหลังจากปดปรับปรุงใหญแลว จะเปดขาย
ใหมในราคา 299 บาทตอคน รวมเครื่องดื่ม
ในสวนของสาขาในแบรนด “อูมามิ” (ไดแก สาขา เดอะมอลล บางแค ไดอานา หาดใหญ และเสริมไทย
มหาสารคาม) และ “มิตะเกะ” (ไดแก สาขาไอทีสแควร หลักสี่) จะยังคงเปดในแบรนดเดิมดังกลาวไปกอน และจะไป
เขาแผนการปรับปรุงใหญ (Major Renovate) ซึง่ ก็จะปรับเปลี่ยนเปนแบรนดไดโดมอน หรือ ฮอท พอท แลวแตทําเล
ที่ตั้งและความเหมาะสม ทั้งนี้ เนือ่ งจากแบรนดอูมามิและมิตะเกะ ไมไดมีโตะปง ยาง ดังนั้นจึงไมสามารถปรับปรุง
บางสวนพรอมกับแบรนดอื่น ๆในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2555 ได จะตองทําการปรับปรุงใหญ (Major Renovate) เทานั้น
สาขาที่จะเปดใหมในแบรนดไดโดมอน นอกจากสาขาโลตัสทายาง เพชรบุรี ทีเ่ ปดในวันที่ 21 ธันวาคม 2554
แลวนัน้ ในป 2555 บริษัทวางแผนทีจ่ ะเปดสาขาใหมในแบรนดนี้เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา ไดแก สาขา เซ็นทรัล เชียงราย
และเซ็นทรัล อุดรธานี (ทั้งสองหางฯนี้มีรานฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟตอยูแลว)
นอกจากนี้แลวในสวนของซอสปรุงรสไดโดมอนบรรจุขวด (Bottled Sauce) ที่วางขายตามหางสรรพสินคา
ยังคงมีอยูต อ ไปและวางแผนที่จะขยายชองทางการจัดจําหนายเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดใหกับบริษัทอีกทางหนึ่งดวย
สรุปรานไดโดมอนที่รบั โอนมาและการปรับเปลี่ยนแบรนด มีดังตอไปนี้

1

ที่ตง้ั สาขา / สํานักงาน
โรบินสัน รัชดา

2

เดอะมอลล ทาพระ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 6. โครงการในอนาคต

แบรนด
(กอนรับโอนกิจการ)
ไดโดมอน

ไดโดมอน

แบรนด
(หลังรับโอนกิจการ)
ไดโดมอน
(จะปดดําเนินการเมื่อครบกําหนดอายุ
สัญญาเชาในเดือนเมษายน 2555)
ไดโดมอน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ที่ตง้ั สาขา / สํานักงาน
เดอะมอลล งามวงศวาน
ฟวเจอรพารค บางแค
เดอะมอลล บางแค
เดอะมอลล บางแค
เซ็นทรัล บางนา
เซ็นทรัล รามอินทรา
เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม
ฟวเจอรพารค รังสิต (ชั้น B)
เซ็นทรัล ปนเกลา
เดอะมอลล โคราช
เซ็นเตอรวัน
ฟวเจอรพารค รังสิต (ชั้น G)
เมเจอร สุขุมวิท 61
ไดอานา หาดใหญ
ไดอานา หาดใหญ
แฟรีพ่ ลาซา ขอนแกน
เซ็นทรัล พระราม 2
เดอะมอลล บางกะป
ไอทีสแควร หลักสี่
ไอทีสแควร หลักสี่
อูมามิ นวมินทร
ดิ โอลด สยาม
เสริมไทย มหาสารคาม
สํานักงานใหญ (เอกมัย)

แบรนด
(กอนรับโอนกิจการ)
ไดโดมอน
ไดโดมอน
อูมามิ
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน/ยาสุกิ
ไดโดมอน
ไดโดมอน
อูมามิ
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน/ยาสุกิ
มิตะเกะ
อูมามิ
ไดโดมอน
อูมามิ
สํานักงานใหญ
ครัวกลาง

แบรนด
(หลังรับโอนกิจการ)
ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ปดดําเนินการ
ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
ไดโดมอน
ครัวกลาง

หมายเหตุ : สาขาไดอานา หาดใหญ, เดอะมอลล บางแค และไอทีสแควร หลักสี่ มี 2 แบรนด (สาขา) ในบริเวณ
เดียวกัน ไดแก ไดโดมอน/อูมามิ และไดโดมอน (ยาสุกิ)/มิตะเกะ ตามลําดับ และสําหรับสาขาไดอานา
หาดใหญ อยูระหวางเจรจาสัญญาเชาใหม หากไมไดตามเงื่อนไขทีบ่ ริษัทตองการก็จะปดดําเนินการ

ภายหลังการเขาซือ้ สินทรัพยรับโอนกิจการของไดโดมอนแลว บริษัทจะไดเปนเจาของแบรนดรานอาหาร
เพิ่มขึ้น โดย
ไดโดมอนเปนแบรนดรานอาหารที่มีชื่อเสียงเปนทีร่ ูจักกันมานาน การนํามาพัฒนาเพื่อตอยอดให
บริษัทจะทําไดงายกวาการสรางแบรนดใหมเขามาในตลาด ทีจ่ ะตองใชเวลาพัฒนาหรือใชเงินลงทุนจํานวนมากในการ
โฆษณาประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูของผูบริโภคใหเกิดขึ้นในวงกวาง รวมทั้งสรางการยอมรับและความผูกพันที่
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ผูบ ริโภคมีตอแบรนดดังกลาว นอกจากนี้ การซื้อกิจการหรือแบรนดดังกลาวถือเปนชองทางการขยายธุรกิจ โดยการ
สรางความหลากหลายของประเภทอาหาร เพือ่ เพิม่ ทางเลือกใหแกลูกคา รวมทัง้ เปนชองทางในการเพิม่ รายไดใหกับ
บริษัทดวย ประกอบกับรานอาหารเดิมของไดโดมอนก็ตั้งอยูในศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาชั้นนํา ซึ่งเปนชอง
ทางการจําหนายที่เหมือนกับรานฮอท พอท ซึ่งบริษัทมีความคุนเคยและมีประสบการณอยูแลว
ภายหลั ง การเข า ซื ้อสิ น ทรั พ ย รั บ โอนกิ จ การของไดโดมอน รา นสาขาของไดโดมอนทั ง้ หมดยั ง คงเป ด
ดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง (ยกเวนสาขาอูมามิ นวมินทร ที่ปดดําเนินการ) ซึ่งทําใหภายหลังการเขาซื้อสินทรัพยรับ
โอนกิจการ บริษัทจะมีสาขารานอาหารเพิ่มขึ้นทันทีภายในป 2554 จํานวน 24 สาขา โดยสาขาดังกลาวจะมีการทยอย
ปดชั่วคราวในแตละชวงเวลาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรานและ/หรือแบรนด ตามความเหมาะสม
แผนการปรับปรุงคุณภาพและความหลากหลายของเมนูอาหาร
รานไดโดมอนจะยังคงเปนรานอาหารสไตลปง/ยางเหมือนเดิมตอไป แตจะเพิม่ ประเภทของสดทีน่ ํามาปง /
ยาง รวมทั้งเพิ่มเมนูอาหารประเภทอื่นใหมีความหลากหลายมากขึ้น ไดแก สลัดญีป่ ุน ซูชิ และอาหารประเภทฮอท ดิช
เชน ยากิโซบะ พิซซาญีป่ ุน ซุปมิโซะ และเทมปุระ เปนตน รวมทั้งของหวาน ผลไม และไอศกรีม สําหรับเครื่องดื่ม
(refill) จะมีน้ําผลไมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีแตน้ําอัดลมโดยที่ราคาเครื่องดื่มยังคงเดิม
ทั้งนี้ อาหารบุฟเฟตของไดโดมอนจะมีรูปแบบการเสิรฟบนบารอาหารขนาดใหญที่จัดเรียงอาหารแตละ
ประเภทใหลูกคาสามารถเลือกรับประทานไดเอง 4 เหมือนกับสไตลการเสิรฟบนบารอาหารของแบรนดฮอท พอท

กอนการรับโอนกิจการ
ปง/ยาง ไดแก หมู เนือ้ ปลา ไก

219 บาทตอคน ไมรวมเครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม (น้ําอัดลม) refill 49 บาท
เวลา 1.30 ชั่วโมง

4

หลังการรับโอนกิจการ
ป 2555 - สาขาเดิม (ปรับปรุงบางสวน)
สาขาเปดใหม / สาขาเดิม (ปรับปรุงใหญ)
ปง/ยาง ไดแก หมู เนือ้ ปลา ไก ผัก ฯลฯ
ฮอท ดิช เชน ยากิโซบะ พิซซาญี่ปุน
ซุปมิโซะ เทมปุระ ฯลฯ
เหมือนกัน
สลัดญี่ปุน และซูชิ
ของหวาน ผลไม และไอศกรีม
269 บาทตอคน ไมรวมเครื่องดื่ม
299 บาทตอคน รวมเครื่องดื่ม
อาหารเหลือปรับ 50 บาท/คน
อาหารเหลือปรับ 50 บาท/คน
เครื่องดืม่ (เพิ่มน้ําผลไม) refill 49 บาท
เวลา 1.30 ชั่วโมง
เวลา 1.30 ชั่วโมง
เวลาเกินปรับ ทุก 10 นาทีปรับ 20 บาท/คน เวลาเกินปรับ ทุก 10 นาทีปรับ 20 บาท/คน

รานบุฟเฟตของไดโดมอนแตเดิมมีการเสิรฟแบบตามสั่ง ซึ่งการปรับปรุงรานบางสวน(Minor Renovate) ในชวงตนป 2555 จะ
ยังคงเสิรฟวิธีเดิมแตเพิม่ รายการอาหารใหมากขึน้ โดยบารอาหารทีเ่ พิม่ นัน้ สําหรับอาหารบางรายการทีเ่ พิม่ เขาไป เชน ซูชิ
และ ฮอท ดิช เทานั้น โดยยังไมไดปรับรูปแบบการเสิรฟ แตเมื่อปรับปรุงใหญ (Major Renovate) แลว จะปรับเปนการเสิรฟ
บนบารอาหารทั้งหมดเหมือนฮอท พอท
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แผนการปรับราคาบุฟเฟต
บริษัทมีแผนที่จะปรับเพิ่มราคาบุฟเฟตใหสอดคลองกับคุณภาพและประเภทความหลากหลายของเมนูอาหาร
ที่เพิ่มขึ้น ในชวงแรกของการปรับปรุงราน (Minor Renovate) ราคาบุฟเฟตจะเพิ่มจากเดิมที่ราคา 219 บาทตอคนไม
รวมเครื่องดื่มสําหรับแบรนดไดโดมอน และ 259 บาทตอคนรวมเครื่องดื่มสําหรับแบรนดยาสุกิ เปนราคา 269 บาทตอ
คนไมรวมเครื่องดื่ม รวมทัง้ จะใชแบรนด “ไดโดมอน” เทานัน้ และภายหลังการปรับปรุงราน (Major Renovate) แลว
จะเพิ่มราคาเปน 299 บาทตอคนรวมเครื่องดื่ม ซึ่งจะเทากับราคาบุฟเฟตของรานไดโดมอนที่เปดใหม และเทากับราคา
บุฟเฟตของแบรนดฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
สําหรับรานในแบรนดมิตะเกะและอูมามิที่ยังคงเปดดําเนินการตอไปในชวงแรกกอนทีจ่ ะปรับปรุงใหญ
(Major Renovate) และเปลีย่ นเปนแบรนดไดโดมอนหรือฮอท พอท นัน้ จะยังคงรูปแบบเดิม โดยมิตะเกะ ยังคงราคา
เดิมที่ 219 บาทตอคนไมรวมเครือ่ งดืม่ และอูมามิ เปน A La Carte โดยมีราคาตามเมนูอาหาร
นอกจากนี้ บริษัทมีการคิดคาปรับจากการรับประทานอาหารเหลือ เพิ่มในราคาบุฟเฟตคนละ 50 บาท และมี
คาปรับในกรณีที่รับประทานอาหารเกินเวลาที่กําหนด 1.30 ชัว่ โมง ในอัตรา 20 บาทตอคน สําหรับเวลาทีเ่ กินทุกๆ 10
นาที
แผนการจัดหาสินคาและวัตถุดิบ และการบริหารจัดการรานสาขา
การจัดหาสินคาและวัตถุดิบของรานไดโดมอนจะมาจากสวนกลาง โดยใชระบบการสั่งซื้อรวมกันกับของ
รา นฮอท พอท เพือ่ ให มี ข นาดการสั ่งซื ้อ รวมที ่มากขึ ้น และสามารถเพิ ่ม อํ า นาจต อ รองในเรื ่อ งของราคาและการ
ใหบริการจาก Supplier ได รวมทั้งจะนําระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบและครัวกลาง การจัดการรานสาขา และ
ระบบการควบคุมการดําเนินงานตางๆ ที่บริษัทใชอยูในปจจุบัน เขาไปปรับใชในรานสาขาไดโดมอน ตลอดจนการ
บริหารจัดการ การใชทรัพยากร และการโฆษณาประชาสัมพันธที่สามารถทํารวมกันไดกับแบรนดฮอท พอท ซึง่ จะทํา
ใหการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ และตนทุนคาใชจายตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6.2.3 แหลงเงินทุน
การลงทุนในกิจการของไดโดมอน บริษัทจะใชเงินทุนรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 236 ลานบาท ประกอบดวยการ
ซื้อสินทรัพยจากไดโดมอนจํานวนประมาณ 50 ลานบาท (เปนราคาโดยประมาณซึ่งราคาซื้อขายสุดทาย เทากับ 45 ลาน
บาท รวมกับมูลคาสุทธิหลังจากบวก/หักดวยรายการที่กําหนดในเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายกิจการ) การซือ้ สิทธิการเชา
จากธนาคารธนชาต จํานวนรวมประมาณ 86 ลานบาท และเงินลงทุนเพือ่ ทยอยปรับปรุงรานสาขาเดิมของไดโดมอน
จํานวนประมาณ 100 ลานบาท
การชําระเงินในสวนของการซื้อสินทรัพยจากไดโดมอนตามสัญญาซื้อขายกิจการ ทยอยจายชําระ 4 งวด เริ่ม
ชําระงวดแรกในวันโอนกิจการ (วันที่ 15 ธันวาคม 2554) จนถึงงวดสุดทายวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 และการซื้อสิทธิ
การเชาจากธนาคารธนชาต ทยอยจายชําระ 4 งวด เริม่ ชําระงวดแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จนถึงงวดสุดทาย
วันที่ 31 มีนาคม 2555 สําหรับการปรับปรุงรานสาขาเดิมของไดโดมอนจะเริ่มดําเนินการปรับปรุงรานบางสวน (Minor
Renovate) ในไตรมาสที่ 1 ป 2555 และการปรับปรุงใหญ (Major Renovate) ในชวงไตรมาส 2-4 ป 2555 โดยจะทยอย
ดําเนินการ ดังนั้นการใชเงินในการปรับปรุงสาขาดังกลาวจึงเปนการทยอยใชตามการลงทุนในชวงเวลานั้นๆ
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รายละเอียดเงินลงทุนและระยะเวลาการใชเงิน เปนดังนี้
สินทรัพยที่ซื้อ/ลงทุน
สินทรัพยของไดโดมอนตามสัญญาซื้อ ขาย
กิจการ ไดแก สัญญาเชาทางการเงินของราน
สาขา เงินประกันการเชา เงินประกันระบบ
สาธารณูปโภค สินคาคงเหลือ และสินทรัพย
ถาวร เปนตน
สิทธิการเชาระยะยาว 8 สาขา (ซื้อจาก
ธนาคารธนชาต)
คาปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอน
รวม

เงินลงทุน
(ลานบาท)
501/

แหลงเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียน
เงินกูย ืม
ของบริษทั
สถาบันการเงิน
20
30

86

36

50

100
236

30
86

70
150

ระยะเวลา
ใชเงิน
วันโอนกิจการ (15 ธ.ค.
2554) - 15 ก.พ. 2554

30 พ.ย. 2554 - 31 มี.ค.
2555
ป 2555

หมายเหตุ: 1/ราคาซื้อขายกิจการเทากับ 45 ลานบาท รวมกับมูลคาสุทธิหลังจากบวก/หักดวยรายการที่กําหนดในเงื่อนไขของ
สัญญาซื้อขายกิจการ

บริษัทมีแหลงเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนที่ไดจากการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 86 ลานบาท และ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 150 ลานบาท โดยปจจุบันบริษัทไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมเพื่อลงทุนในกิจการของได
โดมอนจากธนาคาพาณิชยแหงหนึง่ เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีวงเงินกูย ืมจํานวน 150 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับ
MLR – รอยละ 1.75 ตอป อายุเงินกู 3 ป ระยะเวลาปลอดชําระเงินกู (Grace period) 6 เดือน โดยมีสิทธิการเชาดังกลาว
เปนหลักประกันเงินกูยืม รวมกับการค้ําประกันบุคคลโดยนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี และนางสาวสกุณา บายเจริญ 5 ซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัท ปจจุบันอยูระหวางจัดทําและการลงนามในสัญญาเงินกู ซึ่งคาดวาจะเสร็จ
เรียบรอยภายในเดือนธันวาคม 2554
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวม เทากับ 492.29 ลานบาท ซึง่ หากไมนับรวมผลกระทบของ
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของรายการสินทรัพยอื่นๆ ภายหลังการเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอน และการซื้อสิทธิการเชา
จากธนาคารธนชาตแลว จะทําใหบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิม่ ขึ้นเปนประมาณ 634.23 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจํานวน
141.94 ลานบาท ประกอบดวยสินคาคงเหลือ 3 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ- สุทธิ 24.46 ลานบาท สิทธิการเชา
104.17 ลานบาท (ซือ้ จากไดโดมอน 17.85 ลานบาท และซื้อจากธนาคารธนชาต 86.32 ลานบาท) และเงินประกันการ
เชา 10.31 ลานบาท
บริษัทจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการกูยืมเงินเพือ่ เขาลงทุนในกิจการของไดโดมอนและซื้อสิทธิการเชาจาก
ธนาคารธนชาตจํานวน 86.32 ลานบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทมีหนี้สินรวม 289.79 ลานบาท ในจํานวน
5

การค้ําประกันเงินกูยืมโดยผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัทถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การค้ําประกันเงินกูยืมโดยผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัทเปนเงื่อนไขของธนาคารที่ให
กูยืมเงิน โดยการกูยืมเงินครั้งนี้มีความจําเปนเพื่อใชในการขยายธุรกิจ และบริษัทไมมีคาใชจายใดๆจากการไดรับค้ําประกัน
เงินกูยืมดังกลาว
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นีเ้ ปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 52.76 ลานบาท ซึ่งหากไมนับรวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของรายการ
หนี้สินอื่นๆ ภายหลังการซือ้ สินทรัพยของไดโดมอนและซือ้ สิทธิการเชาจากธนาคารธนชาต จะทําใหบริษัทมีหนี้สิน
รวมเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 439.79 ลานบาท และมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเปน 202.76 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวม 430.43 ลานบาท ซึ่งหากไมนับรวมผลกระทบของ
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของรายการสินทรัพยอื่นๆ ภายหลังการรับโอนสินทรัพยที่ซื้อจากไดโดมอนและสิทธิการเชาที่
ซื้อจากธนาคารธนชาตแลว จะทําใหบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 571.70 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
จํานวน 141.27 ลานบาท ประกอบดวยสินคาคงเหลือ 3 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ- สุทธิ 24.46 ลานบาท
สิทธิการเชา 103.51 ลานบาท (ซือ้ จากไดโดมอน 17.85 ลานบาท และซือ้ จากธนาคารธนชาต 85.66 ลานบาท) และ
เงินประกันการเชา 10.31 ลานบาท
บริษัทจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการกูยืมเงินเพื่อซื้อสินทรัพยจากไดโดมอนและสิทธิการเชาจากธนาคาร
ธนชาตประมาณ 80 ลานบาท (วงเงินทีแ่ นนอนอยูร ะหวางการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ใหกูย ืมเงิน) และจาก
การรับโอนเงินประกันคาเชาของบริษัท สีลม ฟูด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด จํานวนไมเกิน 1.85 ลานบาท ทั้งนี้ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีหนี้สินรวม 230.33 ลานบาท ในจํานวนนีเ้ ปนเงินกูย ืมจากสถาบันการเงิน 48.93
ลานบาท ซึ่งหากไมนับรวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของรายการหนี้สินอื่นๆ ภายหลังการซื้อสินทรัพย
ของไดโดมอนและซื้อสิทธิการเชาจากธนาคารธนชาต จะทําใหบริษัทมีหนี้สินรวมเพิม่ ขึ้นเปนประมาณ 312.18
ลานบาท และมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเปน 128.93 ลานบาท

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 6. โครงการในอนาคต

หนา 89

