บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ - การลงทุนในกิจการของบริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน) (“ไดโดมอน”)
13.1 สรุปภาพรวมของการลงทุนในกิจการของไดโดมอน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุนใน
กิจการของไดโดมอน มูลคาเงินลงทุนรวม 236 ลานบาท รายละเอียดมีดังนี้
1) การลงทุนในสินทรัพยดําเนินงาน (การซื้อกิจการ) ของไดโดมอน ซึ่งประกอบดวยการเขาซื้อกิจการ
อาหารและน้ําซอสจากไดโดมอน รานสาขา และครัวกลาง (ซอยเอกมัย) เปนเงินประมาณ 50 ลานบาท
2) การเขาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจาก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) รวม 8
สาขา เปนเงินประมาณ 86 ลานบาท
3) เงินลงทุนสําหรับปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอนรวม 14 สาขา เปนเงินไมเกิน 100 ลานบาท
การเขาทํารายการดังกลาวมีขนาดรายการคิดเปนรอยละ 48 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน
2554 (สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เทากับ 492 ลานบาท) ซึ่งกอนเขาทํารายการดังกลาวตองอยู
ภายใตเงื่อนไขบังคับกอนที่ตองดําเนินการกอนการโอนกิจการ (รายละเอียดเงื่อนไขบังคับกอน แสดงไวในสวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย /5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หัวขอยอย 5.3.5 สัญญาซื้อขายกิจการ) ทั้งนี้ ที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ไดมีมติอนุมตั ิการเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอน
ดังกลาวแลว
โดยรายละเอียดของการลงทุนมีดังตอไปนี้
1) การลงทุนในกิจการของไดโดมอน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 บริษัท (ในฐานะผูซื้อ) และไดโดมอน (ในฐานะผูขาย) ไดทําสัญญาซื้อขาย
กิจการของไดโดมอน ซึ่งประกอบดวย กิจการรานอาหาร และที่เกี่ยวของกับอาหารของไดโดมอน รวมทั้งธุรกิจซอส
ปรุงรสและน้ําจิ้ม รวมถึงสินทรัพย สัญญา และสิทธิตางๆที่เกี่ยวของกับกิจการรานอาหารและที่เกี่ยวของกับอาหารของ
ไดโดมอน แตทั้งนี้ไมรวมหนี้สินและลูกหนี้คางรับของไดโดมอน โดยมีราคาซื้อขายกิจการเทากับ 45 ลานบาท บวก
ดวยมูลคาสุทธิหลังจากบวก/หักดวยรายการตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื้อขายกิจการ (รายละเอียดกิจการที่ซ้ือขาย
และราคาซื้อขาย แสดงไวในสวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย /5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หัวขอยอย 5.3.5
สัญญาซื้อขายกิจการ)
การโอนกิจการของไดโดมอนมีผลในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดโดมอนตกลงโอนลูกจางประจําของ
ไดโดมอนใหกับบริษัท โดยบริษัทจะนับระยะเวลาการทํางานตอเนื่องตามกฎหมายแรงงาน และภายหลังวันโอน
กิจการ ไดโดมอนและนายกัมพล ตติยกวี ซึ่งเปนผูบริหารของไดโดมอน ตกลงและใหคํารับรองที่จะไมทําธุรกิจ
รานอาหารประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือแขงขันกับบริษัท (Non-competition period) เปนระยะเวลา 2 ป นับแตวัน
โอนกิจการ รวมทั้งจะไมใชชื่อไดโดมอนหรือชื่อทางการคาของไดโดมอนในการแสวงหาประโยชนทั้งทางตรงหรือ
ทางออมหลังวันโอนกิจการ
การลงทุนในกิจการของไดโดมอนทําใหบริษัทมีสาขารานอาหารเพิ่มขึ้นจํานวนมากในเวลาพรอมๆ กันทันที
จํานวน 23 สาขา (บริษัทรับโอนกิจการรานอาหารทั้งหมดจากไดโดมอนจํานวน 25 สาขา และในวันเดียวกันกับที่รับ
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โอนกิจการ ไดเปดใหบริการรานสาขาตอไปอยางตอเนื่อง 23 สาขา โดยไดปด 1 สาขาทันที คือ รานอูมามิ นวมินทร
และมีอีก 1 สาขา ที่ปดใหบริการอยูแลว คือ รานไดโดมอน สาขาฟวเจอรพารค บางแค เนื่องจากการเปลี่ยนเจาของและ
การปดปรับปรุงของหางฯ ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553 และคาดวาจะเปดใหบริการไดใหมในไตรมาสที่ 3 ป 2555) โดย
สํานักงาน รานสาขา และสัญญาเชาพื้นที่ที่บริษัทไดรับโอน สรุปไดดังนี้
ที่ตั้ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

โรบินสัน รัชดา
เดอะมอลล ทาพระ ชั้น G
ไอทีสแควร หลักสี่1/
มิตะเกะ ไอทีสแควร หลักสี1/่
เดอะมอลล งามวงศวาน
เดอะมอลล บางแค (2 สาขา)2/
เซ็นทรัล บางนา
เซ็นทรัล รามอินทรา
เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม
ฟวเจอรพารค รังสิต ชั้น B
เซ็นทรัล ปน เกลา
เดอะมอลล โคราช ชั้น 2
ดิโอลดสยาม (1 หอง)
ดิโอลดสยาม (2 หอง)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

เซ็นเตอรวัน
ฟวเจอรพารค รังสิต ชั้น G
เมเจอร สุขุมวิท 61
ไดอานา หาดใหญ (2 สาขา)3/
แฟรี่พลาซา ขอนแกน
เซ็นทรัล พระราม 2
เดอะมอลล บางกะป ชัน้ 2
อูมามิ นวมินทร4/
อูมามิ มหาสารคาม5/
ฟวเจอรพารค บางแค6/
สํานักงานใหญ (เอกมัย)

หมายเหตุ:

คูสัญญา
บมจ.หางสรรพสินคาโรบินสันรัชดา
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บจ.ไอทีโปรเฟสชั่นแนล
บจ.ไอทีโปรเฟสชั่นแนล
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. เซ็นเตอรวนั ชอปปง พลาซา
บจ.รังสิตพลาซา
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บจ.ไดอานาคอนวีเนี่ยนสโตร
บจ.แฟรี่พลาซา (ขอนแกน)
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม2
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เสริมไทย จํากัด (2003)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บจ.ที.เอส.พรอพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท

พื้นที่
(ตร.ม.)
162.00
112.00
140.00
390.00
246.00
273.00
263.63
294.96
213.59
237.06
319.40
214.00
55.00
110.00
130.00
234.39
100.56
171.20
262.00
285.13
280.00
300.00
112.00
254.00
1-2-97 ไร

อายุสัญญา*
เริ่มตน
สิ้นสุด
1 พ.ย. 51 11 เม.ย. 55
1 ก.ค. 52 31 พ.ค. 62
8 ก.พ. 51
7 ก.พ. 58
9 ต.ค. 51
8 ต.ค. 58
1 ม.ค. 53 31 ธ.ค. 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
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
1 ม.ค. 53
1 ธ.ค. 52
1 มิ.ย. 45

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
30 เม.ย. 55
30 พ.ย.54
31 ม.ค. 62

*

ปจจุบันไดมีการตออายุสัญญาเชาของสาขาที่ครบอายุสัญญาเชาแลวและพิจารณาดําเนินการตอไป และสําหรับ
บางสาขาที่เปนของธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทไดซื้อสิทธิการเชาจากธนาคาร
ดังกลาวแลว
1/
ไอทีสแควร หลักสี่ มี 2 สาขา ไดแก ไดโดมอน/ยาสุกิ และมิตะเกะ
2/
เดอะมอลล บางแค มี 2 สาขา ไดแก ไดโดมอน และอูมามิ
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3/

ไดอานา หาดใหญ มี 2 สาขา ไดแก ไดโดมอน และอูมามิ
อูมามิ นวมินทร ในวันที่รับโอนกิจการไดปดดําเนินการ
5/
อูมามิ มหาสารคาม ไมมีการทําสัญญาเชา แตเจาของพื้นที่ไดทําหนังสือตกลงใหไดโดมอนใชพื้นที่โดยไมคิดคา
เชา แตมีเงื่อนไขที่ไดโดมอนตองแบงรายไดรอยละ 30 ของรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มใหแกเจาของ
พื้นที่เปนคาตอบแทนการใชสถานที่ โดยรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มที่ใชในการคํานวณคาตอบแทน
การใชสถานที่ตองไมนอยกวา 800,000 บาทตอเดือน
6/
ไดโดมอน ฟวเจอรพารค บางแค ปดใหบริการอยูแลว เนื่องจากการเปลี่ยนเจาของและการปดปรับปรุงของหางฯ
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553
4/

2) การซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจากธนาคารธนชาต
บริษัทไดเขาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาจากธนาคารธนชาตรวม 8 สาขา จํานวนรวม 86.32 ลานบาท โดย
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ไดชําระเงินมัดจําจํานวน 8.63 ลานบาท ใหแกธนาคารธนชาตแลว และในงวด 6 เดือน
แรกของป 2555 ไดผอนชําระอีกจํานวน 7.68 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 คงเหลือยอดคงคางชําระ
จํานวน 70.01 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะชําระภายในป 2555 รายละเอียดสิทธิการเชามีดังนี้
สัญญาเชากับศูนยการคา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศูนยการคา

พื้นที่เชา
(ตร.ม.)

เริ่มตน

สิ้นสุด

เดอะมอลล งามวงศวาน
ฟวเจอรพารค บางแค
เดอะมอลล บางแค
เซ็นทรัล บางนา
เซ็นทรัล รามอินทรา
ฟวเจอรพารค รังสิต
เซ็นทรัลปนเกลา
เดอะมอลล บางกะป

246.00
254.00
273.00
263.63
294.96
237.06
319.40
280.00

22 ธ.ค. 34
1 ธ.ค. 36
5 ส.ค. 37
1 ก.ค. 36
1 ก.ค. 36
1 ม.ค. 38
31 มี.ค.38
5 ส.ค. 37

21 ธ.ค. 62
1 ธ.ค. 65
4 ส.ค. 65
31 ธ.ค. 66
30 มิ.ย. 56
31 ธ.ค. 65
30 มี.ค. 58
4 ส.ค. 65

ระยะเวลาสัญญาเชาที่เหลือ
โดยประมาณ
ระยะเวลา
(คํานวณจาก 1 ก.ค. 2555 (ป)
วันสิ้นสุดอายุสัญญาเชา)
28
7 ป 6 เดือน
10 ป 5 เดือน
29
28
10 ป 1 เดือน
30 ป 6 เดือน
11 ป 6 เดือน
20
1 ป
27
10 ป 6 เดือน
20
2 ป 9 เดือน
28
10 ป 1 เดือน

ราคาซื้อคืน
(ราคารับโอน)
(บาท)
10,567,127
11,249,219
12,273,357
8,607,764
4,076,069
12,647,274
14,039,759
12,864,000
86,324,569

หมายเหตุ: บริษัทไดพิจารณาซื้อสิทธิการเชาพื้นที่รานสาขาไดโดมอน 2 สาขา จากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เพิ่มเติมอีก มูลคาซื้อรวม 10.74 ลานบาท ไดแก พื้นรานสาขานวมินทร และสาขาเดอะมอลล ทาพระ
3) การปรับปรุงรานสาขาเดิมของไดโดมอน
ในป 2555 บริษัทวางแผนปรับปรุง และปรับเปลี่ยนรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอนรวม 14 สาขา ในวงเงิน
รวมไมเกิน 100 ลานบาท โดยในระยะสั้นเปนการปรับปรุงภายในรานสาขาบางสวนเพื่อรองรับการเพิ่มรายการอาหาร
(Minor Renovate) เชน การทําบารอาหาร ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จในชวงครึ่งแรกของป 2555 หลังจากนั้นบริษัทได
ทยอยปดปรับปรุงใหญ ((Major Renovate) ในบางสาขา เพื่อปรับโฉมใหมของรานสาขาโดยยังคงใชแบรนดไดโดมอน
ตามเดิม รวมทั้งในบางสาขาจะมีการปรับเปลี่ยนแบรนดเดิมของไดโดมอน มาเปนแบรนดฮอท พอท ตามความ
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เหมาะสม (รายละเอียดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรานสาขา แสดงไวในขอ 13.3 แผนการดําเนินธุรกิจรานไดโด
มอนภายใตการดําเนินงานของบริษัท)
13.2 สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจของไดโดมอน (กอนการซื้อกิจการโดยบริษัท)
ก) ลักษณะการประกอธุรกิจ
ไดโดมอนดําเนินธุรกิจรานอาหารญี่ปุนแนวปงยาง โดยมีแบรนดภายใตการดําเนินงานของไดโดมอน 4
แบรนด คือ ไดโดมอน, ยาสุกิ, อูมามิ และมิตะเกะ ซึ่งแตละแบรนดมีรูปแบบของรานอาหารญี่ปุนที่แตกตางกัน โดย
รานอาหารสวนใหญเปนรานอาหารประเภทบุฟเฟตปงยางสไตลญี่ปุน ซึ่งมีรายละเอียดการบริการในรานอาหารแตละ
ประเภท ดังนี้
1) ไดโดมอน
รานไดโดมอน เปนแบรนดหลักของไดโดมอน เปนรานอาหารประเภทบุฟเฟตปงยางและชาบู แตจะมี
การปรับเพิ่มรูปแบบใหเนนการสั่งแบบเปนจาน หรือเปนชุด แทนการสั่งแบบบุฟเฟต เพื่อรองรับลูกคา
ประเภทที่ม าเปนกลุม ไมวาจะเปนกลุมครอบครัว กลุมเพื่อ น รวมถึงลูกคาบางคนที่อาจจะทานใน
จํานวนไมมากและไมอยากทานบุฟเฟต
2) ยาสุกิ
รานยาสุกิ เปนรานอาหารประเภทปงยางและชาบู โดยใชเตาไฟฟาแทนเตาถาน เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว แยกเปน 2 ฝงเพื่อปงยางและชาบูอยางเปนสัดสวน โดยคิดราคาแบบบุฟเฟตรวมคาอาหารและ
เครื่องดื่มเขาดวยกัน
3) อูมามิ
รานอูมามิ เปนรานอาหารประเภทอาหารญี่ปุนแบบตามสั่ง มีรายการอาหารประเภทซาซิมิ ซูชิ และ
ดอนบูริ เชน ขาวหนาไกเทริยากิ ขาวหนาหมูทงคัตซึ เปนตน โดยรานอูมามิเปนแบรนดที่รองรับลูกคาที่
กังวลกับกลิ่นควันที่อาจเกิดจากการปงยางและลวกตมบนโตะอาหาร
4) มิตะเกะ
รานมิตะเกะ เปนรานอาหารประเภทเทปนยากิ สุกี้ญี่ปุน และชาบูตนตํารับ ซึ่งถือเปนรานตนแบบที่รวม
อาหารประเภทเทปนยากิและสุกี้เขาดวยกัน ซึ่งถือเปนจุดเดนของรานมิตะเกะ เพราะรานอาหารญี่ปุน
โดยทั่วไปนั้นหากเปนรานเทปนยากิก็จะขายแตเทปนยากิ หรือหากเปนรานสุกี้ ก็จะขายแตสุกี้เพียงอยาง
เดียว นอกจากนี้ลูกคาจะไดชมลีลาการปรุงอาหารของพอครัวระหวางรอรับประทานอาหารอีกดวย
นอกจากนี้ ไดโดมอนยังจําหนายซอสปรุงรสบรรจุขวด (Bottled Sauce) โดยจําหนายทั้งปลีกและสง
ตลอดจนจําหนายบัตรสมาชิกใหแกลูกคา เพื่อใชเปนสวนลดคาอาหารรอยละ 10
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ข) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของไดโดมอนในป 2551 - 2554
หนวย: ลานบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อนื่
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินลงทุนระยะยาว
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สิทธิการเชาสุทธิ
สินทรัพยไมใชดําเนินงาน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
คาใชจายคางจาย
เงินรับลวงหนาคาหุน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามแผนฟน ฟูกิจการ
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ
กําไรจากการโอนสิทธิการเชารอตัดบัญชี
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชนของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชําระแลว
สวนเกิน (ต่าํ กวา) มูลคาหุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมสวนของผูถือหุน

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

ป 2552

ป 2553

ป 2554

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

36.83
2.46
6.58
1.38
47.25
414.70
2.29
416.99
464.24
19.43
18.28
3.75
41.45
9.03
0.05
1.82
10.90
52.35
4,131.55
2,065.77
(1,534.39)
(119.49)
411.89

หนา 167

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

หนวย: ลานบาท
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายไดจากการขายบัตรสมาชิก
รายไดรวม
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอนื่
รายไดจากการลดหนี้ของหนี้สินตามคําขอรับชําระหนี้
รายไดจากการตัดบัญชีกําไรจากการโอนสิทธิการเชา
กําไรจากการขายสวนงานธุรกิจรานอาหาร
กําไรจากการโอนสิทธิการเชาเพื่อชําระหนี้ตามแผนฟน ฟูกิจการ
กําไรจากการปลดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
คาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
หมายเหตุ:

*

ป 2552
140.20

ป 2553
102.65

ป 2554
464.24

271.04
2.60
273.63
235.84
37.80
12.60
1.33
-

274.15
2.97
277.12
247.24
29.88
9.48
9.07
38.94
1,152.53

222.91
0.90
223.81
200.98
22.83
12.32
6.65
2.31
-

15.74
45.71
9.80
71.25
(19.52)
97.48
(117.00)

10.55
41.33
7.71
59.59
1,180.30
43.24
1,137.06*

9.59
34.11
5.49
49.19
(5.08)
2.21
(7.29)

หากไมรวมกําไรจากการโอนสิทธิการเชาเพื่อชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ และกําไรจากการปลดหนี้ตาม
แผนฟนฟูกิจการ ไดโดมอนจะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานในป 2553 เทากับ 54.41 ลานบาท

- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ไดโดมอนไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) เนื่องจากเมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2554 ไดโดมอนไดจําหนายสวนงานธุรกิจรานอาหารออกไปใหแกบริษัท และเปลี่ยนการ
ดําเนิน ธุรกิจ หลักเปนธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยการควบรวมกิ จการกับบริษั ท เซ็ นเตอรพอ ยท
ชอปปง มอลล จํากัด ผานการแลกเปลี่ยนหุนที่ออกใหมของไดโดมอนกับหุนของ บริษัท เซ็นเตอรพอยท
ชอปปง มอลล จํากัด โดยการรวมกิจการแลวเสร็จในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 และเริ่มจัดทํางบการเงินรวม
ตั้งแตป 2554 เปนตนมา

ค) การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2552 - 2554
รายไดรวมในป 2552 - 2554 มีจํานวน 273.63 ลานบาท 277.12 ลานบาท และ 223.81 ลานบาท ตามลําดับ
รายไดสวนใหญมาจากรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีจํานวน 271.04 ลานบาท 274.15 ลานบาท และ
222.91 ลานบาท ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ และรายไดสวนที่เหลือเปนรายไดจากการขายบัตรสมาชิก นอกจากนี้ใน
ป 2553 ไดโดมอนมีกําไรจากการปลดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ศาลลมละลาย
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กลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ เนื่องจากไดโดมอนไดปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ในแผนฟนฟูกิจการครบถวน
แลว ทําใหไดโดมอนมีกําไรจากการปลดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 1,152.53 ลานบาท
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในป 2552 - 2554 มีจํานวน 271.04 ลานบาท 274.15 ลานบาท และ
222.91 ลานบาท เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 1.15 และรอยละ (18.69) ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของรายได
จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในป 2553 เปนผลจากการปรับราคาบุฟเฟตเพิ่มขึ้นจาก 199 บาทตอคน เปน 219 บาท
ตอคน ในขณะที่มีจํานวนสาขาลดลงจาก 30 สาขาในป 2552 เปน 28 สาขาในป 2553 และการลดลงของรายไดจากการ
ขายอาหารและเครื่องดื่มในป 2554 เปนผลจากสถานการณน้ําทวมในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา และการปดสาขาตาม
สัญญาเชาที่ครบกําหนด
ตนทุนขายในป 2552 - 2554 มีจํานวน 235.84 ลานบาท 247.24 ลานบาท และ 200.98 ลานบาท เพิ่มขึ้น
(ลดลง) รอยละ 4.83 และรอยละ (18.71) ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ ตนทุนขายคิดเปนรอยละ 86.19 รอยละ 89.22
และรอยละ 89.80 ของรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในป 2552 - 2554 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไร
ขั้นตนรอยละ 13.81 รอยละ 10.78 และรอยละ 10.20 ในป 2552 - 2554 ตามลําดับ การลดลงของอัตรากําไรขั้นตนในป
2553 เปนผลจากการปรับเพิ่มราคาวัตถุดิบและตนทุนพลังงาน สําหรับป 2554 อัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงเปนผลจาก
สถานการณน้ําทวมในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา และการปดสาขาตามสัญญาเชาที่ครบกําหนด ทําใหมีรายไดจากการ
ขายที่ลดลงมาก
คาใชจายในการขายและบริหาร และคาตอบแทนผูบริหารในป 2552 - 2554 มีจํานวน 71.25 ลานบาท 59.59
ลานบาท และ 49.19 ลานบาท ลดลงรอยละ 16.36 และรอยละ 17.45 ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ การลดลงของ
คาใชจายในการขายและบริหารในป 2553 เนื่องจากการลดลงของคาใชจายในการขายเนื่องจากการปดสาขา และมี
คาใชจายในการบริหารที่เกี่ยวของกับแผนฟนฟูกิจการลดลง เนื่องจากไดโมอนไดดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการเสร็จ
สิ้นแลว สําหรับป 2554 การลดลงของคาใชจายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของคาใชจาย
บริหารเนื่องจากไมมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับแผนฟนฟูกิจการแลว
ขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2552 - 2554 มีจํานวน (33.45) ลานบาท (29.71) ลานบาท และ (26.36) ลาน
บาท ผลขาดทุนจากกการดําเนินงานในป 2552 - 2553 เปนผลมาจากไดโดมอนยังคงมีคาใชจายในการขายและบริหาร
อยูในระดับสูง เนื่องจากยังมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับแผนฟนฟูกิจการ และมีอัตราขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2552
- 2554 เทากับรอยละ 12.22 รอยละ 10.72 และรอยละ 11.78 ตามลําดับ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ในป 2552 - 2554 มีจํานวน (117.00) ลานบาท 1,137.06 ลานบาท และ (7.29) ลานบาท
ตามลําดับ กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมากในป 2553 เปนผลจากไดโดมอนมีกําไรจากการปลดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ และ
กําไรจากการโอนสิทธิการเชาเพื่อชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ จํานวน 1,152.53 ลานบาท และ 38.94 ลานบาท
ตามลําดับ ทั้งนี้หากไมรวมกําไรจากการปลดหนี้ และกําไรจากการโอนสิทธิการเชาดังกลาวแลว ในป 2553 ไดโดมอน
มีผลขาดทุนสุทธิเทากับ (54.41) ลานบาท และไดโดมอนยังคงมีผลขาดทุนสุทธิในป 2554 เนื่องจากมีผลขาดทุนจาก
การดําเนินงาน อันเปนผลมามาจากมีคาใชจายในการขายและบริหารอยูในระดับสูง
ฐานะทางการเงิน ณ สิ้นป 2552-2554
ณ สิ้นป 2552 - 2554 ไดโดมอนมีสินทรัพยรวมจํานวน 140.20 ลานบาท 102.65 ลานบาท และ 464.24 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ (26.78) และรอยละ 352.26 ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ สินทรัพยรวมที่ลดลง ในป 2553
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สวนใหญเปนการลดลงของสิทธิการเชา เนื่องจากไดโดมอนไดโอนทรัพยชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
โดยสิทธิการเชาบางสาขาไดทําสัญญาทางการเงินกับเจาหนี้เพื่อเชากลับมาใชงานเพื่อดําเนินธุรกิจรานอาหารตอไป
สําหรับการเพิ่มขึ้นอยางมากของสินทรัพยรวมในป 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจหลักจาก
ธุรกิจอาหารเปนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยการควบรวมกิจการกับบริษัท เซ็นเตอรพอยท ชอปปง มอลล จํากัด
ผานการแลกเปลี่ยนหุนที่ออกใหมของไดโดมอนกับหุนของ บริษัท เซ็นเตอรพอยท ชอปปง มอลล จํากัด จึงบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 414.70 ลานบาท และมีเงินสดเพิ่มขึ้นจํานวน 26.76 ลานบาท เนื่องจากมีการรับชําระ
เงินจากการขายกิจการรานอาหารใหแกฮอท พอท
ณ สิ้นป 2552 - 2554 ไดโดมอนมีหนี้สินรวมจํานวน 1,363.46 ลานบาท 98.16 ลานบาท และ 52.35 ลานบาท
ตามลําดับ ลดลงรอยละ 92.80 และรอยละ 46.67 ในป 2553 - 2554 ตามลําดับ การลดลงของหนี้สินรวมในป 2553
เนื่องจากการลดลงของหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งไดโดมอนไดชําระหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการครบถวนแลว
อยางไรก็ตามคาใชจายคางจายที่เพิ่มขึ้นเปนคาใชจายคางจายบางสวนที่โอนมาจากหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการ สําหรับ
การลดลงของหนี้สินรวมในป 2554 มีส าเหตุห ลั กมาจากการลดลงของคาใชจายค างจายจํานวน 10.53 ลานบาท
เนื่องจากไดโดมอนนําเงินจากการขายหุนบริษัทไดโซ ซังเกียว จํากัด มาชําระหนี้ การชําระหนี้เงินกูยืมระยะสั้นจํานวน
15 ลานบาท และการลดลงของหนี้สินที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจจํานวน 16.55 ลานบาท จากหนี้สินภายใตสัญญา
เชาทางการเงิน และกําไรจากการโอนสิทธิการเชารอตัดบัญชีลดลงทั้งจํานวนเนื่องจากการขายกิจการอาหาร
ณ สิ้นป 2552 - 2554 ไดโดมอนมีสวนของผูถือหุนจํานวน (1,223.25) ลานบาท 4.49 ลานบาท และ 411.89
ลานบาท การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนในป 2553 จํานวน 1,227.74 ลานบาท เนื่องจากไดโดมอนไดดําเนินการปรับ
โครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการสําเร็จในป 2553 ทําใหมีการรับรูกําไรจากการปลดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน
1,152.53 ลานบาท และสําหรับป 2554 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากจากการเพิ่มทุนเพื่อแลกเปลี่ยนหุนที่ออกใหมของ
ไดโดมอนกับหุนของ บริษัท เซ็นเตอรพอยท ชอปปง มอลล จํากัด
13.3 แผนการดําเนินธุรกิจรานไดโดมอนภายใตการดําเนินงานของบริษัท
การเขาลงทุนในกิจการของไดโดมอนทําใหบริษัทมีประเภทรานอาหารเพิ่มขึ้นในแนวรานอาหารแบบปง/
ยางสไตลญี่ปุน จากเดิมที่เปนธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ที่มีอาหารหลักเปนสุกี้ ชาบู ซึ่งถือเปนการเพิ่มสาย
ธุรกิจใหม (New Business Line) โดยบริษัทไดเปนเจาของแบรนดและเครื่องหมายการคาภายใตการดําเนินธุรกิจ
รานอาหารของไดโดมอนทั้งหมด
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทไดรับโอนสินทรัพยที่เกี่ยวของในการดําเนินงานทั้งหมดของไดโดมอน
และสินทรัพยอื่นๆ เชน สูตรอาหารและซอส เครื่องหมายการคา ฐานลูกคา สมาชิก คูสัญญาทางธุรกิจ รวมทั้งพนักงาน
ของไดโดมอนเพื่อมาดํ าเนิน การตอภายใตก ารบริห ารและจัดการของบริ ษัท โดยมีแ ผนการปรั บ ปรุงและพัฒนา
ภาพลักษณของรานไดโดมอนและการใหบริการใหมภายใตมาตรฐานที่ดีขึ้นและเทียบไดกับแบรนดฮอท พอท เพื่อให
สามารถตอบสนองและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น
ภายหลังการเขาซื้อสินทรัพยของไดโดมอน บริษัทไดดําเนินกิจการรานอาหารของไดโดมอนตอไปอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2554 สาขาที่รับโอนมาจํานวน 25 สาขา ไดเปดใหบริการตอเนื่องตอไปหลังจากรับโอนกิจการ
จํานวน 23 สาขา โดยในวันเดียวกันกับที่รับโอนกิจการไดปด 1 สาขาทันที คือ รานอูมามิ นวมินทร และมีอีก 1 สาขา ที่
ปดใหบริการอยูแลว คือ รานไดโดมอน สาขาฟวเจอรพารค บางแค เนื่องจากการเปลี่ยนเจาของและการปดปรับปรุง
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หางตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553 และในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ไดเปดรานไดโดมอนสาขาใหมที่หางโลตัส ทายาง
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนับเปนรานไดโดมอนรูปโฉมใหมสาขาแรกของบริษัท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี
สาขารานไดโดมอนที่เปดดําเนินการรวมทั้งสิ้น 24 สาขา
ในชวงครึ่งปแรกของป 2555 บริษัทไดพิจารณาปดสาขาของไดโดมอนที่รับโอนมา จํานวน 5 สาขา สาเหตุ
หลักเนื่องจากผลประกอบการที่ผานมามีผลขาดทุน ไดแก รานอูมามิ 2 สาขา คือ สาขาเดอะมอลล บางแค และสาขา
หาดใหญ รานมิตาเกะ 1 สาขา คือ สาขาไอที สแควร หลักสี่ และรานไดโดมอน 2 สาขา ไดแก สาขาดิโอลด สยาม และ
สาขาเจอร สุขุมวิท 61 รวมทั้งไดเปดสาขาใหมเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา ไดแก สาขาเซียร รังสิต ซึ่งเปนสาขาที่ปรับเปลี่ยนมา
จากรานฮอท พอท เดิม จึงทําให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีสาขารานไดโดมอนที่เปดดําเนินการทั้งสิ้น 20 สาขา และ
เหลืออยูมีเพียงแบรนดไดโดมอนแบรนดเดียวเทานั้น ทั้งนี้ ในอนาคตแบรนดไดโดมอนบางสาขาจะถูกปรับเปลี่ยนเปน
แบรนดฮอท พอท โดยขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและความเหมาะสมของแตละสาขาเปนสําคัญ
การดําเนินงานภายในสาขารานไดโดมอนยังคงใชพนักงานของรานเดิมที่โอนมาทํางานกับบริษัทเพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องในการดําเนินงาน ภายใตการควบคุมและบริหารงานโดยทีมงานของฮอท พอท เปนหลัก ระบบการ
จัดซื้อและระบบครัวกลาง จะดําเนินการจากสวนกลาง ระบบการควบคุมและการทํางานภายในรานสาขาจะมีปรับปรุง
และพัฒนาใหเชื่อมตอกับระบบสวนกลางและสาขาเดิมของบริษัท โดยถือเสมือนเปนการเพิ่มสาขาใหมของบริษัท
ทั้งนี้ การดําเนินธุรกิจรานไดโดมอนของบริษัทไมถือวาเปนการเพิ่มอุปทานใหม เพราะเปนรานเดิมที่เปด
ดําเนินการอยูแ ลวในตลาด แตจะเพิ่ มความหลากหลายของประเภทรานอาหารและอาหารใหกับ บริษัท เพื่ อ เพิ่ม
ทางเลือกใหแกลูกคา รวมทั้งเปนชองทางในการเพิ่มรายไดใหกับบริษัทในอนาคต
โดยบริษัทมีแผนการดําเนินงานรานสาขาของไดโดมอนที่รับโอนมาดังตอไปนี้
แผนการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรูปแบบ/แบรนดรานอาหาร
ภายหลั ง การเข า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย ข องไดโดมอนในวั น ที่ 15 ธั น วาคม 2554 สาขาเดิ ม ของไดโดมอนยั ง คง
ดําเนินการเชนเดิมตอไป และไดเปดรานไดโดมอนสาขาใหมที่หางโลตัส ทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยใชคอนเซปตใหม
ที่เปนบุฟเฟตอิ่มไมอั้นในราคา 299 บาทตอคน รวมเครื่องดื่ม ตั้งแตเริ่มเปดสาขา ซึ่งสาขานี้เปดในวันที่ 21 ธันวาคม
2554 โดยมีการออกแบบโลโก ภาชนะ และชุดฟอรมของพนักงานประจํารานใหม เพื่อเปนการปรับโฉมแบรนด
ไดโดมอน
ในปชวงครึ่งปแรกของป 2555 ไดทยอยปรับเปลี่ยนรานไดโดมอน โดยการปรับปรุงภายในรานบางสวน
(Minor Renovate) เพื่อรองรับการเพิ่มรายการอาหาร เชน การทําบารอาหารสําหรับเสิรฟซูชิ และ ฮอท ดิช โดยได
ดําเนินการแลวเสร็จในชวงครึ่งแรกของป 2555 ซึ่งการปรับปรุงรานบางสวนนี้ใชเวลาดําเนินการในรานประมาณ 3-5
วันในแตละสาขา หลังจากปรับปรุงแลวไดเพิ่มเติมรายการอาหารใหมากขึ้น และปรับราคาบุฟเฟตจากเดิม 219 บาทตอ
คนไมรวมเครื่องดื่มสําหรับแบรนดไดโดมอน เปนราคาใหมที่ 269 บาทตอคน ซึ่งเปนราคาที่ไมรวมเครื่องดื่ม
ในชวงครึ่งหลังของป 2555 บริษัทวางแผนทยอยปดปรับปรุงใหญ (Major Renovate) เดือนละประมาณ 2
สาขา โดยสาขาเดิมของไดโดมอนบางสาขา จะถูกปรับเปลี่ยนมาเปนแบรนด “ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต” ไดแก
สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน เซ็นทรัล ปนเกลา และเซ็นทรัล รามอินทรา ซึ่งเปนสาขาที่ในหางนั้นๆ ไมมีรานฮอท
พอท และมีความเหมาะสมที่จะเปดเปนแบรนด “ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต” มากกวา เนื่องจากมีโอกาสที่จะสามารถ
ทํายอดขายไดสูงกวาการใชแบรนดไดโดมอนตามเดิม
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สวนสาขาที่เหลือจะยังคงเปนแบรนดไดโดมอนเหมือนเดิม แตหลังจากปดปรับปรุงใหญแลว จะเปดขายใหม
ในราคา 299 บาทตอคน ซึ่งเปนราคาที่รวมเครื่องดื่ม
สาขาที่จะเปดใหมในแบรนดไดโดมอน นอกจากสาขาโลตัสทายาง เพชรบุรี ที่เริ่มเปดใหบริการแลวเมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2554 นั้น ในป 2555 บริษัทวางแผนที่จะเปดสาขาใหมในแบรนดนี้เพิ่มขึ้นอีก 5 สาขา ไดแก สาขาเซียร
รังสิต (เริ่มเปดใหบริการแลวเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 โดยเปนสาขาที่ปรับเปลี่ยนมาจากรานฮอท พอท เดิม) สาขา
เซ็นทรัล เชียงราย (เริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555) สาขาเซ็นทรัล สุราษฎรธานี สาขาเซ็นทรัล ลําปาง
และสาขาเสริมไทย มหาสารคาม
นอกจากนี้แลวในสวนของซอสปรุงรสไดโดมอนบรรจุขวด (Bottled Sauce) ที่วางขายตามหางสรรพสินคา
ยังคงมีอยูตอไปและวางแผนที่จะขยายชองทางการจัดจําหนายเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดใหกับบริษัทอีกทางหนึ่งดวย
สรุปรานไดโดมอนที่รับโอนมาและการปรับเปลี่ยนแบรนด มีดังตอไปนี้
ที่ตั้งสาขา / สํานักงาน
1. โรบินสัน รัชดา

แบรนด
(กอนรับโอนกิจการ)
ไดโดมอน

2. เดอะมอลล ทาพระ
3. เดอะมอลล งามวงศวาน
4. ฟวเจอรพารค บางแค
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17
18
19
20

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
แฟรี่พลาซา ขอนแกน
เซ็นทรัล พระราม 2
เดอะมอลล บางกะป

ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
อูมามิ
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน/ยาสุกิ
ไดโดมอน
ไดโดมอน
อูมามิ
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
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แบรนด
(หลังรับโอนกิจการ จนถึง 30 มิ.ย.55)
ไดโดมอน
(จะปดดําเนินการเมื่อครบกําหนดอายุสัญญา
เชาในเดือนกุมภาพันธ 2556)
ไดโดมอน
ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
ปดดําเนินการมาตั้งแตป 2553 พรอมกับการ
เปลี่ยนเจาของและการปดปรับปรุงของหางฯ
ปดดําเนินการแลว
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ปดดําเนินการแลว
ไดโดมอน
ปดดําเนินการแลว
ไดโดมอน
ไดโดมอน
ไดโดมอน
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ที่ตั้งสาขา / สํานักงาน
21
22
23
24
25
26

ไอทีสแควร หลักสี่
ไอทีสแควร หลักสี่
อูมามิ นวมินทร
ดิ โอลด สยาม
เสริมไทย มหาสารคาม
สํานักงานใหญ (เอกมัย)

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

แบรนด
(หลังรับโอนกิจการ จนถึง 30 มิ.ย.55)
ไดโดมอน
ปดดําเนินการแลว
ปดดําเนินการแลว
ปดดําเนินการแลว
ไดโดมอน
ปดดําเนินการแลว

ภายหลังการเขาซื้อสินทรัพยของไดโดมอนแลว บริษัทจะไดเปนเจาของแบรนดรานอาหารเพิ่มขึ้น โดย
ไดโดมอนเปนแบรนดรานอาหารที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันมานาน การนํามาพัฒนาเพื่อตอยอดใหบริษัทจะทําไดงาย
กว า การสร า งแบรนด ใ หม เ ข า มาในตลาด ที่ จ ะต อ งใช เ วลาพั ฒ นาหรื อ ใช เ งิ น ลงทุ น จํ า นวนมากในการโฆษณา
ประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูของผูบริโภคใหเกิดขึ้นในวงกวาง รวมทั้งสรางการยอมรับและความผูกพันที่ผูบริโภค
มีตอแบรนดดังกลาว นอกจากนี้ การซื้อกิจการหรือแบรนดดังกลาวถือเปนชองทางการขยายธุรกิจ โดยการสรางความ
หลากหลายของประเภทอาหาร เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกลูกคา รวมทั้งเปนชองทางในการเพิ่มรายไดใหกับบริษัทดวย
ประกอบกับรานอาหารเดิมของไดโดมอนก็ตั้งอยูในศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาชั้นนํา ซึ่งเปนชองทางการจําหนาย
ที่เหมือนกับรานฮอท พอท ซึ่งบริษัทมีความคุนเคยและมีประสบการณอยูแลว
แผนการปรับปรุงคุณภาพและความหลากหลายของเมนูอาหาร
รานไดโดมอนจะยังคงเปนรานอาหารปง/ยางสไตลญี่ปุนเหมือนเดิมตอไป แตไดเพิ่มประเภทของสดที่นํามา
ปง/ยาง รวมทั้งเพิ่มเมนูอาหารประเภทอื่นใหมีความหลากหลายมากขึ้น ไดแก สลัดญี่ปุน ซูชิ และอาหารประเภทฮอท
ดิช เชน ยากิโซบะ พิซซาญี่ปุน ซุปมิโซะ และเทมปุระ เปนตน รวมทั้งของหวาน ผลไม และไอศกรีม สําหรับเครื่องดื่ม
(refill) จะมีน้ําผลไมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีแตน้ําอัดลมโดยที่ราคาเครื่องดื่มยังคงเดิม
ทั้งนี้ อาหารบุฟเฟตของไดโดมอนจะมีรูปแบบการเสิรฟบนบารอาหารขนาดใหญที่จัดเรียงอาหารแตละ
ประเภทใหลูกคาสามารถเลือกรับประทานไดเอง1 เหมือนกับสไตลการเสิรฟบนบารอาหารของแบรนดฮอท พอท

1

รานบุฟเฟตของไดโดมอนแตเดิมมีการเสิรฟแบบตามสั่ง ซึ่งการปรับปรุงรานบางสวน(Minor Renovate) ในชวงตนป 2555 จะ
ยังคงเสิรฟวิธีเดิมแตเพิ่มรายการอาหารใหมากขึ้น โดยบารอาหารที่เพิ่มนั้นสําหรับอาหารบางรายการที่เพิ่มเขาไป เชน ซูชิ
และ ฮอท ดิช เทานั้น โดยยังไมไดปรับรูปแบบการเสิรฟ แตเมื่อปรับปรุงใหญ (Major Renovate) แลว จะปรับเปนการเสิรฟ
บนบารอาหารทั้งหมดเหมือนฮอท พอท
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กอนการรับโอนกิจการ
ปง/ยาง ไดแก หมู เนื้อ ปลา ไก

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

หลังการรับโอนกิจการ
ป 2555 - สาขาเดิม
สาขาเปดใหม / สาขาเดิม
(ปรับปรุงบางสวน : Minor Renovate)
(ปรับปรุงใหญ : Major Renovate)
ปง/ยาง ไดแก หมู เนื้อ ปลา ไก ผัก ฯลฯ
เหมือนกัน
ฮอท ดิช เชน ยากิโซบะ พิซซาญี่ปุน
ซุปมิโซะ เทมปุระ ฯลฯ
สลัดญี่ปุน และซูชิ
ของหวาน ผลไม และไอศกรีม
269 บาทตอคน ไมรวมเครื่องดื่ม
299 บาทตอคน รวมเครื่องดื่ม
อาหารเหลือปรับ 50 บาท/คน
อาหารเหลือปรับ 50 บาท/คน
เครื่องดื่ม (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

แผนการปรับราคาบุฟเฟต
บริษัทมีแผนปรับเพิ่มราคาบุฟเฟตใหสอดคลองกับคุณภาพและประเภทความหลากหลายของเมนูอาหารที่
เพิ่มขึ้น ในชวงแรกของการปรับปรุงบางสวนของราน (Minor Renovate) ราคาบุฟเฟตจะเพิ่มจากเดิมที่ราคา 219 บาท
ตอคน ไมรวมเครื่องดื่มสําหรับแบรนดไดโดมอน เปนราคา 269 บาทตอคน ไมรวมเครื่องดื่ม รวมทั้งจะใชแบรนด “ได
โดมอน” เทานั้น และภายหลังการปรับปรุงใหญของราน (Major Renovate) แลว จะเพิ่มราคาเปน 299 บาทตอคน รวม
เครื่อ งดื่ ม ซึ่งจะเทากับราคาบุฟเฟต ของรานไดโดมอนที่เปดใหม และเทากับ ราคาบุ ฟเฟตของแบรนด ฮอท พอท
อินเตอร บุฟเฟต
นอกจากนี้ บริษัทมีการคิดคาปรับจากการรับประทานอาหารเหลือ เพิ่มในราคาบุฟเฟตคนละ 50 บาท และมี
คาปรับในกรณีที่รับประทานอาหารเกินเวลาที่กําหนด 1.30 ชั่วโมง ในอัตรา 20 บาทตอคน สําหรับเวลาที่เกินทุกๆ 10
นาที
แผนการจัดหาสินคาและวัตถุดิบ และการบริหารจัดการรานสาขา
การจัดหาสินคาและวัตถุดิบของรานไดโดมอนมาจากสวนกลาง โดยใชระบบการสั่งซื้อรวมกันกับของรานฮอท พอท
เพื่อใหมีขนาดการสั่งซื้อรวมที่มากขึ้นและสามารถเพิ่มอํานาจตอรองในเรื่องของราคาและการใหบริการจาก Supplier
ได รวมทั้ง ได นํา ระบบการบริห ารจัด การวัตถุ ดิบ และครั วกลาง การจัด การรา นสาขา และระบบการควบคุ ม การ
ดําเนินงานตางๆ ที่บริษัทใชอยูในปจจุบัน เขาไปปรับใชในรานสาขาไดโดมอน ตลอดจนการบริหารจัดการ การใช
ทรัพยากร และการโฆษณาประชาสัมพันธที่สามารถทํารวมกันไดกับแบรนดฮอท พอท ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการ
การควบคุมคุณภาพ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
13.4 แหลงเงินทุน
การลงทุนในกิจการของไดโดมอน บริษัทใชเงินทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 236 ลานบาท ประกอบดวยการซื้อ
สินทรัพยจากไดโดมอนจํานวนประมาณ 50 ลานบาท (เปนราคาโดยประมาณซึ่งราคาซื้อขายสุดทาย เทากับ 45 ลาน
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บาท รวมกับมูลคาสุทธิหลังจากบวก/หักดวยรายการที่กําหนดในเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายกิจการ) การซื้อสิทธิการเชา
จากธนาคารธนชาต จํานวนรวมประมาณ 86 ลานบาท และเงินลงทุนเพื่อทยอยปรับปรุงรานสาขาเดิมของไดโดมอน
จํานวนประมาณ 100 ลานบาท
การชําระเงินในสวนของการซื้อสินทรัพยจากไดโดมอนตามสัญญาซื้อขายกิจการ ทยอยจายชําระ 4 งวด เริ่ม
ชําระงวดแรกในวันโอนกิจการ (วันที่ 15 ธันวาคม 2554) จนถึงงวดสุดทายวันที่ 15 เมษายน 2555 และการซื้อสิทธิการ
เชาจากธนาคารธนชาต เปนการทยอยจายชําระ โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ไดชําระเงินมัดจําจํานวน 8.63 ลาน
บาท และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 ไดผอนชําระอีกจํานวน 7.68 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
คงเหลือยอดคงคางชําระจํานวน 70.01 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะชําระภายในป 2555 สําหรับการปรับปรุงรานสาขาเดิม
ของไดโดมอนจะเริ่มดําเนินการปรับปรุงรานบางสวน (Minor Renovate) ในชวงครึ่งแรกของป 2555 และการปรับปรุง
ใหญ (Major Renovate) ในชวงครึ่งหลังของป 2555 จนถึงไตรมาสที่ 3 ป 2556 โดยจะทยอยดําเนินการ ดังนั้นการใช
เงินในการปรับปรุงสาขาดังกลาวจึงเปนการทยอยใชตามการลงทุนในชวงเวลานั้นๆ
รายละเอียดเงินลงทุนและระยะเวลาการใชเงิน เปนดังนี้
สินทรัพยที่ซื้อ/ลงทุน
1. สินทรัพยของไดโดมอนตามสัญญาซื้อขาย
กิจการ ไดแก สัญญาเชาทางการเงินของราน
สาขา เงินประกันการเชา เงินประกันระบบ
สาธารณูปโภค สินคาคงเหลือ และสินทรัพย
ถาวร เปนตน
2. สิทธิการเชาระยะยาว 8 สาขา (ซื้อจาก
ธนาคารธนชาต)
3. คาปรับปรุงรานสาขาที่ซื้อมาจากไดโดมอน
รวม

เงินลงทุน
(ลานบาท)
501/

แหลงเงินทุน
ระยะเวลาใชเงิน
เงินทุนหมุนเวียน เงินกูยืมจาก
ของบริษัท
สถาบันการเงิน
30
วันโอนกิจการ (15 ธ.ค. 2554)
20
- 15 เม.ย. 2555

86

36

50

30 พ.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2555

100
236

30
86

70
150

ป 2555 - ไตรมาสที่ 3 ป 2556

หมายเหตุ: 1/ราคาซื้อขายกิจการเทากับ 45 ลานบาท รวมกับมูลคาสุทธิหลังจากบวก/หักดวยรายการที่กําหนดในเงื่อนไขของ
สัญญาซื้อขายกิจการ

บริษัทมีแหลงเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนที่ไดจากการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 86 ลานบาท และ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 150 ลานบาท โดยปจจุบันบริษัทไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมเพื่อลงทุนในกิจการของได
โดมอนจากธนาคาพาณิชยแหงหนึ่งเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีวงเงินกูยืมจํานวน 150 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับ
MLR - รอยละ 1.75 ตอป อายุเงินกู 3 ป ระยะเวลาปลอดชําระเงินกู (Grace period) 6 เดือน โดยมีสิทธิการเชาดังกลาว
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

เปนหลักประกันเงินกูยืม รวมกับการค้ําประกันบุคคลโดยนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี2 ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญและ
ผูบริหารของบริษัท โดยไดลงนามในสัญญาเงินกูเสร็จเรียบรอยแลวในเดือนมกราคม 2555

2

การค้ําประกันเงินกูยืมโดยผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัทถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว ทั้งนี้ การค้ําประกันเงินกูยืมโดยผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัทเปนเงื่อนไขของธนาคารที่
ใหกูยืมเงิน โดยการกูยืมเงินครั้งนี้มีความจําเปนเพื่อใชในการขยายธุรกิจ และบริษัทไมมีคาใชจายใดๆจากการไดรับค้ําประกัน
เงินกูยืมดังกลาว
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