บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
1.1.1. ความเป็นมา
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “มัดแมน”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ในนามบริษัท
มัดแมน จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10.00 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจหลักคือการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant หรือ QSR) ในขณะนั้นบริษัทฯ มีเงินลงทุน ใน บริษัท
โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด (“GDT”) บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด (“ABP”) และ บริษัท โกลเด้น ฟู้ด
เซอร์วิส จากัด (“GFS”) อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วในทั้ง 3 บริษัท
ต่อมาในปี 2551 บริษัทฯ ได้เพิ่มเงินลงทุนในทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว ทาให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 เป็น
ร้อยละ 41 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วในทั้ง 3 บริษัท โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทเพื่อ ลด
การซ้าซ้อ นในการดาเนินกิ จการผลิตและจาหน่ายอาหารและเครื่อ งดื่ม โดยการโอนกิจการทั้ ง หมดของ GFS ซึ่งรวมถึ ง
กระบวนการผลิตและจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมาให้กับ ABP และมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ GFS ยกเลิก
บริษัทและชาระบัญชี โดยให้ GFS จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติในการโอนกิจการทั้งหมด ยกเลิกบริษัทและทาการชาระบัญชีโดย
ให้กระบวนการดังกล่าวแล้วเสร็จ
จากศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน) (“ทรัพย์
ศรีไทย”) ได้เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจให้ทรัพย์ศรีไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ทรัพย์
ศรีไทยจึงได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2555 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น (หลังหักเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อ) เท่ากับ 1,327.5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ
จานวน 0.8 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (โดยแบ่งออกเป็น หุ้นบุริมสิทธิ
ร้อยละ 51 และหุ้นสามัญร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ซึ่งในขณะนั้นบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน GDT
และ ABP คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 41 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทรัพย์ศรีไทยจึงได้เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ GDT และ ABP จานวน 8.2 ล้านหุ้น และจานวน 13.3 ล้านหุ้น หรือคิดสัดส่วน ร้อยละ 59 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วทั้งหมดของ GDT และ ABP ตามลาดับ
ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเพิ่มความชัดเจนในโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท อีกทั้งยังเป็น
การเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการระดมทุนในอนาคต ต่อมา เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ทรัพย์ศรีไทยได้ขายเงิน
ลงทุนทั้งหมดที่ถืออยู่ใน GDT และ ABP ตามลาดับให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 GDT และ ABP มีสาขาทั้งหมดจานวน 284 และ 70 สาขา ตามลาดับ
นอกจากนี้ ในช่วงปีเดียวกัน บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายโอกาสในการประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทฯ โดย
บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จากัด (“GS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ “Baskin
Robbins” และสิทธิในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ “Baskin Robbins” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2555 โดย GS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจนาเข้าและ
จาหน่ายไอศกรีมและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ “Baskin Robbins” โดย GS ให้ความสาคัญในการจาหน่ายสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามที่เจ้าของแบรนด์กาหนด GS จึงได้มีนโยบายในการนาเข้าไอศกรีมจากประเทศสหรัฐอเมริกาแทน
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การผลิตไอศกรีมในประเทศซึ่งให้ คุณภาพและรสชาติของไอศกรีมที่แตกต่างกัน การนาเข้าไอศกรีม แทนการผลิตในประเทศจึง
เป็นหนึ่งในแนวทางการทาตลาดของ GS เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งคุณภาพและผลิตภัณฑ์ให้เหมือนต้นตารับมากที่สุด โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559 GS มีสาขาทั้งหมดจานวน 30 สาขา
จากความสาเร็จและการเติบโตในการประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้รูปแบบของสิทธิแฟรนไชส์ บริษัทฯ
เล็งเห็นถึงความสาคัญ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถต่อ ยอดทางธุรกิจเพื่อ การเติบโตได้อ ย่างไม่มี
ข้อจากัด บริษัทฯ จึงมองหาโอกาสการลงทุนทางธุรกิจภายใต้แบรนด์ของตัวเองเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของ
สิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศ จากแนวทางดังกล่า วข้างต้น บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น สามัญทั้งหมด ของ บริษัท เกรฮาวด์ จากัด
(“GHF”) ซึ่งดาเนินธุรกิจแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จานวน 1.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ และหุ้นสามัญและหุ้น
บุริมสิทธิ์ทั้งหมดของ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด (“GHC”) ซึ่งดาเนินธุรกิจร้านอาหารแบบบริการเต็มรูปแบบ (Full Service
Restaurant) จานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัทเกรฮาวด์ ในมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 1,853.8 ล้านบาท โดยการชาระเงินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เงินสดจานวน 1,265.8 ล้านบาท และการแลกหุ้นของบริษัทฯ
จานวน 588.0 ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ จานวน 1.3 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 444.6 บาท ซึ่งการซื้อกิจการดังกล่าว
เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของตัวเอง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 GHF มีสาขาทั้งหมด
16 สาขา และ GHC มีสาขาทั้งหมด 24 สาขา ทั้งในและต่างประเทศ แบ่งเป็น 13 สาขาในประเทศไทย และ 11 สาขาใน
ต่างประเทศ
จากการขยายธุรกิจการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่อง และโอกาสในการลงทุน
และการเติบโตในอนาคต ทาให้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อระดมทุนในการ
สร้างความแข็งแกร่งให้ฐานทุนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของทรัพย์ศรีไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้มีมติ
อนุมัติแผนการนาบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย ทรัพย์ศรีไทย จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอานาจ
ควบคุมในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน และได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายละเอียดตามหนังสือเลขที่ 022/2559 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินปันผล/กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 กาหนดวันปิดสมุดทะเบียน การเพิ่มทุนแบบ General Mandate
และแผนการนาบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และต่อมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ได้มีมติแปรสภาพบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทมหาชนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 843,923,000 ล้านบาท เป็น 1,054,903,750 ล้านบาท เพื่อนาหุ้น
สามัญ เพิ่มทุ นจานวนไม่เกิน 210,980,750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายต่อ ประชาชนเป็นการทั่ วไป ซึ่ง
ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ทรัพย์ศรีไทยจะถือหุ้นในบริษัทฯ ลดลงเหลือไม่ต่ากว่า ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ “[2.3.9] ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)
1.1.2. ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ
ปี
2549

เหตุการณ์
- บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท
(ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 51,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท 3 บริษัท ได้แก่ GDT ABP และ GFS
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยบริษัทฯ มีเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
25 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งหมดของทั้ง 3 บริษัท โดยคิดเป็นเงินลงทุน ตามวิธีราคาทุนที่
ส่วนที่ 2.2.1 หน้าที่ 2
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มูลค่าประมาณ 131.93 ล้านบาท 131.87 ล้านบาท และ 25.00 ล้านบาท ตามลาดับ
2551

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 และ 29
มกราคม 2551 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท และหุ้น บุริม สิทธิ 51,000 หุ้น มูลค่า ที่ ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท) เป็น 75
ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 367,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ
382,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2551
- บริษัทฯ เพิ่มเงินลงทุนในทั้ง 3 บริษัทได้แก่ GDT ABP และ GFS จากเดิม 131.93 ล้านบาท
131.87 ล้านบาท และ 25.00 ล้านบาท ตามลาดับ เป็น 173.55 ล้านบาท 157.42 ล้านบาท และ
36.01 ล้านบาท ตามลาดับ ทาให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในทั้ง 3 บริษัท เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
25 เป็นร้อยละ 41 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งหมดของทั้ง 3 บริษัท
- ต่อมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GDT มีมติอนุมัติให้ทาการลดทุนจดทะเบียนของ GDT เพื่อการปรับ
โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 จาก 289.64 ล้านบาทเป็น 246.20
ล้านบาท โดย GDT ได้จดทะเบียนลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 9
ธันวาคม 2551

2552

- GFS โอนกิจการทั้งหมดซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิตและจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับ ABP
- GFS ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชาระบัญชีหลังทาการโอนกิจการทั้งหมดให้กับ ABP

2553

- ที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น ของ GDT มีม ติอ นุมัติให้ท าการลดทุ นจดทะเบียนของ GDT เพื่อ การปรั บ
โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 246.20
ล้านบาทเป็น 226.20 ล้านบาท โดย GDT ได้จดทะเบียนลดทุ นต่อกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2553
- GDT ได้รับรางวัล “แฟรนไชส์ซีแห่งปี (Dunkin’ Brand Franchisee and Enterprise Awards
International Partners of the Year)” และ “Dunkin’ Donuts International Above and Beyond
Award” จาก Dunkin Donuts ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของแฟรนไชส์

2554

- GHC ขยายสาขาไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก ผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์กับบริษัทในเขตบริหาร
พิ เ ศษฮ่ อ งกงแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดย ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 ร้ า นอาหาร
Greyhound Café ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีทั้งหมด 5 สาขา

2555

- ทรัพย์ศรีไทย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2555 ให้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริษัทฯ ที่ขณะนั้นมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 41 ใน GDT และ ABP ตามลาดับนอกจากนี้
ทรัพย์ศรีไทยได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 59 ของทุนทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ GDT และ ABP จาก
กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทารายการดังกล่าวทั้ง 2 รายการ บริษัทฯ GDT และ ABP
จึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดในทางตรงและทางอ้อมของทรัพย์ศรีไทย
- ต่อ มา ทรัพ ย์ ศรี ไทยได้ มี ก ารปรั บโครงสร้ างการถื อ หุ้น ในบริ ษัท ย่ อ ยเพื่ อ การบริห ารจัด การที่
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทรัพย์ศรีไทยมีมติให้ขายหุ้นร้อยละ 59 ที่ทรัพย์ศรีไทย
ถืออยู่ใน GDT และ ABP ให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงใน
GDT และ ABP ในสัดส่วนร้อ ยละ 100 ของทุ นจดทะเบียนชาระแล้วของ GDT และ ABP
ตามลาดับ

ส่วนที่ 2.2.1 หน้าที่ 3

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
- เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติเพิ่มทุนโดยการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นจานวนเงิน 263.25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2555 เป็นผลให้ทุน
ชาระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 75.00 ล้านบาทเป็น 338.25 ล้านบาท
- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง GS ขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้าน
บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ “Baskin Robbins”
ต่อมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 GS ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการจาหน่าย
ไอศกรีมภายใต้แบรนด์ Baskin Robbins และสิทธิในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ ม
ภายใต้แบรนด์ “Baskin Robbins” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จากเจ้าของกิจการเดิม
- ต่อมา เมื่อ วันที่19 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ทาการลดทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วจากเดิม 338.25 ล้านบาท เป็น 300.00 ล้านบาท โดยการลดหุ้นบุริมสิทธิลง
38.25 ล้านบาท (หุ้นบุริมสิทธิ 382,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ซึ่งเป็นการลดทุน
จากหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างเงินทุน บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
ลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันเดียวกัน
- GDT ได้รับรางวัล Excellence in Trade Certificate Outstanding Partner จาก Dunkin’ Donuts
ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของแฟรนไชส์
2556

- ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จากเดิม 300.00 ล้านบาทเป็น 450.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือ
หุ้นเดิม โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2556
- ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากเดิม 450.00 ล้านบาทเป็น 525.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น
เดิม โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 12
กรกฎาคม 2556 โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้ง 2 ครั้งดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
เงินลงทุนในการประกอบธุรกิจ
- GHC ขยายสาขาไปยังประเทศจีนเป็นครั้งแรก โดยการทาสัญญาให้สิทธิแฟรนไชส์กับบริษัทคู่ค้า
เดิมที่ เป็นผู้ได้รับสิท ธิแฟรนไชส์ในฮ่องกง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 สาขาร้านอาหาร
GHC ในประเทศจีนมีทั้งหมด 5 สาขา

2557

- ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 3,189,230 หุ้นจากเดิม 5,250,000 หุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 8,439,230 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 444.62 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าว
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยมีการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน ดังนี้
 จัดสรรให้ทรัพย์ศรีไทย 1,079,571 หุ้นคิดเป็นมูลค่ารวม 480.00 ล้านบาท
 จัดสรรให้ บมจ.น้าตาลขอนแก่น จานวน 787,186 หุ้นคิดเป็นมูลค่ารวม 350.00 ล้านบาท
 จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ 1,322,473 หุ้นคิดเป็นมูลค่ารวม 588.00 ล้านบาท
เพื่อใช้สาหรับการแลกหุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการชาระค่าหุ้นสาหรับการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัท
เกรฮาวด์
- จากการเพิ่มทุ นในบริษัทฯ ข้างต้นทาให้ทรัพย์ศรีไทยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลดลงจาก
ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 75 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 525.00 ล้านบาทเป็น
843.92 ล้านบาท
ส่วนที่ 2.2.1 หน้าที่ 4

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
- ต่อมา เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ กลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ (“GHF”)
ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญ 969,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิของ
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด (“GHC”) จานวน 107,843 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
จากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ ในมูล ค่ารวมทั้งสิ้น 1,853.80 ล้านบาท โดยการชาระ
เงินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยเงินสดจานวน 1,265.80 ล้านบาทและการแลกหุ้น ของ
บริษัทฯ จานวน 588.00 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 1,322,473 หุ้นในราคาหุ้นละ
444.62 บาท) ทั้งนี้ ทรัพย์ศรีไทยมีสิทธิ์ซื้อหุ้นของบริษัทฯ คืนจากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท เกร
ฮาวด์ จานวน 499,821 หุ้นตามราคาซื้อคืนที่กาหนดไว้ภายในระยะเวลา 2 ปี
- และเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2557 ได้มีมติอนุมัติ
ให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จากัด (“GGC”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดย
ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะนั้น และเพื่อความ
คล่องตัวในการดาเนินการเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดย GGC ได้รับลิขสิทธิ์เฉพาะ
สาหรับพรีเมียม เบเกอรี่ คาเฟ่ ภายใต้แบรนด์ โควา (COVA) ประเทศอิตาลี แต่เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทย
- ต่อ มา เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ฯ ได้ เข้าท ารายการดังกล่าว โดยการเข้าซื้อ หุ้ น
จานวน 99,998 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 10 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) มูลค่าขนาดรายการ
รวม 999,980 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ GGC
2558

-

-

2559

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ทรัพย์ศรีไทยได้ซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัทเกร
ฮาวด์ จานวน 449,821 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริษัทฯ ที่ราคา 464.92 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 209.00 ล้านบาท การเข้าทา
รายการดังกล่าวทาให้ทรัพย์ศรีไทยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 75 เป็น
ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ยกหนี้ระหว่างกันของ GS จานวน 120 ล้านบาท โดย
บริษัท ฯ เพิ่มเงินลงทุนใน GS จานวน 120 ล้านบาท และเป็นผลให้ทุนจดทะเบียนใน GS
เพิ่มขึ้นเป็น 125 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท
GHC ขยายสาขาไปยังประเทศมาเลเซียแห่งแรก ผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์กับบริษัทในประเทศ
มาเลเซีย
ABP ได้รับรางวัล “Au Bon Pain the bakery Café Franchise of the Year ABP Thailand
2015” จาก [ABP Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของแฟรนไชส์
GS ได้รับรางวัล “Retail Food Safety Excellent 2015” และ “Innovation Excellence 2015”
จาก Baskin Robbins Franchising LLC (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของทรัพย์ศรีไทย ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติ
เห็นชอบและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของทรัพย์ศรีไทย ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ถือ หุ้นของทรัพย์ศรีไทยตามสัดส่วนการถือ หุ้ นในทรัพย์ศรีไทย
(Pre-emptive Right) โดยทรัพย์ศรีไทยจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมในบริษัทฯ ใน
สัดส่วนที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ของบริษัทฯ (รายละเอียดตามสารสนเทศที่ทรัพย์ศรีไทยได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 และสารสนเทศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2559)
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
- ต่อมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ของบริษัทฯ ได้มีมติ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 843.92 ล้านบาทเป็น 1,054.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 210.98 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ทาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว สาหรับการเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และและผู้
ถือหุ้นของทรัพย์ศรีไทยตามสัดส่วนการถือหุ้นในทรัพย์ศรีไทย (Pre-emptive Right) โดยบริษัทฯ
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 19 เมษายน 2559
1.1.3. การพิจารณาขนาดของบริษัทในการขออนุญาตเข้าจดทะเบียนในลักษณะ Holding Company
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทฯ จาเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 20/2555 เรื่องการพิจารณาขนาด
ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศ Holding Company”) ซึ่ง
กาหนดให้บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในลักษณะ Holding Company มีคุณสมบัติตามประกาศ Holding Company ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้ว บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศทุกประการ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิธีการคานวณ

ข้อกาหนดตาม
ประกาศ Holding
Company

คุณสมบัติของ
บริษัท

≥ ร้อยละ 25.0

ร้อยละ 94.7

≥ ร้อยละ 75.0

ร้อยละ 94.7

≤ ร้อยละ 25.0

ร้อยละ 5.3

1) ขนาดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ
วิธีการคานวณ
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ หักเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
2) ขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ
วิธีการคานวณ
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ หักเงินลงทุนในบริษัทอื่น
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
3) ขนาดบริษัทอื่นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ
วิธีการคานวณ
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

1.1.4. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ส่วนที่ 2.2.1 หน้าที่ 6

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
-ไม่ม-ี
1.2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อดาเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจไลฟ์
สไตล์ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยใน 3 ธุรกิจหลักได้แก่
1) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์
2) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของตัวเอง
3) ธุรกิจไลฟ์สไตล์

ส่วนที่ 2.2.1 หน้าที่ 7

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย

บมจ. น้าตาลขอนแก่น

80.0%

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

9.3%

10.7%

บริษทั มัดแมน จากัด (มหาชน)
(“บริษทั ฯ”)
100.0%

บจ. โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย)

100.0%

บจ. เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย)

100.0%

บจ. โกลเด้น สกู๊ป

100.0%

บจ. เกรฮาวด์ คาเฟ่
100.0%

GHC Café (UK)
Co., Ltd.
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100.0%

บจ. เกรฮาวด์

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)

บริษัท

เครื่องหมาย
การค้า

สัดส่วนการ
ถือหุ้น

(ตัวย่อ)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(ร้อยละ)

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์
1. บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)
จากัด

DD

100.00

ผลิตและจาหน่ายโดนัทและเครื่องดื่ม
ภ า ย ใ ต้ แ บ ร น ด์ ดั ง กิ้ น โ ด นั ท
(“Dunkin’ Donuts” หรือ “DD”)

2. บริษัท เอบีพี คาเฟ(ประเทศไทย)
จากัด

ABP

100.00

ผลิ ต และจ าหน่ า ยเบเกอรี่ ภายใต้
แบรนด์ โอ ปอง แปง (“ABP”)

3. บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จากัด

BR

100.00

นาเข้า และจ าหน่า ยไอศกรีม ภายใต้
แบรนด์ Baskin Robbins (“BR”)

100.00

ผลิตและจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
แบบบริการเต็มรูปแบบภายใต้แบรนด์
ต่อไปนี้

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของตัวเอง
4. บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด

GHC

เกรฮาวด์ คาเฟ่ (Greyhound Café)
อะนาเตอร์ฮ าวด์ (Another Hound
Café)
สวีทฮาวด์ (Sweet hound)

100.00
5. บริษัท GHC Café (UK)

GHC (UK)

(บริษัทย่อย
ทางอ้อมผ่าน
การถือหุ้น
GHC)

ผลิตและจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
แบบบริ ก ารเต็ ม รู ป แบบภายใต้ ค อน
เซ็ปต์ (Concept) ของ GHC “Basic
with a Creative Twist” โดยทา
การตลาดที่ต่างประเทศ

ธุรกิจไลฟ์สไตล์
6. บริษัท เกรฮาวด์ จากัด

GH

100.00

ผลิ ต แ ล ะจ าห น่ าย เสื้ อ ผ้ า แฟ ชั่ น
เครื่ อ งประดั บ และสิ น ค้ า ไลฟ์ ส ไตล์
ภายใต้แบรนด์ต่อไปนี้
เกรฮาวด์ ออริ จิ น อล (Greyhound
Original)
เพลย์ฮาวด์ (Playhound)

ส่วนที่ 2.2.1 หน้าที่ 9

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
สไมลี่ฮาวด์ (Smileyhound)
แอนนิมอล เฮ้าส์ (Animal House)
เอเวอรี่ติงฮาวด์ (Everything-Hound)

ภาพรวมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจร้านโดนัทและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ Dunkin’ Donuts
2. ธุรกิจร้านเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ Au Bon Pain
3. ธุรกิจร้านไอศกรีม ภายใต้แบรนด์ Baskin Robbins
4. ธุรกิจร้านอาหารรูปแบบแฟชั่น คาเฟ่ ภายใต้แบรนด์ Greyhound
5. ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง ภายใต้แบรนด์ M-Kitchen

284 สาขา
70 สาขา
30 สาขา
24 สาขา
1 สาขา

หมายเหตุ: จานวนสาขาของร้านอาหาร ภายใต้แบรนด์ Greyhound แบ่งเป็นร้านอาหารภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อย
จานวน 13 สาขาและร้านอาหารภายใต้การให้สิทธิแฟรนไชส์แก่พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ จานวน 11 สาขา
1) ธุรกิจร้านโดนัทและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ Dunkin’ Donuts
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายโดนัทและเครื่องดื่มโดยลงทุนผ่าน GDT ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว โดย GDT ได้รับสิ ท ธิภ ายใต้สัญ ญามาสเตอร์แฟรนไชส์เพื่อ ผลิตและจ าหน่ายโดนัท และเครื่อ งดื่ม ภายใต้แบรนด์
“Dunkin’ Donuts” ในประเทศไทย โดยมีสิทธิในการเปิดร้าน Dunkin’ Donuts ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity
Right) ทั้งนี้ GDT สามารถให้ช่วงสิทธิแก่บุคคลที่ 3 ได้โดยมีหน้าที่จัดหาพื้นที่เช่าให้แก่ผู้รับช่วงสิทธิ (โปรดพิจารณารายละเอียด
สัญญาที่เปิดเผยในส่วนที่ 2.5)
ในส่วนของกระบวนการผลิต GDT มีครัวกลางและครัวย่อยจานวน 22 สาขาโดยสามารถแบ่งออกเป็นครัวในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 5 สาขา ซึ่งสามารถรองรับการผลิตได้สูงถึง จานวน 3.4 ล้านชิ้นต่อเดือน โดยปัจจุบันมีการผลิตโดนัทอยู่ที่ร้อยละ 87
ของกาลังการผลิตทั้งหมด และครัวย่อยในต่างจังหวัดจานวน 17 สาขาซึ่งสามารถรองรับการผลิตได้สูงถึง จานวน 2.7 ล้านชิ้น
โดยปัจจุบันการผลิตโดนัทในครัวย่อยต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 71 ของกาลังการผลิตทั้งหมด ที่กระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการรักษาคุณภาพที่สดใหม่ของโดนัทโดยนาเทคโนโลยีการแช่แข็ง (Frozen Donuts)
มาใช้ ในการรักษาคุณภาพที่ สดใหม่ของโดนัท เพื่อ ให้สามารถขนส่ง โดนัท จากครัวกลางไปยังศูนย์ครัวย่อ ยหรือ สาขาย่อ ยที่
ห่างไกลได้
GDT มีช่องทางการจาหน่ายหลัก 2 ช่องทางดังนี้ 1) ร้านขนาดเล็ก (Kiosk) มีพื้นที่ประมาณ 10 - 30 ตารางเมตร โดย ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 มีจานวน 222 สาขา (รวมสาขาชั่วคราว) คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 76.7 ของสัดส่วนรายได้ทั้งหมด ของ
GDT และ 2) ร้านขนาดใหญ่ (Standalone) ที่มีพื้นที่ 50 - 150 ตารางเมตร โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจานวน 62 สาขา
(รวมสาขาชั่วคราว) คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 23.3 ของสัดส่วนรายได้ทั้งหมดของ GDT
ในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ Dunkin’ Donuts มีโดนัทมากกว่า 50 ชนิด เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ที่
หลากหลาย นอกจากนี้ ที่ผ่านมาร้าน Dunkin’ Donuts ยังได้นาเสนอโดนัทรูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้ปัจจุบันโดนัทของร้าน Dunkin’ Donuts มีส่วนผสมที่แตกต่างจากโดนัทของ
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ร้านทั่วไป ทั้งในส่วนของตัวโดนัท ไอซิ่ง และท้อปปิ้ง ตัวอย่างเช่น โดนัทที่มีส่วนผสมของชาร์โคล โดนัทที่มีส่วนผสมของข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ และมีเดรสซิ่งที่เปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆ ที่สาคัญ เช่น เทศกาลวาเลนไทน์ ปีใหม่ คริสมาสต์ เป็นต้น
2) ธุรกิจร้านเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ Au Bon Pain
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายเบเกอรี่โดยลงทุนผ่า น ABP ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว โดย
ABP ได้รับสิทธิภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์เพื่อผลิตและจาหน่ายเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ “Au Bon Pain” ในประเทศไทย
โดยมีสิทธิในการเปิดร้าน Au Bon Pain ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity Right)
ABP มีโรงงานครัวกลางตั้งอยู่ที่ นิค มอุตสาหกรรมบางปู โดยมีกาลังการผลิตที่ 367,000 ชิ้นต่อเดือน โดยปัจจุบัน ABP มีการ
ผลิตอยู่ที่ร้อยละ 91 ของกาลังการผลิตทั้งหมด โดยกาลังการผลิตส่วนที่เหลือสามารถรองรับสาขาใหม่ได้เพิ่มอีกประมาณ 4
สาขา ทั้งนี้ ABP มีแผนในการขยายโรงงานครัวกลางในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โรงงานครัวกลางเป็นศูนย์กลาง
ในการผลิตและกระจายสินค้าไปยังครัวสาขาย่อยและสาขาหน้าร้านทั้งหมด 70 สาขา (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
ABP มีช่องทางการจาหน่ายหลัก คือ การขายสินค้าในรูปแบบร้าน Stand alone ที่มีพื้นที่ประมาณ 50-300 ตารางเมตร ตั้งอยู่
บนท าเลส าคั ญ ๆ ในแหล่ ง ธุ ร กิ จ และแหล่ ง ที่ มี ก ารสั ญ จรไปมาพลุ ก พล่ า น อาทิ อาคารส านั ก งาน โรงพยาบาล และ
ห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ บริการจัดเลี้ยง (Catering) และบริการจัดส่งให้ที่บ้าน (Delivery) ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ร้าน Au Bon Pain มีจานวนทั้งหมด 70 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
นอกจากนั้นจะเป็นสาขาในพัทยาและภูเก็ต อย่างไรก็ดี บริษัทได้พิจารณาโอกาสทางธุรกิจในการเพิ่มสาขาในอีกหลายแห่ง อาทิ
เชียงใหม่ เกาะสมุย กระบี่ หัวหินและชานเมือ งกรุงเทพมหานคร เป็ นต้น ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตเพิ่ม เติ ม
สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมการกระจายรายได้และสนับสนุนการท่องเที่ยวไปยังหัวเมืองรองมากขึ้น
3) ธุรกิจร้านไอศกรีม ภายใต้แบรนด์ Baskin Robbins
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายไอศกรีมโดยลงทุนผ่าน GS ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว โดย
GS ได้เข้าซื้อกิจการที่ดาเนินธุรกิจการนาเข้าและจาหน่ายไอศกรีมภายใต้แบรนด์ Baskin Robbins จากเจ้าของสิทธิ์เดิม และ
ได้รับสิทธิในการดาเนินกิจการร้านไอศกรีมภายใต้แบรนด์ Baskin Robbins ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity Right)
ปัจจุบันร้านไอศกรีม Baskin Robbins มีไอศกรีมคุณภาพระดับพรีเมี่ยมที่นาเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาให้เลือกมากกว่า 40 ชนิด
จากรสชาติไอศกรีมของแบรนด์ Baskin Robbins ทั่วโลกซึ่งมีมากกว่า 1,000 ชนิด นอกจากนี้ บริษัทยังได้เริ่มผลิตและจาหน่าย
ไอศกรีมเค้กเอง รวมถึงการออกแบบและพัฒนารูปแบบไอศกรีมเค้กรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่ง
ต้องการความแปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้น โดยศูนย์กลางการผลิตไอศกรีมเค้ก (Cake Center) ตั้งอยู่ย่านถนนพระรามเก้า
สามารถรองรับการผลิตไอศกรีมเค้กได้ทั้งหมดประมาณ 470 ชิ้นต่อปี โดยปัจจุบันมีการผลิต (Utilization rate) อยู่ที่ร้อยละ 90
ต่อปี ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ไอศกรีมเค้ก เป็นผลิตภัณฑ์ของ GS ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา
GS มีช่องทางการจัดจาหน่ายหลักคือ การขายสินค้าในรูปแบบร้าน Standalone ที่มีพื้นที่ประมาณ 45-80 ตารางเมตร โดย
ตั้งอยู่บนทาเลสาคัญ ที่มีการสัญจรไปมาของลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมีความคุ้นเคยกับแบ
รนด์ Baskin Robbins เป็นอย่างดี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 GS มีสาขาทั้งหมด จานวน 30 สาขาโดย 24 สาขากระจาย
อยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนาและสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯและปริมณฑล และ 6 สาขาในต่างจังหวัด อาทิ พัทยา ระยอง
ประจวบคิรีขันธ์ ภูเก็ต และ หาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นทาเลที่ตอบรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
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4) ธุรกิจร้านอาหารรูปแบบแฟชั่น คาเฟ่ ภายใต้แบรนด์ Greyhound
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจร้านอาหารแบบร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ ในรูปแบบแฟชั่น คาเฟ่ โดยลงทุนผ่าน GHC ในสัดส่วนร้อย
ละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว โดย GHC ได้พัฒนาแบรนด์ “Greyhound Café” ด้วยตัวเอง โดยมีสาขาแรกที่
ห้างสรรพสินค้า ดิเอ็มโพเรียมในปี 2537 ซึ่งเป็นร้านอาหารรูปแบบสไตล์แฟชั่น คาเฟ่ ที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองสูง ซึ่งนับว่าเป็น
ร้านอาหารแฟชั่น คาเฟ่แห่งแรกในกรุงเทพฯ ต่อมา ร้านอาหาร Greyhound Café มีการขยายสาขาไปยังห้างสรรพสินค้าไลฟ์
สไตล์ชั้นนาทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล และมีการแตกแบรนด์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในหลากหลายรูปแบบ โดย
แต่ละแบรนด์มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
แบรนด์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เกรฮาวด์ คาเฟ่ (Greyhound Café)

ร้า นอาหารสไตล์ฟิ วชั่ นผสมผสานระหว่า งอาหารไทยและนานาชาติ ที่ มี
บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายประเภทกว่า 90 เมนู ตั้งแต่ อาหาร
ไทยฟิวชั่น ผสมผสานระหว่ างอาหารไทยและนานาชาติ อาหารมังสวิรั ติ
ขนม และ เครื่องดื่ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Basic with a Creative Twist” โดย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ร้านอาหาร Greyhound Café มีสาขาทั้งหมด
11 สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล

อนาเธอร์ฮาวด์ (Another-hound)

ร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นที่ผสมผสานระหว่างอาหารอิตาเลี่ยนและรสชาติจัด
จ้านของอาหารไทย รวมทั้งบรรยากาศร้านอาหาร ที่ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ที่
พิถีพิถันในการใช้ชีวิตของคนเมืองที่ มีสไตล์ ภายใต้คอนเซ็ป “Chic and
Glamorous Italian Gourmet with a Thai Twist” มีบริการอาหารและของ
หวานที่หลากหลายกว่า 70 เมนู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ร้านอาหารอนา
เธอร์ฮาวด์ มีสาขาทั้งหมด 1 สาขาในกรุงเทพฯ

สวีทฮาวด์ (Sweet hound)

มุมขนมที่มีพื้นที่ 40-50 ตร.ม. ตั้งอยู่ภายในร้านอาหารในเครือ GHC โดยมี
เมนูขนมกว่า 38 เมนู โดยมีเมนูวาฟเฟิล เป็นเมนูยอดนิยม ซึ่งมีรสชาติที่
หลากหลาย อาทิ Waffle Red Velvet, Waffle Banana Choc Cheese,
Waffle Tower-fresh Fruit Salad เป็นต้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มี
ร้านอาหารในเครือ GHC ที่มีมุมขนมสวีทฮาวด์ภายในร้าน ทั้งหมด 2 สาขา
ในกรุงเทพฯ

ร้านอาหาร Greyhound Café มีการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารในครัวย่อยจาก 2 แหล่ง คือ 1) วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารจากผู้ผลิตและจาหน่ายวัตถุดิบ และ 2) วัตถุดิบอาหารแปรรูปจากผู้ผลิตและจาหน่ายวัตถุดิบอาหารแปรรูป
วัตถุดิบในการประกอบอาหารบางส่วนจะถูกนามาแปรรูปที่ ศูนย์จัดเตรียมและจัดเก็บวัตถุดิบ ของ GHC ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางใน
การแปรรูปและจัดเก็บ วัตถุดิบที่ ต้อ งใช้ในการปรุงอาหารในครัวสาขาหน้าร้าน ก่อนกระจายไปยังสาขาหน้าร้านต่าง ๆ โดย
วัตถุดิบที่ต้องผ่านการแปรรูปจากศูนย์จัดเตรียมและจัดเก็บวัตถุดิบ ของ GHC นั้นจะเป็นการแปรรูปด้วยสูตรลับเฉพาะของทาง
ร้านอาหาร Greyhound Café
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ปัจจุบัน ร้านอาหาร Greyhound Café มีช่องทางการจัดจาหน่ายหลัก 2 ช่องทาง คือ 1) การรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร
Greyhound Café และ 2) การซื้ออาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ร้านอาหาร Greyhound Café มี
สาขาทั้งหมด รวม 24 สาขา แบ่งเป็น สาขาภายใต้การบริหารจัดการของ GHC รวม 13 สาขาในประเทศไทย และสาขาภายใต้
การให้สิทธิแฟรนไชส์แก่พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ รวม 11 สาขา อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งร้านอาหาร Greyhound Café จะตั้งอยู่ใน ศูนย์การค้า และ คอมมูนิตี้มอลล์
ในทาเลที่มีการสัญจรสูงของผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง โดยร้านอาหารในเครือ GHC จะมีขนาด 250-400 ตาราง
เมตรโดยประมาณ
5) ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง ภายใต้แบรนด์ เอ็ม คิชเช่น
มีการดาเนินธุรกิจ 2 รูปแบบได้แก่ 1) ร้านอาหารตามสั่งสาเร็จรูป และ 2) บริการอาหารสาหรับผู้ป่วยใน (IPD) โดยปัจจุบัน ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มี 1 สาขา โดยมีพื้นที่ประมาณ 170 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลรามคาแหง ซึ่งบริษัทฯ มีแผนในการ
แสวงหาโอกาสในการดาเนินธุรกิจร้านอาหารตามสั่งไม่เพียงแต่ในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังคงแสวงหาโอกาสในการดาเนิน
ธุรกิจร้านอาหารตามสั่งในสถานที่อื่น ๆ อีกด้วย เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาลอื่น ๆ เป็นต้น
1.3. แนวทางการบริหารธุรกิจของบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจาหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางร้านอาหารในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ในรูปแบบบริการเต็มรูปแบบ (Full
Service Restaurant) และแบบบริการด่วน (Quick Service Restaurant) รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจไลฟ์สไตล์ซึ่ง
เป็นการต่อยอดธุรกิจจากแบรนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่มของตัวเองที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านภาพลักษณ์ และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนาในการประกอบธุร กิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของตัวเองและสิทธิแฟรน
ไชส์ รวมถึงการเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน สังคม และคู่ค้า
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นผู้นาทางธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ภายใต้แบรนด์ของตัวเองและภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตและขยาย
ธุรกิจในอนาคตซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้
การขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากสิทธิแฟรนไชส์และแบรนด์ของตัวเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1. ขยายธุรกิจจากการดาเนินธุรกิจภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
บริษัทฯ มีแผนในการขยายสาขาร้านอาหารภายใต้สิทธิแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพิจารณาและวิเคราะห์โอกาสในการ
ลงทุนอย่างสม่าเสมอ นอกเหนือจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการกระตุ้นยอดขายภายในร้าน จาก
การนาเสนอโปรโมชั่นใหม่ ๆ การปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบรับกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค และ
การปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้านค้าให้เป็นที่ดึงดูดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. การขยายธุรกิจจากแบรนด์ของตัวเองโดยการให้สิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
บริษัทฯ พิจารณาการขยายสาขาที่ตั้งร้านอาหารภายใต้แบรนด์ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาทั้งโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ ทั้งในเรื่องของท าเลที่ ตั้งศักยภาพ และความสามารถของบริษัท ฯ ในการลงทุ น ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ ผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์

ส่วนที่ 2.2.1 หน้าที่ 13

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
“Greyhound Café” โดยบริษัทมีรายได้ในรูปแบบของรายได้จากการทาสัญญาให้สิทธิแฟรนไชส์ รายได้จากการขายน้าจิ้มและ
ซอส และส่วนแบ่งรายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ตามอัตราที่กาหนดในสัญญาให้สิทธิแฟรนไชส์ การขยายสาขาผ่านการให้
สิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศเป็นการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง (Return on Investment) และช่วยลดภาระใน
การลงทุน และยังสามารถลดความเสี่ยงในการขยายสาขาและการดาเนินเงินในต่างประเทศได้อีกด้วย
3. การขยายธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
บริษัทฯ มีแผนในการขยายโอกาสในการดาเนินธุรกิจภายใต้ธุรกิจไลฟ์ไตล์ โดยใช้แบรนด์ ”เกรฮาวด์” ซึ่งเป็นแบรนด์ของตัวเองที่
มีการพัฒนาอย่างยาวนาน ในการต่อยอดธุรกิจต่าง ๆ เช่น การทาคอนเซ็ปสโตร์ (Concept Store) ภายใต้ชื่อ “Everything
Hound” ที่รวมสินค้าต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ ”Greyhound” ที่ไม่จากัดเพียงแค่สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นเท่านั้น และการร่วมมือกับแบ
รนด์ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ ภายใต้แบรนด์ “Greyhound” เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อปี 2559 บริษัทได้มีการปรับปรุง
ร้าน Greyhound Original ที่สาขาสยามพารากอน โดยปรับปรุงให้เป็นร้านคอนเซ็ปต์สโตร์โดยการนาสินค้าไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะ
เป็น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจและเกรฮาวด์ในการสร้างสรรค์สินค้า
ภายใต้แบรนด์เกรฮาวด์ ทั้งนี้ บริษัทยังมีการคัดสรรสินค้า ซึ่งมีสไตล์ที่ตอบโจทย์ความมีไลฟ์สไตล์แบบ Greyhound จากแบรนด์
ชั้นนาต่าง ๆ มาวางขาย
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของธุรกิจในกลุ่มมัดแมน
1. ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความชานาญในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ภายใต้การนาของทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และมีทีมงานมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความมุ่งมั่นในการ
เตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพพร้อมการบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปสู่ความเป็น
เลิศ โดยมีมาตรฐานสากลในทุกๆ รายละเอียดของธุรกิจ ตั้งแต่การกาหนดทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร (Road Map)
การจัดซื้อ ด้านการผลิต การให้บริการ โดยทีมผู้บริหารทางานร่วมกันโดยมีทัศนคติที่มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ และก็มีความสามารถ
ในการปรับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ทีมผู้บริหารยังได้ทาการบ่มเพาะพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้
ดารงตาแหน่งผู้บริหารในอนาคต
2. การมีนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มมัดแมนให้ความสาคัญในให้พนักงานทุกคนร่วมกันคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อ
2.1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ และตอบโจทย์ผู้บริโภค เช่น ชาร์โคลโดนัท (Charcoal Donut)
โดนัทพันธุ์ใหม่กับ 12 รสชาติแปลกแหวกแนวจากดังกิ้นโดนัท ที่ทาจากแป้งผสมผงถ่านที่ได้รับการตอบรับอย่างดี
จากกลุ่มผู้บริโภค เมนูแซลมอน วาซาบิ เบเกิล จากร้าน โอ บอง แปง ที่นาวาซาบิมาเป็นส่วนผสมได้อย่างลงตั ว การ
สร้างสรรค์หน้าเค้กไอศกรีมของบาสกิ้น ร้อบบิ้นส์ ให้เหมาะสมกับช่วงเทศกาล และกระแสความนิยมในแต่ละช่วง
2.2. พั ฒ นารู ป แบบร้ า นให้ มี ค วามทั น สมั ย เหมาะสมกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไปของกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยท าให้
บรรยากาศในร้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ทันสมัย เหมาะกับการนั่งจิบเครื่องดื่ม และทานอาหารเพลิ ดเพลิน และอยู่ใน
การศึกษาการนาเสนอรูปแบบร้านค้าแบบใหม่ ที่มีบริการ Wifi และรูปแบบร้านค้าแบบร้านไดร์ฟทรู
2.3. พัฒนากลยุทธ์ท างการตลาดแบบใหม่ เช่น การนาเสนอโปรโมชั่น Wow Day ของดังกิ้นโดนัท ที่จะเสนอขาย
โดนัทเซ็ต 12 ชิ้น ด้วยราคาพิเศษ ที่ประสบความสาเร็จด้วยยอดขายเกินเท่าตัวของวันธรรมดา
3. สร้างคุณค่าให้แบรนด์เพื่อยกระดับแบรนด์ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจในนอนาคต
กลุ่ม มั ดแมนมีความมุ่งมั่ นที่ จะสร้างแบรนด์ที่ อ ยู่ ในใจลูกค้า โดยทางกลุ่ม ได้ให้ค วามส าคัญ กั บเรื่อ ง คุณภาพของสินค้ า และ
มาตรฐานการบริการ ทางกลุ่มยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในแบ
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
รนด์ ไม่ว่าจะผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็น Line Facebook หรือ Instragram หรือผ่านกิจกรรมที่ทางหน้าร้านจัดก็ตาม
นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังพยายามสร้างความภักดีต่อแบรนด์ ด้วยบัตรสมาชิกระเภทต่างๆ ที่ทาให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากแบ
รนด์นั้นซ้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ ทางกลุ่มอยู่ในช่วงการศึกษาการขยายความครอบคลุมของแบรนด์ (Brand Leveraging) ไป
ยังสินค้า และบริการอื่นๆในอนาคต โดยใช้อิทธิพลของแบรนด์ที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่ช่วยส่งเสริมการขายสินค้าใหม่ๆ
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