บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
5.
5.1

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สนิ หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง และสิทธิการเช่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ราคาทุน

ทรัพย์สินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้งและก่อสร้าง
สิทธิการเช่า
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 57

ณ 31 ธ.ค. 58

ณ 31 ธ.ค. 57

ณ 31 ธ.ค. 58

ณ 30 มิ.ย. 59

370.1
159.0

446.6
193.3

260.3
102.6

274.6
107.4

261.9
100.6

143.1

181.5

77.8

85.3

81.7

7.8

7.8

4.5

2.9

2.2

22.4

9.7

22.4

9.7

18.1

94.1
797.2

179.3
1,018.2

70.4
538.0

67.6
547.5

63.6
528.1

โดยทรัพย์สินหลักมีอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
-

ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

5-20 ปี
3-10 ปี
3-5 ปี
5 ปี

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 1

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
5.2

ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตน

ค่าความนิยม
แฟรนไชส์
เครือ่ งหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม

ราคาทุน
ณ 31 ธ.ค. 57
785.6
474.5
25.2
14.3
1,300

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 58

ณ 31 ธ.ค. 57

ณ 31 ธ.ค. 58

ณ 30 มิ.ย. 59

796.1
474.5
55.2
14.4
1,340.2

1,896.0
666.9
474.5
10.5
12.0
3,060

1,896.0
597.2
470.8
16.5
9.4
2,989.9

1,896.0
523.6
518.1
20.1
2,957.8

โดยทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนมีอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
-

แฟรนไชส์
เครือ่ งหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

7-18 ปี
40 ปี
3-5 ปี

5.3 เครื่องหมายการค้า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าจานวนทั้งสิ้น [.] รายการ ทั้งที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีเครือ่ งหมายการค้าที่สาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.3.1 เครื่องหมายการค้าที่สําคัญที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เครื่องหมายการค้า

เจ้าของ

ระยะเวลา
คุม้ ครอง

GHF

2 ก.ค. 2555 –
1 ก.ค. 2565

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 2

ประเภท

ทะเบียนเลขที่

18/ กระเป๋าถือ ร่ม
25/ เสื้อผ้า

ค370524*
ค370525*

43/ การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่
14/ พวงกุญแจทาด้วยโลหะมี
ค่า สร้อยคอ หัวเข็มขัด
ทาด้วยโลหะมีค่าและเข็ม
กลัดใช้เป็นเครือ่ งประดับ
16/ กระดาษห่อของขวัญ
บัตรอวยพร

บ66215
ค381842

ค384424

29/ สลัด อาหารสาเร็จรูปที่มี
เนือ้ เป็นหลัก อาหาร
สาเร็จรูปที่มีผักเป็นหลัก

ค403086

30/ น้าสลัด มายองเนส

ค414786

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

เจ้าของ

GHF

ระยะเวลา
คุม้ ครอง

19 พ.ย. 2555 –
18 พ.ย. 2565

ประเภท

ทะเบียนเลขที่

35/ การนาสินค้าหลายชนิด
มารวมกันเพือ่ ประโยชน์
ของผู้อื่น บริการขาย
เครือ่ งนุง่ ห่มและแต่ง
กาย

บ66246

16/ กระดาษห่อของ บัตรอวย
พร
25/ เสื้อผ้า

ค183092

14/ พวงกุญแจทาด้วยโลหะมี
ค่า สร้อยคอ หัวเข็มขัด
ทาด้วยโลหะมีค่า

ค186522

18/ กระเป๋าถือ ร่ม

ค186523

26/ เข็มกลัดซ่อนปลาย

ค189241

35/ การจัดการขายปลีกและ
ขายส่งสินค้า ประเภท
เสื้อผ้าเครือ่ งนุง่ ห่ม

บ20460

ค183093

GHC

16 พ.ย. 2555 –
15 พ.ย. 2565

43/ การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่

บ60278

GHC

16 พ.ย. 2555 –
15 พ.ย. 2565

43/ การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่

บ60843

GHC

อยู่ระหว่างการจด
ทะเบียน
อยู่ระหว่างการจด
ทะเบียน

43/ การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่
18/ กระเป๋าถือ ร่ม
25/ เสื้อผ้า
35/ การนาสินค้าหลายชนิด
มารวมกันเพือ่ ประโยชน์
ของผู้อื่น บริการขาย
เครือ่ งนุง่ ห่มและแต่ง
กาย
43/ การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่

อยู่ระหว่างการ
จดทะเบียน
อยู่ระหว่างการ
จดทะเบียน

MM

อยู่ระหว่างการจด
ทะเบียน

30/ บริการอาหารสาเร็จรูป
และขนมหวาน
43/ บริการ จัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม

อยู่ระหว่างการ
จดทะเบียน

MM

อยู่ระหว่างการจด

35/ การโฆษณา

อยู่ระหว่างการ

GHF

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 3

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

เจ้าของ

ระยะเวลา
คุม้ ครอง

ประเภท

ทะเบียน

ทะเบียนเลขที่
จดทะเบียน

* สาหรับเครื่องหมายเกรฮาวด์
นั้น บริษัท เกรฮาวด์ จากัด ได้ทาหนังสือสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิสาหรับเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค 370524 และ ค 370525 แก่บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด เพื่อให้บริษัท
เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด สามารถใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในกิจการของตนได้
นอกจากนี้ ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย บริษัทย่อยยังได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่สาคัญ ตาม
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมายการค้าจากเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าจากต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(1)

ผูร้ ับอนุญาต บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด
เครื่องหมายการค้า

เจ้าของ

สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิ

ทะเบียนเลขที่

ประเภท

DD IP Holder LLC

จดทะเบียนได้รบั
อนุญาตให้ใช้สิทธิเมื่อ
วันที่ 18 ม.ค. 2559

ค228919

30/ โดนัท ขนมปัง กาแฟ
ชา น้าตาล คุกกี้
มัฟฟิน เค้ก
32/ เครือ่ งดืม่ ที่ไม่มี
แอลกอฮอล์

ค228920

DD IP Holder LLC

DD IP Holder LLC

บ26875

43/ ภัตตาคารและการ
บริการอาหารที่นา
ออกรับประทาน
ภายนอก

จดทะเบียนได้รบั
อนุญาตให้ใช้สิทธิเมื่อ
วันที่ 18 ม.ค. 2559

ค325619

30/ โดนัท ขนมปัง กาแฟ
ชา น้าตาล คุกกี้
มัฟฟิน เค้ก

(คาขอ 657868)

* อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
แก้ไข- ออก
หนังสือ

43/ บริการภัตตาคาร
บริการคาเฟ่ บริการส
แน็คบาร์ การบริการ
อาหารที่นาออก
รับประทานนอกร้าน
ได้

จดทะเบียนได้รบั
อนุญาตให้ใช้สิทธิเมื่อ
วันที่ 18 ม.ค. 2559

ค43244

32/ เครือ่ งดืม่ พั้นซ์ผลไม้
เครือ่ งดืม่ รสผลไม้
และน้าอัดลม
43/ ภัตตาคารและอาหาร
ที่ให้นาไปกินข้างนอก

บ393
DD IP Holder LLC

จดทะเบียนได้รบั
อนุญาตให้ใช้สิทธิเมื่อ
วันที่ 18 ม.ค. 2559
ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 4

ค81499

30/ โดนัท

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

(2)

สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิ

ทะเบียนเลขที่

ประเภท

DD IP Holder LLC

จดทะเบียนได้รบั
อนุญาตให้ใช้สิทธิเมื่อ
วันที่ 18 ม.ค. 2559

ค225125

32/ เครือ่ งดืม่ เกล็ดหิมะรส
ผลไม้

ค234790

30/ เครือ่ งดืม่ เกล็ดหิมะรส
กาแฟ

ทะเบียนเลขที่

ประเภท

ผูร้ ับอนุญาต บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด
เครื่องหมายการค้า

(3)

เจ้าของ

เจ้าของ

สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิ

ABP Corporation

อยู่ระหว่างการจดทะเบียนขอใช้สิทธิ

ABP Corporation

อยู่ระหว่างการจดทะเบียนขอใช้สิทธิ

ผูร้ ับอนุญาต บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จํากัด
เครื่องหมายการค้า

เจ้าของ

สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิ

ทะเบียนเลขที่

ประเภท

BR IP Holder LLC

อยู่ระหว่างการจด
ทะเบียนขอใช้สิทธิ

ค251660

32/ เครือ่ งดืม่ ที่มีไอศครีม
ลอยอยู่ เครือ่ งดืม่

ค265014

30/ ไอศครีม ขนม
เครือ่ งดืม่

ค265016

29/ เนื้อวัว ไข่ไก่ แฮม
เครือ่ งดืม่

บ32989

43/ คาเฟ่ ภัตตาคาร
บริการจัดเตรียม
อาหาร

ค251681

30/ ไอศครีม ขนม
เครือ่ งดืม่

ค251705
ค265015

32/ เครือ่ งดืม่
29/ เนื้อวัว ไข่ไก่ แฮม
เครือ่ งดืม่

บ32978

43/ คาเฟ่ ภัตตาคาร
บริการจัดเตรียม
อาหาร

BR IP Holder LLC

อยู่ระหว่างการจด
ทะเบียนขอใช้สิทธิ

BR IP Holder LLC

อยู่ระหว่างการจดทะเบียนขอใช้สิทธิ
ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 5

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
5.3.2

เครื่องหมายการค้าที่สําคัญที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ในกรณีที่บริษัทย่อยได้ดาเนินกิจการในต่างประเทศหรือมีแผนการที่จะดาเนินการในต่างประเทศ บริษัทย่อยได้จด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าของบริษทั ย่อยในประเทศนั้นด้วยเช่นกัน โดยมีเครื่องหมายการค้าที่สาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ดังนี้
เครื่องหมายการค้า

เจ้าของ

ระยะเวลาคุม้ ครอง

ประเภท

ทะเบียนเลขที่

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
GHC

16 พ.ค. 2554 –
15 พ.ค. 2564

43/ การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่

301916659

GHF

1 ส.ค. 2556 –
1 ส.ค. 2566

18/ กระเป๋าถือ ร่ม
25/ เสื้อผ้า

302692422

GHC

7 ก.ค. 2555 –
6 ก.ค. 2565

43/ การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่

9577017

GHC

21 ม.ค. 2557 –
21 ม.ค. 2567

43/ การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่

11364483

GHF

1 พ.ค. 2548 –
30 เม.ย. 2568

14/ พวงกุญแจทาด้วยโลหะ
มีคา่ สร้อยคอ หัวเข็ม
ขัดทาด้วยโลหะมีค่า
18/ กระเป๋าถือ ร่ม
25/ เสื้อผ้า
35/ การจัดการขายปลีก
และขายส่งสินค้า
ประเภทเสื้อผ้า
เครือ่ งนุง่ ห่ม

1152909

GHF

16 เม.ย. 2545 –
16 เม.ย. 2565

25/ เสื้อผ้า

02004070

14/ พวงกุญแจทาด้วยโลหะ
มีคา่ สร้อยคอ หัวเข็ม
ขัดทาด้วยโลหะมีค่า

02004071

29 เม.ย. 2545 –
29 เม.ย. 2565

18/ กระเป๋าถือ ร่ม

02004693

30 เม.ย. 2545 –
16 เม.ย. 2565

35/ การจัดการขายปลีก
และขายส่งสินค้า
ประเภทเสื้อผ้า
เครือ่ งนุง่ ห่ม

02004738

สาธารณรัฐประชาชนจีน

GREYHOUND in
Chinese character
贵亨
ประเทศไต้หวัน

ประเทศมาเลเซีย

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 6

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

เจ้าของ

ระยะเวลาคุม้ ครอง

ประเภท

ทะเบียนเลขที่

GHC

15 พ.ค. 2555 –
16 เม.ย. 2565

30/ น้าสลัด มายองเนส

02004068

15 พ.ค. 2555 –
16 เม.ย 2565

29/ สลัด อาหารสาเร็จรูปที่
มีเนือ้ หรือผักเป็นหลัก

02004069

8 พ.ค. 2555 –
30 เม.ย. 2565

43/ การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่

02004739

GHF

อยู่ระหว่างการจด
ทะเบียน

18/ กระเป๋าถือ ร่ม
25/ เสื้อผ้า
35/ การจัดการขายปลีก
และขายส่งสินค้า
ประเภทเสื้อผ้า
เครือ่ งนุง่ ห่ม

อยู่ระหว่างการจด
ทะเบียน

GHC

4 เม.ย. 2555 –
3 เม.ย. 2565

43/ การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่

T1204665Z

GHF

13 ส.ค. 2556 –
13 ส.ค. 2566

18/ กระเป๋าถือ ร่ม
25/ เสื้อผ้า

T1312899D

GHC

30 ม.ค. 2557 –
3 เม.ย. 2565

43/ การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่

T0803036A

GHF

7 พ.ค. 2558 –
6 ส.ค. 2566

18/ กระเป๋าถือ ร่ม
25/ เสื้อผ้า

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศเวียดนาม
244552

ทั้งนี้ สามารถต่อการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าได้คราวละ 10 ปี ทั้งนี้ การต่อการจดทะเบียนดังกล่าวขึน้ อยู่กับกฎหมายของ
แต่ละประเทศเป็นสาคัญ
5.4

สรุปสาระสําคัญของสัญญาในการประกอบธุรกิจ
5.4.1. สัญญาแฟรนไชส์เพือ่ รับสิทธิในการดําเนินกิจการของบริษัทย่อย
(1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ ภายใต้แบรนด์ “Au Bon Pain”
สัญญา
คู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
อายุสัญญา

Master Franchise Agreement
บริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด กับ ABP CORPORATION ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
1 เมษายน 2549
28 ปี นับแต่วันที่ทาสัญญา Master Franchise Agreement นี้ หรือ
วันสิ้นสุดหรือวันยกเลิกสัญญาให้สิทธิสาหรับการเปิดร้านแต่ละสาขาของสาขา
สุดท้าย โดยแต่ละสาขามีกาหนดระยะเวลาดาเนินการ 9 ปี และสามารถต่อ
อายุสัญญาได้อีกหนึง่ ครัง้ เป็นระยะเวลา 9 ปี ทั้งนี้ แล้วแต่กาหนดระยะเวลาใด
ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 7

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

การค้าประกัน

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

จะถึงก่อน
ABP CORPORATION ให้สิทธิแก่บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด
ในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้า “AU BON
PAIN” ในประเทศไทย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการ
ผลิตและจาหน่ายอาหารประเภทขนมปัง สลัด ซุป เครื่องดื่ม ของหวาน และ
อาหารอื่นๆ โดยสัญญากาหนดจานวนสาขาขั้นต่าที่ต้องเปิดดาเนินการในแต่
ละปี โดยหากไม่สามารถเปิดสาขาได้ตามที่กาหนดไว้เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน
ABP CORPORATION มีสิทธิดาเนินการด้วยตนเองหรือให้สิทธิแก่บุคคลอื่น
ในการเปิดร้าน “AU BON PAIN” ในประเทศไทย
ในส่วนของค่าตอบแทน สัญญากาหนดค่าแรกเข้าซึง่ ไม่อาจเรียกคืนได้ ซึง่
ชาระในวันทาสัญญา ค่าธรรมเนียมการเปิดร้านแต่ละสาขา และค่าสิทธิราย
เดือน (Royalty Fee) ซึง่ คิดตามสัดส่วนรายได้ในแต่ละเดือน
บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือจะเข้าเป็นเจ้าของในบริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศ
ไทย) จากัด เกินกว่า 5% ของทุน จะต้องเข้าทาสัญญาค้าประกันความรับผิด
ในการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด อย่างไร
ก็ดี เมื่อวันที่ [*] บริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด กับ ABP
CORPORATION ได้ตกลงทาสัญญาแก้ไขสัญญา Master Franchise
Agreement เพื่อเพิกถอนการค้าประกันความรับผิดในการปฏิบัติตามสัญญา
ของบริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัดที่ให้ไว้โดยบริษัท ทรัพย์ศรีไทย
จากัด (มหาชน) (“SST”) และนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ทั้งนี้ การเพิกถอนการ
ค้าประกันดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรกหลังจากได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

(2) ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ ภายใต้แบรนด์ “DUNKIN’ DONUTS”
สัญญา
คู่สญ
ั ญา

วันที่ทาสัญญา
อายุสัญญา

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

การค้าประกัน

Multiple License Agreement
บริษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด (รับโอนสิทธิตามสัญญามาจาก
บริษทั ดังกิน้ โดนัท (ประเทศไทย) จากัด (เดิมชื่อ บริษทั รอยัล อินดัสทรีส์
ซัพพลาย จากัด)) กับ DUNKIN’ DONUTS FRANCHISING
RESTAURANTS LLC (“DDF”) ประเทศสหรัฐอเมริกา
10 มีนาคม 2524
กาหนดการเปิดร้านแต่ละสาขา (Development Schedule) สิ้นสุดวันที่ 15
ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ร้านแต่ละสาขาได้รับสิทธิในการดาเนินการ 20 ปี และมี
สิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือล่วงหน้าจาก DDF
DDF ให้สิทธิแก่บริษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด ในการดาเนิน
กิจการร้านเบเกอรี่ DUNKIN’ DONUTS ให้ใช้เครือ่ งหมายการค้า DUNKIN’
DONUTS โดยกาหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าแรกเข้าสาหรับการเปิดร้านแต่
ละสาขา และค่าสิทธิรายเดือน (Royalty Fee) ซึง่ คิดตามสัดส่วนรายได้ในแต่
ละเดือน
บริษทั ฯ และ บริษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด ได้เข้าทาสัญญาค้า
ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 8

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด
ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 เหรียญสหรัฐฯ
บริษทั ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

(3) ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ ภายใต้แบรนด์ “Baskin-Robbins”
สัญญา
คู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
อายุสัญญา

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

การค้าประกัน

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

Master Operating Agreement
บริษทั โกลเด้น สกูป๊ จากัด (รับโอนสิทธิตามสัญญามาจากบริษัท บิ๊ก สกูป๊ ส์
จากัด) กับ BASKIN ROBBINS FRANCHISING LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา
20 มกราคม 2553
กาหนดการเปิดร้านแต่ละสาขา (Development Schedule) สิ้นสุดวันที่ 1
กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ร้านแต่ละสาขาได้รับสิทธิในการดาเนินการ 10 ปี และมี
สิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือล่วงหน้า
BASKIN ROBBINS FRANCHISING LLC ให้สิทธิบริษัท โกลเด้น สกู๊ป
จากัด (ซึ่งเป็นผู้ได้รับโอนสิทธิตามสัญญามาจากบริษัท บิ๊ก สกู๊ปส์ จากัด) ใน
การดาเนินกิจการร้านไอศกรีม Baskin-Robbins ให้ใช้เครื่องหมายการค้า ให้
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการจาหน่ายไอศกรีม Baskin-Robbins
ในประเทศไทย โดยกาหนดอัตราค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงร่วมกัน และ
บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ตามสัญญา และมีข้อตกลง
เรือ่ งจานวนสาขาขัน้ ต่าที่ต้องเปิดในแต่ละปี
บริษทั ฯ และบริษัท โกลเด้น สกูป๊ จากัด มีภาระในการค้าประกันการดาเนิน
กิจการของ บริษทั โกลเด้น สกูป๊ จากัด อย่างไรก็ดี ในวงเงินไม่เกิน 200,000
เหรียญสหรัฐฯ
บริษทั ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

5.4.2. สัญญาแฟรนไชส์เพือ่ ให้สิทธิในการดําเนินกิจการของบริษัทย่อย

(1) สัญญาที่เกี่ยวกับการให้สิทธิในการดําเนินกิจการร้านอาหาร Greyhound Cafe ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สัญญา

คู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
อายุสัญญา

1. Franchise Agreement
2. Consultation and Support Services Agreement และ
3. Trademark Agreement
บริษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด กับ บริษทั คู่สญ
ั ญา (“ผู้รบั สิทธิ”)
25 ธันวาคม 2555
10 ปี นับแต่วนั ทาสัญญา และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 8 ปี

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 9

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด ได้ทาสัญญาให้สิทธิในการดาเนินกิจการ
ร้านอาหาร Greyhound Cafe ในสาธารณรัฐประชาชนจีน แก่บริษัทที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ภายใต้สัญญาดังกล่าว ผู้รับสิทธิต้องเปิดร้านร้านอาหาร Greyhound Cafe
เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 10 แห่งภายในระยะเวลา 8 ปี นับแต่เดือนมิถุนายน
2556 และตามสัญญาดังกล่าว ผู้รับสิทธิมีหน้าที่ต้องชาระค่าแรกเข้าในการ
ได้รับสิทธิประกอบกิจการในสาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าธรรมเนียมการเปิด
ร้านแต่ละสาขา และค่าสิทธิรายเดือนโดยคานวณจากรายได้สุทธิของแต่ละ
สาขา
นอกเหนือจากสัญญาให้สิทธิในการดาเนินกิจการร้านอาหาร Greyhound Cafe
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด ได้ทาสัญญา
ให้บริการคาปรึกษาและให้การสนับสนุนแก่ผู้รับสิทธิ เพื่อให้การสนับสนุนการ
บริหารจัดการร้านอาหาร Greyhound Cafe ในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ
การหาสถานที่ตั้งร้านอาหาร การเลือกสรรวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เป็น
ต้น โดยมี การคิ ด ค่ า บริ ก ารรายเดื อ นโดยค านวณจากชั่ วโมงที่ ใ ช้ ใ นการ
ให้บริการหรือคานวณเป็นอัตราร้อยละจากรายได้สุทธิ แล้วแต่อย่างใดจะต่า
กว่า
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ละเมิดข้อตกลงในสัญญา

(2) สัญญาเกี่ยวกับการให้สิทธิให้สิทธิในการดําเนินกิจการร้านอาหาร Greyhound Cafe ในเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง
สัญญา
คู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
อายุสัญญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

Franchise Agreement
บริษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด กับ บริษทั คู่สญ
ั ญา (“ผู้รบั สิทธิ”)
16 กันยายน 2554
6 ปี นับแต่วนั ทาสัญญา และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 4 ปี
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด ได้ทาสัญญาให้สิทธิในการดาเนินกิจการ
ร้านอาหาร Greyhound Café ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแก่บริษัทที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ภายใต้สัญญาดังกล่าว ผู้รับสิทธิต้องเปิดร้านร้านอาหาร Greyhound Cafe
เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 5 แห่งภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 15 ตุลาคม
2554 และตามสัญญาดังกล่าว ผู้รับสิทธิมีหน้าที่ต้องชาระค่าแรกเข้าในการ
ได้รับสิทธิประกอบกิจการในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ค่าธรรมเนียมการเปิด
ร้านแต่ละแห่ง และค่าสิทธิรายเดือนโดยคานวณจากรายได้สุทธิของแต่ละสาขา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ละเมิดข้อตกลงในสัญญา

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 10

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
(3) สัญญาเกี่ยวกับการให้สิทธิให้สิทธิในการดําเนินกิจการร้านอาหาร Greyhound Cafe ในประเทศมาเลเซีย
สัญญา
คู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
อายุสัญญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
5.5

License Agreement
บริษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด กับ บริษทั คู่สญ
ั ญา (“ผู้รบั สิทธิ”)
8 มกราคม 2559
5 ปี นับแต่วนั ทาสัญญา และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด ได้ทาสัญญาให้สิทธิในการดาเนินกิจการ
ร้านอาหาร Greyhound Café ในประเทศมาเลเซีย แก่บริษัทที่มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจอาหารและเครื่อ งดื่ม และฐานะทางการเงินที่ แข็งแกร่ง ภายใต้สัญ ญา
ดังกล่าว ผู้รบั สิทธิต้องเปิดร้านอาหาร Greyhound Cafe เป็นจานวนไม่น้อยกว่า
6 แห่งภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่ทาสัญญา และตามสัญญาดังกล่าว ผู้รับ
สิท ธิมีหน้าที่ต้ อ งชาระค่าแรกเข้าในการได้รับสิท ธิประกอบกิ จการในประเทศ
มาเลเซีย ค่าธรรมเนียมการเปิดร้านแต่ละแห่ง และค่าสิทธิรายเดือนโดยคานวณ
จากรายได้สุทธิของแต่ละสาขา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ละเมิดข้อตกลงในสัญญา

สัญญาที่สําคัญอื่นๆ

สัญญาเช่า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการกับบุคคลภายนอก อาทิ
ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด และศูนย์การค้าต่างๆ เพื่อใช้ประกอบกิจการโดยมีสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมถึงมี
การทาสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการกับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อใช้เป็นอาคารสานักงาน อาคารฝึกอบรม อาคาร
สถานที่เก็บสินค้า และร้านสาขาทั่วประเทศ และมีการทาสัญญาเช่าช่วงหรือสัญญาบริการช่วงระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
หรือระหว่างบริษทั ย่อยด้วยกัน ทั้งนี้ สัญญาเช่าพืน้ ที่และสัญญาบริการส่วนใหญ่มีการระบุเงื่อนไขสาคัญของสัญญา ดังต่อไปนี้
 พืน้ ที่เช่า วัตถุประสงค์การเช่า ขนาดและตาแหน่งพืน้ ที่ให้เช่า วัตถุประสงค์ของการบริการ ขอบเขตการให้บริการ
 การชาระค่าตอบแทนการเช่าและค่าตอบแทนการให้บริการ ผูเ้ ช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชาระภาษีอากรและค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดนิ และภาษีอื่นซึง่ เกีย่ วข้องกับสถานที่เช่า
 สัญญาเช่าและสัญญาบริการส่วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และสาหรับสัญญาเช่าที่มีระยะเวลามากกว่า 3 ปี ทาง
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยได้ทาขึ้นเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพือ่ ให้มีผลบังคับตามกฎหมาย
 การต่อสัญญามี 2 ลักษณะคือ 1) ใช้เงื่อนไขของสัญญาเช่าเดิม และคงราคาค่าเช่าในอัตราเดิมหรือปรับขึ้นราคาค่าเช่า
หรือ 2) กาหนดเงื่อนไขของสัญญาใหม่เมื่อต่อสัญญา โดยบริษทั ผู้เช่าจะต้องทาการแจ้งความประสงค์ในการต่อสัญญา
เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผใู้ ห้เช่าล่วงหน้าก่อนครบกาหนดระยะเวลาสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการ
 กาหนดการวางเงินประกันการเช่า หรือการวางเงินประกันการรับบริการเพือ่ ประกันการผิดสัญญาหรือความเสียหายใด
ที่เกิดขึน้ กับสถานที่เช่า โดยเงินประกันจะมีจานวนแตกต่างกันไปในแต่ละสัญญา ซึ่งส่วนใหญ่จะเทียบเท่ากับอัตราค่า
เช่าตั้งแต่ 1 ถึง 6 เดือน บริษัทผูเ้ ช่าจะได้รบั เงินประกันคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดเวลาสัญญาเช่าหรือสัญญา
บริการ
 การเช่าช่วง หรือการให้บริการช่วง หรือโอนสิทธิตามสัญญาไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้
เช่าหรือผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า/ผู้ให้บริการใน
การเช่าช่วง/ให้บริการระหว่างบริษัทฯ และบริษทั ย่อยด้วยกันเอง
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
สัญญาประกันภัย
บริษัทย่อยได้เข้าทาสัญญาประกันภัยกับบริษัท สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยที่บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)
จากัด บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จากัด และบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด ได้เข้าทาสัญญาประกันภัย โดยมีระยะเวลา
ประกันภัยตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด มีระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 21
กรกฎาคม 2559 – 21 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญสามารถพิจารณาได้ ดังนี้
 ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Property Damage) ของ บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท
โกลเด้น สกู๊ป จากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด ทุกสาขา รวมถึง
โรงงาน ครัวกลาง และสานักงานใหญ่ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ประเภทของประกันภัย

วงเงินคุม้ ครอง

1. ความสูญเสีย/เสียหายอันเกิดจากอุบัติภัยดังต่อไปนี้ อัคคีภัย ฟ้าผ่า
อากาศยาน แรงปะทะจากยานพาหนะ ควัน ระเบิด ลูกเห็บ แผ่นดินไหว
ไฟป่า น้าท่วม* ลมพายุ ภัยจากน้า การจลาจล การประท้วง การกระทา
อันป่าเถื่อนหรือมีเจตนาร้าย หรือ การรั่วไหลของเครื่องฉีดน้า อันเกิดแก่
อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (ไม่ ร วมรากฐาน) รวมถึ ง ส่ ว นปรั บ ปรุ ง
เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตรึง ชิ้นส่วนบนเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ อุปกรณ์
อานวยความสะดวก เครื่องมือสาหรับสานักงานและโรงแรม โรงงาน
เครื่องจักร เครื่องมือ ชิ้นส่วน ชิ้นส่วนสารอง สินค้าคงร้าน เครื่องมือที่ใช้
ในการดาเนินกิจการ หม้อต้ม กระบอกแรงดันและชิ้นส่วนของกระบอก
แรงดัน และ ทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันหรือซึ่งผู้เอาประกัน
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ทรั ส ต์ ข องผู้ เ อาประกั น หรื อ ซึ่ ง ผู้ เ อาประกั น เป็ น
ผู้รับผิดชอบ และ/หรือถือว่ารับผิดชอบ

บริษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด
435,970,000 บาท
บริษทั โกลเด้น สกูป๊ จากัด
86,120,000 บาท
บริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด
420,450,000 บาท
บริษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด
195,000,000 บาท

* หมายเหตุ: ความเสียหายอันเกิดจากน้าท่วมได้รับการจ้ากัดอยู่ในวงเงิน
1 ล้านบาทต่อสถานที่ และไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อครังและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครังและตลอดระยะเวลาประกันภัย
ส้าหรับบริษทั โกลเด้น สกูป๊ จ้ากัด)
2. ความสูญเสีย/เสียหายต่อเครือ่ งใช้ไฟฟ้า (Electrical Installation)

3. ความสู ญ เสี ย /เสี ย หายจากเครื่ อ งจั ก รหยุ ด ชะงั ก
Breakdown)

(Machinery

4. ความสูญเสีย/เสียหายจากการโจรกรรมโดยปราศจากความรุนแรง
หรือ การใช้กาลั งเข้าสู่หรือ ออกจากบริเวณและสถานที่ของผู้เอาประกัน
(Theft without violent or forcible entry to or exit from insured
premises)
5. ความสูญ เสีย/เสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทคอมพิวเตอร์และ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การประมวลผล (Electronic Installations,
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ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (ต่อบริษทั )
ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (สาหรับบริษทั โกลเด้น สกูป๊ จากัด)
ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (ต่อบริษทั )
ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (สาหรับบริษทั โกลเด้น สกูป๊ จากัด)
ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (ต่อบริษทั )
ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (สาหรับบริษทั โกลเด้น สกูป๊ จากัด)
ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (ต่อบริษทั )

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ประเภทของประกันภัย

วงเงินคุม้ ครอง

Computers and Data Processing Equipment)
6. ความสูญเสีย/เสียหายต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Computer Notebooks)
7. ความสูญเสีย/เสียหายต่อกระจกที่ติดตั้ง เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ
ดินเผา หินอ่อน และวัตถุอื่นๆที่ เปราะแตกง่าย หรือ เปราะบาง รวมถึง
อักษรจารึกและเครื่องหมาย (Fixed glass, glass China, Earthenware,
Marble or other fragile or brittle objects including lettering and sign)
8. ความสูญเสีย/ความเสียหายต่อสต๊อกสินค้า

ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (สาหรับบริษทั โกลเด้น สกูป๊ จากัด)
ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (ต่อบริษทั )
ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (ต่อบริษทั )
ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (สาหรับบริษทั โกลเด้น สกูป๊ จากัด)
ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา
ประกันภัย (ต่อบริษทั )

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครองความเสียหายอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือไม่สุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทาการแทน
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการหยุดทางาน แร่ใยหิน ภัยจากสงครามและภัยจากการก่อ การร้าย ภัยจากข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบส่งและจ่ายกาลังไฟฟ้า ความเสียหายสืบเนื่องต่อ
บุคคลที่สาม หรือความเสียหายอันเกิดจากข้อจากัดและข้อยกเว้นเกีย่ วกับมาตรการคว่าบาตร การทาลายทรัพย์สินโดยคาสั่งของ
รัฐ หรือความเสียหายจากอาวุธนิวเคลียร์หรือการปนเปือ้ นกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น
 ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) อันมีผลสืบเนื่องมาจากภัยอันตรายที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Property Damage) ของบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท โกลเด้น
สกู๊ป จากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด ทุกสาขา รวมถึง โรงงาน ครัว
กลาง และสานักงานใหญ่ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ประเภทของประกันภัย
ความสูญเสียต่อผลกาไรอันสืบเนือ่ งมาจาก
1. การลดลงของผลประกอบการ
2. การเพิม่ ขึน้ ของค่าแรง
(ระยะเวลาการชดใช้สูงสุด 12 เดือน)

วงเงินคุม้ ครอง
บริษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด
120 ล้านบาทของกาไรขัน้ ต้น
บริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด
120 ล้านบาทของกาไรขัน้ ต้น
บริษทั โกลเด้น สกูป๊ จากัด
10 ล้านบาทของกาไรขัน้ ต้น
บริษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด
150 ล้านบาทของกาไรขัน้ ต้น

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการหยุดทางานของเครื่องจักร และความเสียหาย
อันเกิดแก่ท รัพย์สิ นซึ่งเอาประกันอั นเกิดจากความผิดพลาดหรือ ความบกพร่อ งของการออกแบบ/วัสดุ/การก่ อ สร้าง การ
หยุดชะงักลงของสาธารณูปโภคพื้นฐาน การแตกร้าวหรือการถล่มของอาคาร การสึกกร่อนของชายตลิ่งหรือชายฝั่ง ความ
เสียหายอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือความไม่สุจริต การกระทาโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
หรือผู้กระทาการแทน ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลบหรือบิดเบือนข้อมูล หรือความเสียหายต่อข้อมูลหรือ
โปรแกรมบนระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 ประกันภัยสําหรับเงิน (Money Insurance) ของบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด บริษัทโกลเด้น สกู๊ป
จากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด ทุกสาขา รวมถึง โรงงาน ครัวกลาง
และสานักงานใหญ่ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ประเภทของประกันภัย

วงเงินคุม้ ครอง

1. ความสูญเสียภายในบริเวณและสถานที่ของผูเ้ อา
ประกันภัย
2. ความสูญเสียภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย รวมไปถึงเงิน
ที่เก็บภายในเครือ่ งเก็บเงิน
3. ความเสียหายต่อตู้นริ ภัยหรือห้องนิรภัย

บริษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด
ไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
โดยที่ความสูญเสียตามข้อ 2. รับผิดรวมกันไม่เกิน 100,000
บาทต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาประกันภัย
บริษทั โกลเด้น สกูป๊ จากัด
ไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
โดยที่ความสูญเสียตามข้อ 2. รับผิดรวมกันไม่เกิน 50,000
บาทต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาประกันภัย
บริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด
ไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
โดยที่ความสูญเสียตามข้อ 2. รับผิดรวมกันไม่เกิน 100,000
บาทต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาประกันภัย
บริษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด
ไม่ เ กิ น 1,000,000 บาทต่ อ ครั้ ง และตลอดระยะเวลา
ประกันภัย โดยที่ทั้งนี้ความสูญเสียตามข้อ 2. รับผิดรวมกัน
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาประกันภัย

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการฉ้อโกงและการกระทาอันไม่สุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือ
พนักงาน เว้นแต่โดยผู้ส่งของหรือผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน การสูญหายของเอกสารต้นฉบับ การปลอมแปลงเอกสาร ความเสียหายที่
ได้รบั การคุม้ ครองโดยประกันภัยความซือ่ สัตย์ ภัยจากสงคราม และ อาวุธนิวเคลียร์
 ประกันความรับผิดต่อบุคลภายนอก (Public Liability) ของบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท
โกลเด้น สกู๊ป จากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ ทุกสาขา รวมถึง โรงงาน
ครัวกลาง และสานักงานใหญ่ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ประเภทของประกันภัย
1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
อนามัยของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก
3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

วงเงินคุม้ ครอง
บริษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด
รวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อเหตุการณ์ รวมกันทุกสถานที่
เกิดเหตุตลอดระยะเวลาประกันภัย
บริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด
รวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อเหตุการณ์ รวมกันทุกสถานที่
เกิดเหตุตลอดระยะเวลาประกันภัย
บริษทั โกลเด้น สกูป๊ จากัด
รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อเหตุการณ์ รวมกันทุกสถานที่
เกิดเหตุตลอดระยะเวลาประกันภัย
บริษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด
รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อเหตุการณ์ รวมกันทุกสถานที่
เกิดเหตุตลอดระยะเวลาประกันภัย

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ม่คมุ้ ครองความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
หรือผูก้ ระทาการแทน ความรับผิดซึ่งเกิดขึ้นจากหรือสืบเนื่องจากแผ่นดินทรุด การให้คาแนะนาหรือบริการทางเทคนิคของผู้เอา
ประกันภัย/การให้การรักษาที่ไม่ใช่การปฐมพยาบาล ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หรืออยู่ในความดูแล
โดยผูเ้ อาประกันภัยและพนักงานของผู้เอาประกันภัย การก่อสร้างบารุงรักษา/ซ่อมแซม/รื้อถอน ความรับผิดอันเกิดจากการเป็น
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
เจ้าของ/ครอบครอง/ดูแล/ควบคุมยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ สินค้าหรือสิ่งของใดๆซึ่งผลิตขายบริการหรือ
ดาเนินการโดยผูเ้ อาประกันภัยหรือผู้แทน ภัยจากสงคราม ภัยจากการก่อการร้าย การฉ้อโกงและการทุจริตของผู้เอาประกันภัย
หรือผูก้ ระทาการแทน เป็นต้น
สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท
เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมี
วงเงินกูร้ วมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,235,000,000 บาท (หนึง่ พันสองร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เกรฮาวด์ จากัด บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่
จากัด บริษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท โกลเด้น สกู๊ป จากัด ได้
เข้าทาสัญญาค้าประกัน ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2557 เพื่อประกันการชาระหนี้ตามสัญญากู้เงินให้ไว้แก่สถาบันการเงิน
ดังกล่าว
สรุปสาระสาคัญของสัญญากูเ้ งิน มีดังนี้
สัญญา
คู่สญ
ั ญา

วันที่ทาสัญญา
วงเงินกู้

การชาระต้นเงินคืนก่อนกาหนด

หลักประกัน

สัญญากูเ้ งิน
บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) (“GD”) จากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย) จากัด (“ABP”) และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด (GHC”) (รวม
เรียกว่า “ผู้ก”ู้ ) กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ผูใ้ ห้ก”ู้ )
23 กันยายน 2557
1,235,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยผู้กู้
ตกลงแบ่งการเบิกใช้วงเงินกูเ้ ป็น 3 ส่วน ดังนี้
(1) GD มีสิทธิขอเบิกเงินกูไ้ ด้ไม่เกิน 529,000,000 บาท
(2) ABP มีสิทธิขอเบิกเงินกูไ้ ด้ไม่เกิน 246,500,000 บาท
(3) GHC มีสิทธิขอเบิกเงินกูไ้ ด้ไม่เกิน 460,000,000 บาท
ผู้กแู้ ต่ละรายมีสิทธิขอชาระต้นเงินกู้ของวงเงินกู้ในส่วนของตนเองที่ค้างชาระอยู่
บางส่วนหรือ ทั้งหมดคืนก่อ นกาหนดได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ท ราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทาการของผู้ให้กู้ และชาระดอกเบี้ยที่ค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมการชาระคืนก่อนกาหนด (Prepayment Fee) และ Breakage
Costs (ถ้ามี) ให้แก่ผใู้ ห้กู้
(1) ดาเนินการให้บริษัทฯ จานาหุ้นของ GD ตามใบหุ้นเลขที่ 50 จานวน
5,999,998 หุน้ และใบหุน้ เลขที่ 53 จานวน 24,000,000 หุน้
(2) ดาเนินการให้บริษัทฯ จานาหุ้นของ ABP ตามใบหุ้นเลขที่ 37 จานวน
3,999,998 หุน้
(3) ดาเนินการให้บริษัทฯ ทาสัญญาค้าประกันหนี้ของผู้กู้ทุกรายในฐานะลูกหนี้
ร่วม
(4) ดาเนินการให้ GS ทาสัญญาค้าประกันหนีข้ องผู้กู้ทุกรายในฐานะลูกหนี้ร่วม
(5) ดาเนินการให้บริษทั เกรฮาวด์ จากัด ทาสัญญาค้าประกันหนี้ของผู้กู้ทุกราย
ในฐานะลูกหนี้รว่ ม
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
(6) GD ทาสัญญาค้าประกันหนีข้ อง ABP และ GHC ในฐานะลูกหนี้รว่ ม
(7) ABPทาสัญญาค้าประกันหนีข้ อง GD และ GHC ในฐานะลูกหนี้รว่ ม
(8) GHC ทาสัญญาค้าประกันหนีข้ อง GD และ ABP ในฐานะลูกหนี้รว่ ม
เงื่อนไขที่สาคัญในการกูเ้ งิน

(1) ไม่จาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า จานา จานอง ก่อให้เกิดภาระติดพัน หรือทา
ให้ตกอยู่ในความรับผิด หรือ เงื่อ นไขใด ๆ ที่ มีผลท าให้บุคคลอื่นมีสิท ธิ
เหนือทรัพย์สินของผู้กู้ ทรัพย์สินของบริษัท เกรฮาวด์ จากัด ทรัพย์สิน
ของ GS และทรัพย์สินของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงหุ้นผู้กู้ หุ้นบริษัท เกรฮาวด์
จากัด และหุ้น GS ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ) ไม่ว่าจะโดยประการใด
ให้แก่ผู้อื่นใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะให้แก่ผู้ให้กู้ หรือได้รับความยินยอมล่วงหน้า
เป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ก่อน

(2) ไม่ให้กู้ยืม หรือให้สินเชื่อ หรือให้การค้าประกัน หรือรับผิดรับใช้แก่
ผู้ใด หรือเข้ารับผิดชอบในภาระใดของผู้อื่น เว้นแต่ผู้กู้ได้แจ้งให้ผู้ให้กู้
ทราบเป็นหนังสือ และผู้ให้กู้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการ
ดาเนินการตามธุรกิจปกติของผู้กู้ หรือได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็น
หนังสือจากผูใ้ ห้กู้กอ่ น

(3) ไม่ ก่ อ ภาระหนี้ สิ น หรื อ ภาระผู ก พั น ใดๆ

เว้ น แต่ ผู้ ใ ห้ กู้ เ ห็ น ว่ า กรณี
ดังกล่าวเป็นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของผู้กู้ หรือผู้ให้กู้ได้ให้ความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือแก่ผู้กู้แล้ว
ในกรณีที่ภาระหนี้สนิ หรือภาระผูกพันที่ผู้กไู้ ด้กอ่ ขึ้นในครั้งใดคราวใด เป็น
การกู้ยมื เงินจากกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของผู้กู้ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้
กูจ้ ะต้องกาหนดเงื่อนไขให้ภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันดังกล่าวเป็นหนี้สิน
อันดับรองที่มีกาหนดชาระคืนภายหลังจากที่ได้มีการชาระหนี้ตามสัญญานี้
และตามสัญญากูเ้ งินอื่นใดที่ผู้กู้ได้เข้าเป็นผู้ค้าประกันการกู้เงินตามสัญญา
กูเ้ งินดังกล่าวกับผูใ้ ห้กู้ครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว
ในกรณีที่ภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันที่บริษัท เกรฮาวด์ จากัด GS หรือ
บริษทั ฯ ได้ก่อขึ้นในครั้งใดคราวใด เป็นการกู้ยืมเงินจากกรรมการ หรือผู้
ถือหุ้นของบริษัท เกรฮาวด์ จากัด GS หรือบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง จะต้องกาหนดเงื่อนไขให้ภาระหนี้สินหรือภาระผูกพัน
ดังกล่าวเป็นหนี้สินอันดับรองที่มีกาหนดชาระคืนภายหลังจากที่ได้มีการ
ชาระหนีต้ ามสัญญานี้ และตามสัญญากู้เงินอื่นใดที่บริษัท เกรฮาวด์ จากัด
GS หรือบริษทั ฯ ได้เข้าเป็นผู้ค้าประกันการกู้เงินตามสัญญากู้เงินดังกล่าว
กับผูใ้ ห้กคู้ รบถ้วนเสร็จสิ้นแล้วด้วย

(4) ไม่ ล ดทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว

หรื อ ซื้ อ กิ จ การ หรื อ เข้ า ควบกั บ
นิติบุคคลอื่น หรือจัดตั้งหรือลงทุนในนิติบุคคลอื่นเพือ่ ดาเนินงานแทน หรือ
ร่วมกับนิติบุคคลอื่นด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ก่อน และนิติบุคคลนั้นๆ
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จะต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบในบรรดาหนี้สนิ ตามสัญญานี้รว่ มกับผู้กู้ด้วย

(5) ไม่กระทา หรือยินยอมให้มีการกระทาการดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผูใ้ ห้กู้ก่อน
(5.1) การเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจที่ผู้กู้ดาเนินอยู่ในขณะทาสัญญานี้
(5.2) การเปลี่ยนแปลงอานาจในการบริหารจัดการและควบคุมบริษัทผู้กู้
(5.3) การเปลี่ ย นแปลงสภาพความเป็ น นิ ติ บุ ค คล
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

(5.4) การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ
วัตถุประสงค์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือ
จากผูใ้ ห้กู้กอ่ น
(5.5) การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษทั ของผู้กู้
(5.6) การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของ SST ที่มีผล
ทาให้อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของ SST ต่ากว่าอัตราร้อย
ละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นบริษัทฯ ให้แก่
ประชาชนเพื่ อ รองรั บ การจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (IPO) ทั้งนี้ ภายหลังจากการดาเนินการดังกล่าว
อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของ SST ในขณะใดขณะหนึ่ง
จะต้องไม่นอ้ ยกว่าอัตราร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของทุนจดทะเบียน
ที่ชาระแล้วทั้งหมดของบริษทั ฯ
(5.7) การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นใน SST ของคุณศุภสิทธิ์
สุขะนินทร์ และบุคคลในตระกูลสุขะนินทร์ และตระกูลชินธรรมมิตร์
ที่มีผลทาให้อัตราส่วนการถือหุ้นใน SST ของบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ต่ากว่าอัตราร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วทั้งหมดของ SST

(6) ไม่เป็นผู้ผิดนัด หรือผิดสัญญา หรือข้อรับรอง หรือข้อผูกพันใดซึ่งผู้กู้มีอยู่
กับผู้อื่น ซึ่งการผิดนัด ผิดสัญญา หรือข้อรับรอง หรือข้อผูกพันดังกล่าว
อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการให้สินเชื่อของผูใ้ ห้กตู้ ามสัญญานี้
(7) รักษาไว้ซึ่งใบอนุญาตและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความสาคัญต่อ
การประกอบกิจการของผู้กใู้ ห้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้อยู่

(8) ไม่ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล ไม่ ว่ า เฉพาะกาลหรื อ ประจ าปี หรื อ แจกจ่ า ย
ให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรือ
ทั้ ง หมด และไม่ ว่ า จะโดยทางใดหรื อ วิ ธี ก ารใด เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือ จากผู้ใ ห้กู้ก่อ น และ/หรือ บริษัท ฯ สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
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(8.1)

(8.2)

บริษัทฯ สามารถดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้
หลั ง การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล DIV. DSCR) ไม่ ใ ห้ ต่ ากว่ า
อัตรา 1.2:1
ทั้งนี้ DIV. DSCR หมายความถึง (ก) กระแสเงินสดจากการ
ดาเนินการของงวดเวลา 12 เดือ นก่อ นหน้า ลบด้วย ประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการลงทุนของงวด 12 เดือนถัดไป ลบด้วย เงิน
ปันผลที่มีการชาระในงวด 12 เดือนก่อนหน้า ลบด้วย เงินปันผล
ที่คาดว่าจะจ่ายสาหรับงวดนั้นๆ หารด้วย (ข) ภาระหนี้เงินต้น
และดอกเบี้ยที่จะถึงกาหนดชาระในอีก 12 เดือนข้างหน้า
ไม่มีกรณีผดิ สัญญานีเ้ กิดขึน้
นอกจากนี้ ผู้กู้ต้องดาเนินการให้บริษัท เกรฮาวด์ จากัด GS และ
บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจาปี หรือ
แจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่า
รายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะโดยทางใดหรือวิธีการใด
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ก่อน
และ/หรือบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ข้างต้น
และไม่มีกรณีผดิ สัญญานีเ้ กิดขึน้

(9) ผู้กู้จะต้องควบคุมให้บริษัทฯ ดารงอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ
ผู้กแู้ ต่ละราย และ GS ไม่ต่าว่าอัตราร้อยละ 99.99 (เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า)
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วทั้งหมดของผู้กู้แต่ละราย และ GS (แล้วแต่
กรณี) รวมทั้งมีอานาจควบคุมผู้กู้และ GS เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผูใ้ ห้กู้ก่อน

(10) ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทของ GD และ/หรือ ABP
ไม่ว่าครั้งใดคราวใด ผู้กู้จะต้องดาเนินการให้บริษัทฯ นาหุ้นเพิ่มทุน
ทั้งหมดของ GD และ/หรือ ABP มาจานาเป็นหลักประกันเพิ่มเติมให้แก่
ผูใ้ ห้กู้
สัญญาค้ําประกัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เกรฮาวด์ จากัด บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด บริษัท โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย) จากัด บริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท โกลเด้น สกู๊ป จากัด ได้เข้าทาสัญญาค้าประกัน ฉบับ
ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 เพื่อประกันการชาระหนี้ตามสัญญากู้เงิน ระหว่าง บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับสถาบันการเงิน
แห่งหนึง่ ในประเทศไทย โดยมีวงเงินกูร้ วมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,235,000,000 บาท (หนึง่ พันสองร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
หนังสือสัญญาบริการและเก็บรักษาเอกสารระหว่างทรัพย์ศรีไทยกับบริษัทย่อย
ทรัพย์ศรีไทยได้ทาสัญญาบริการและเก็บรักษาเอกสารกับ GDT เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 โดยทรัพย์ศรีไทยตกลงรับฝาก
เอกสารเพื่อเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่รับฝากของผู้รับฝาก โดยมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556 ต่อมาคู่สัญญาได้ทาบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เพื่อตกลงต่ออายุสัญญา
ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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นอกจากนี้ ทรัพย์ศรีไทยได้ทาสัญญาบริการและเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับ GDT เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ซึ่งต่อมา
คู่สัญญาได้ทาบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เพื่อตกลงต่ออายุสัญญาออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
บันทึกข้อตกลงการให้ใช้เครื่องหมายการค้าระหว่าง GH กับ GHC
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 GH ได้เข้าทาบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ GHC ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน มีกาหนด
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยกาหนดค่าสิทธิในอัตราร้อยละจากรายได้สุทธิจากการดาเนินกิจการ
ร้านอาหารเกร์ฮาวด์ คาเฟ่
5.6

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตที่สาคัญในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย มีดังนี้
 ประเภทที่มีอายุ 1 ปี และต้องทาการต่ออายุ หรือชาระค่าธรรมเนียมทุกปี ได้แก่ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและ/หรือสถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและ/หรือสถานที่สะสมอาหาร
ใบอนุญาตจาหน่ายสุรา ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ประเภทที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ได้แก่ ใบอนุญาตนาเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ใบอนุญาตผลิตอาหาร และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
5.7

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นจานวนรวม
3,203,394,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่ประกอบ
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ หรือธุรกิจอื่นที่มีความเกีย่ วข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว โดยการลงทุนดังกล่าวต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเป็นสาคัญ สาหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่ง
กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษทั ฯ เข้าร่วมบริหารงานตามสัดส่วนการถือหุ้น เพือ่ กาหนดนโยบายสาคัญ และควบคุมการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
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