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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

 

สถานที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน ห้อง “แกรนด์ ฮอลล์” ชัน้ 2 เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วันที่และเวลา วนัองัคารที่ 23 ธนัวาคม 2557 เวลา 10.00 น. 

เร่ิมการประชุม 

คณุอรุณรัตน์ ตัง้ธีรภทัรกิจ เลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) 
แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนทนุ และจ านวนหุ้นของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ดงันี ้

 ทนุจดทะเบียน 265,900,484 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 265,900,484 บาท 

หุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายแล้ว 265,900,484 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ   1 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2557 ในวันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ณ ขณะเร่ิมประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย
การมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมรวม 120 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 228,305,193 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.8611  
ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งก าหนดไว้ว่า  
ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงในท่ีประชุม เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชมุ ดงันี ้

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตน
ถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึ่งเสียง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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2) กรณีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด 
ให้ปฏิบตัิการลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้
ถือว่าผู้ ถือหุ้ นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นต่อมติท่ีน าเสนอ 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ี
บริษัทฯ จดัให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
หักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนคะแนนเสียงท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ขอให้เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้
การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย ไม่ใช่การ
ลงคะแนนเสียงแบบลบั แต่บริษัทฯ มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่  

หากผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากบั 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค.ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ หรือมอบฉันทะ
ให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

กรณีผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศซึง่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยก
เสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
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4) ภายใต้ข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด”  

ส าหรับวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ซึ่งเป็นวาระเก่ียวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึ่ง
เป็นเสียงหนึง่ ทัง้นี ้ไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ บริษัทฯ จะนับ
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ 
โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ ถือ
หุ้นไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ๆ 

5) ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ 
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

6) คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุม
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ท่ากนั 

ภายหลงัจากการชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง เลขานุการท่ีประชุมได้แจ้ง
ให้ท่ีประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครัง้นี ้บริษัทฯ มีตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์ , ชินวฒัน์ และเพียงพนอ 
จ ากัด ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ คุณสวิตา ปีตะวรรณ เป็นพยานในการนบัคะแนน และมีผู้ ถือหุ้น 2 คน ร่วมเป็น
พยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถาม แจ้ง
ช่ือ และนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถาม หรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้น าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ ถือหุ้ นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้  
สิทธิด้วย และเพ่ือเป็นการบริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษาในการด าเนินการขายท่ีดินของบริษัทฯ และ
ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1.  คณุโพธิพงษ์ ล ่าซ า ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
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2.  คณุสจิุนต์ หวัง่หลี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ                        
พิจารณาคา่ตอบแทน 

3.  คณุสมชาย บลุสขุ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะ
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4.  คณุฐาปน สิริวฒันภกัดี ประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

5.  คณุฐิติวฒ์ิุ บลุสขุ กรรมการผู้จดัการ 

6.  ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

7.  ศาสตราจารย์พิเศษ เรวตั ฉ ่าเฉลิม กรรมการอิสระ 

8.  คณุศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ กรรมการอิสระ 

9.  คณุปราโมทย์ พรประภา กรรมการ 

10.  คณุสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

11.  คณุรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ 

12.  คณุมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1.  คณุอรรถกฤช วิสทุธิพนัธ์ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

2.  คณุปริญญา เพ่ิมพานิช ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการขาย 

3.  คณุปิย สมทุรโคจร ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

4.  คณุพีรพงศ์ กรินชยั ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

5.  คณุเทียนทิพย์ นาราช ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

6.  คณุนพคณุ ดา่นสวุรรณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ จากบริษัท ดสิคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1. คณุวฒิุชยั ธรรมสาโรช 

2. คณุณฐัวฒิุ อนนัต์ธนวฒัน์ 
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ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากัด 

1. คณุจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ 

2. คณุมนวลยั รัชตกลุ 

3. คณุกรวิช หลิ่มโภไคยกลุ 

ตัวแทนจากบริษัท ซี.ไอ.ท.ี พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนส์ จ ากัด 

1. คณุไทรมัน่ ลญัจน์ดี 

2. คณุนกุานต์ สวุฒัธิกลุ 

3. คณุนรินทร์ พุ่มวิวมันกลุ 

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงค์, ชนิวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 

1. คณุเพียงพนอ บญุกล ่า 

 

 คณุโพธิพงษ์ ล ่าซ า ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”)  

 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น และผู้ ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 
1/2557 และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวันที่  29 เมษายน 
2557 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่วาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557  
เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ซึง่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
รายงานการประชมุดงักลา่วได้มีการบนัทกึไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน จงึสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรอง ทัง้นี ้ 
ส าเนารายงานการประชมุ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัท่ี 
29 เมษายน 2557 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 228,318,997 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ
ทัง้หมด จ านวน 228,318,997 เสียง 

3) ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี กับบริษัท เกษม
ทรัพย์สิริ 4 จ ากัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท 

  ก่อนเข้าสูก่ารพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้เพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี ้เพ่ือป้องกนั
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและแนวทางปฏิบัติ ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประธานฯ ได้เชิญ
กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระการประชมุนีอ้อกจากห้องประชมุ  

 ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระการประชมุนี ้ได้แก่  

1) คณุฐาปน สิริวฒันภกัดี 

2) คณุสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

3) คณุมารุต บรูณะเศรษฐกลุ 

 ประธานฯ ขอให้คณุฐิติวฒ์ิุ บลุสขุ กรรมการผู้จดัการ (“กรรมการผู้จัดการ”) ชีแ้จงรายละเอียดของ
วาระนีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 
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 กรรมการผู้ จัดการชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือเป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์ท่ียังไม่ได้ใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สงูสดุ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขา
ธนบุรี จ านวน 10 ไร่ 4 ตารางวา (หรือเท่ากบั 4,004 ตารางวา หรือ 16,016 ตารางเมตร) โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1415 
เลขท่ีดิน 211 ระวาง 5036 II 6216-8,12 หน้าส ารวจ 501 เลม่ 15 หน้า 15 ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 721 ถนนเจริญนคร แขวง
คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของสิ่งปลกูสร้างดงันี ้

1)  อาคารส านกังาน  (ค.ส.ล.)                   สงู 2 ชัน้ ขนาด 10.85x28.75 เมตร 
2)  อาคารแผนกยานพาหนะ  (ค.ส.ล.)      สงู 1 ชัน้     ขนาด 9.39x42.58 เมตร 
3)  อาคารเก็บพกัสินค้า 1 (โครงเหลก็)      สงู 1 ชัน้      ขนาด 12.50x61.48 เมตร 
4)  อาคารเก็บพกัสินค้า 2  (ค.ส.ล.)          สงู 1 ชัน้     ขนาด 15x60 เมตร 
5)  อาคารเก็บอปุกรณ์สง่เสริมการขาย (ค.ส.ล.) สงู 1 ชัน้   ขนาด 9.50x30.20 เมตร 
6)  โรงโถงตรวจนบัสินค้า  (โครงเหลก็)   สงู 1 ชัน้ ขนาด 13.07x20.62 เมตร 
7)  อาคารป้อมยาม  ( ค.ส.ล. )                     สงู 1 ชัน้           ขนาด 5.30x6.30 เมตร 
8)  โรงอาหาร  (ไม้)                                   สงู 1 ชัน้           ขนาด 6x6 เมตร 
9)  ท่าเทียบเรือ ( ค.ส.ล. )                     จ านวน  1  ท่า ขนาด 14x53 เมตร    
10)  เครนขนถ่ายสินค้า                         จ านวน  1  เคร่ือง      ขนาด 10 ตนั 

 
(“รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี”) โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัล
แทนส์ จ ากัด (หรือ “CIT”) เป็นตวัแทนขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีโดยใช้วิธีการประมลู โดยก าหนด
ราคาขายขัน้ต ่า 1,550,000,000 บาท  

 บริษัทฯ ได้เร่ิมกระบวนการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรีดงักล่าว ตัง้แต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 
2557 โดยมีการติดประกาศขายผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์เป็นการทัว่ไป และก าหนดระยะเวลาส าหรับการซือ้ซองประมลู
และการลงทะเบียนเพ่ือเข้าประมลูระหว่างวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 และเมื่อวนัท่ี 19 
กนัยายน 2557  ซึง่บริษัทฯ และ CIT ตกลงก าหนดให้เป็นวนัย่ืนซองประมลูและเปิดซองประมลู โดยเมื่อเสร็จสิน้
ขัน้ตอนการประมลู ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประมลูเพียงรายเดียวคือ บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จ ากดั (“เกษมทรัพย์
สิริ”) ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองจากผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของเกษมทรัพย์สิริเป็นผู้ ถือหุ้ นกลุ่ม
เดียวกันกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยเกษมทรัพย์สิริย่ืนประมูลซือ้ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีของ
บริษัทฯ ในราคา 1,809,808,000 บาท โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคา 1,550,000,000 บาท ซึ่งเป็น
ราคาประมลูขัน้ต ่าท่ีก าหนดในการประมลูครัง้นี ้

 ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายท่ีดินและสิ่งปลกู
สร้างสาขาธนบุรีกับผู้ ชนะการประมูล คือ เกษมทรัพย์สิริ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ส าหรับ
คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ คา่อากรแสตมป์ ผู้ซือ้และผู้ขายจะช าระฝ่ายละคร่ึง ส่วนค่าภาษีเงินได้นิติ
บคุคล คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ผู้ขายจะเป็นผู้ช าระแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรี
ดงักล่าว เข้าข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
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20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 14.40 ของมลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 
วนัท่ี 30 กันยายน 2557 (ซึ่งเป็นขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนท่ีช าระเปรียบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน) 

 นอกจากนี ้การขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีดังกล่าว ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 23.72 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทฯ 

 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ พร้อมทัง้เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั ต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จดัส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 
วนัก่อนวนัประชุม และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตัิการเข้าท ารายการดังกล่าว ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

 รายละเอียดสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ปรากฏตามสิ่งท่ี
สง่มาด้วย 2. 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั (Discover Management Co., Ltd.) 
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพ่ือท าหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท า
รายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยคุณวุฒิชยั ธรรมสาโรช ชีแ้จงเก่ียวกบัการเข้าท ารายการขายท่ีดิน
และสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 การที่บริษัทฯ เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสมทัง้ด้านราคา เง่ือนไข และความเหมาะสมในการเข้าท ารายการ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาท่ีซือ้ขายมีความเหมาะสม เน่ืองจาก ราคาท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างให้แก่เกษมทรัพย์สิริรวม
มลูค่า 1,809.81 ล้านบาท เป็นราคาท่ีสงู และเป็นราคาท่ีเหมาะสมตามความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสงูกว่ามลูค่าทางบญัชี 519.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.21 สงูกว่าราคาท่ีสงูท่ีสดุท่ีประเมิน
โดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ 302.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.06 และสงูกว่าราคาขัน้ต ่าท่ีก าหนดในการประมลู 
259.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.76 

 ส าหรับความเหมาะสมด้านเง่ือนไขในการท ารายการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากร่าง
สญัญาจะซือ้จะขาย (Agreement for Sale and Purchase of Real Estate) และไมพ่บเหตอุนัเป็นท่ีน่าสงสยัวา่ มี
การถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ส าหรับความเหมาะสมในการท ารายการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท า
รายการดงักลา่วจะเป็นผลดีกบับริษัทฯ เน่ืองจาก  

1) บริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์  

2) บริษัทฯ มีกระแสเงินสด เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ  

3) บริษัทฯ ได้จ าหน่ายสินทรัพย์ ท่ีปัจจบุนัไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มคา่ 

4) บริษัทฯ สามารถช าระหนีเ้งินกู้  ลดภาระดอกเบีย้ และสามารถการจัดการ และวางแผน
การเงินในอนาคตให้มีความยืดหยุ่นมากขึน้ 

จากราคา เง่ือนไข และความเหมาะสมในการเข้าท ารายการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
วา่ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนมุตัิรายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ 

 รายละเอียดความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ส าหรับรายการขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
สาขาธนบรีุ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3. 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

 มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ ดงันี ้

 ผู้ รับมอบฉนัทะไมท่ราบนาม สอบถามดงันี ้

 เหตใุดการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ โดยวิธีการประมลูครัง้นี ้จึงมีผู้ประมลูเพียง 
1 ราย  

 ใครเป็นผู้ ว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกบัการขายท่ีดินและสิ่ง
ปลกูสร้างสาขาธนบรีุ 

คณุวฒิุชยั ธรรมสาโรช ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงดงันี ้
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 บริษัทฯ มีหน้าท่ีแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัการขายท่ีดินและ
สิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรี แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงหรือ
ชีน้ าการให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 

 หากพิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จะพบข้อมลูปรากฏว่ามีผู้ซือ้
ซองประมลูการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรี จ านวน 7 ราย และท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ท าการตรวจสอบรายละเอียดของผู้ซือ้ซองประมลูทัง้ 7 รายแล้ว และพบว่าทัง้ 7 
รายเป็นบริษัทท่ีไมม่ีความเก่ียวข้องกนั อย่างไรก็ดี ในท้ายท่ีสดุมีผู้ซือ้ซองประมูลเข้าประมลู
เพียง 1 ราย ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ทราบเหตุผลท่ีแน่ชัด แต่มีความเป็นไปได้ว่า
เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดราคาขายขัน้ต ่าในราคาท่ีสงูกวา่ราคาตลาด (Market 
Price) ซึง่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจ านวน 3 ราย ทัง้นี ้ราคาขายขัน้ต ่าดงักล่าวอาจเป็น
ราคาท่ีผู้ซือ้ซองประมลูมีความเห็นวา่เป็นราคาท่ีสงูเกินไป จงึไมเ่ข้าประมลู  

 ในการขายและการประมลูท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรี บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ CIT ซึง่เป็น
บริษัทตวัแทนขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เป็นตวัแทนขายสินทรัพย์และเป็นท่ี
ปรึกษาในการขายสินทรัพย์ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจงึสามารถเช่ือมัน่ได้วา่บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและของบริษัทฯ 

ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(“ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ”) ชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้ 

 ในการขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ CIT เป็นตัวแทนขาย
สินทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการด้วยความระมดัระวงัอย่างมากในการ
ก ากบัการด าเนินกระบวนการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการขายและการประมลูสินทรัพย์ เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินกระบวนการขายสินทรัพย์โดยมี
ระยะเวลาตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557 มีการโฆษณาการขาย
สินทรัพย์ทัว่พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร และได้ใช้คา่ใช้จ่ายในการโฆษณาไปพอสมควรเพ่ือเชิญ
ชวนให้มีผู้มาร่วมประมลู ซึง่มีผู้สนใจซือ้ซองประมลูจ านวน 7 ราย และทัง้ 7 รายเป็นบริษัท
ท่ีด าเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ อย่างไรก็ดี ในวนัย่ืนซองประมลู
มีผู้ซือ้ซองประมลูมาย่ืนซอง 1 ราย ซึง่เป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ CIT และ
บริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดราคาขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรีขัน้ต ่าท่ียุติธรรม แม้ว่าราคา
ประเมินจะต ่ากว่าราคาขายขัน้ต ่า แต่บริษัทฯ ยงัมีค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ดงันัน้ราคาขายขัน้ต ่าท่ีก าหนดไว้เท่ากบั 1,550,000,000 บาท จงึเป็นราคาท่ีเหมาะสม  
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 เม่ือบริษัทฯ เปิดซองประมลู ปรากฏว่ามีผู้ซือ้ซองประมลูย่ืนซองเพียง 1 ราย โดยราคาท่ีย่ืน
ประมูลเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาขายขัน้ต ่า และเป็นราคาท่ีสูงพอสมควร นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากระบวนการต่างๆ ในการประมลูมี
ความโปร่งใส ไม่มีการเอือ้ประโยชน์ให้กับบุคคลใด อีกทัง้ผู้ด าเนินกระบวนการประมลูคือ 
CIT ซึง่เป็นมืออาชีพในการด าเนินการเร่ืองดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการขายสินทรัพย์ด้วย ดงันัน้ จึงถือได้ว่าบริษัทฯ 
ได้ดแูลผู้มีสว่นได้เสีย และค านงึถงึผู้ ถือหุ้นรายย่อยอย่างถ่ีถ้วน 

คณุศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น (“คุณศักดิ์ชัยฯ”) สอบถามดงันี ้

 ขอทราบคณุสมบตัิของผู้ ท่ีสามารถย่ืนซองประมลูซือ้ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ 

 บริษัทฯ สามารถเปิดเผยช่ือผู้ซือ้ซองประมลูอีก 6 รายได้หรือไม ่

คณุพีรพงศ์ กรินชยั ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ ชีแ้จงดงันี ้

 บริษัทฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้ ท่ีย่ืนซองประมูลซือ้ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีไว้
กว้างๆ คือ ต้องเป็นผู้ ท่ีอยู่ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และต้องไมม่ีธุรกิจขดัแย้งกบับริษัทฯ  

 รายช่ือผู้ ซือ้ซองประมูลอีก 6 ราย ปรากฏในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ หน้า 27  

คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความเห็นดงันี ้

 ขอทราบเหตุผลในการขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีของบริษัทฯ ว่าได้ประโยชน์
มากกวา่การที่บริษัทฯ จะน ามาพฒันาเองอย่างไร   

 ขอทราบเหตุผลท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ  

 ขอทราบว่าบริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จ ากัด ด าเนินธุรกิจอะไร และจะน าท่ีดินท่ีซือ้ได้ไปท า
อะไร 

 บริษัทฯ น่าจะพิจารณาการประมูลใหม่ โดยการผ่อนคลายข้อก าหนดบางประการในการ
ประมลู เพ่ือให้บริษัทฯ มีโอกาส และมีทางเลือกอื่นๆ เพ่ิมเติมในการขายท่ีดิน 

กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

 ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การพฒันา
ท่ีดินหรือพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และไม่ใช่ธุรกิจท่ีบริษัทฯ มี
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ความช านาญนอกจากนี ้จากการศกึษาข้อมลู การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินจ านวน
มาก และใช้ระยะเวลาในการพฒันา ในขณะเดียวกนับริษัทฯ มีแผนธุรกิจท่ีชดัเจน ซึง่บริษัท
ฯ ต้องมุง่มัน่ด าเนินการในสิ่งท่ีบริษัทฯ เช่ียวชาญ และวางแผนไว้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเลือกท่ี
จะไมพ่ฒันาอสงัหาริมทรัพย์เอง 

 การแต่งตัง้ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทฯ 
พิจารณาจากประสบการณ์ของ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึง่มีประสบการณ์
มากวา่ 10 ปี อีกทัง้ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ยงัเป็นท่ีปรึกษาให้กบับริษัทจด
ทะเบียนอื่นๆ ด้วย ดงันัน้ ในแง่ของประสบการณ์และความสามารถ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด จึงเป็นบริษัทฯ ท่ีมีความเหมาะสมท่ีบริษัทฯ จะแต่งตัง้เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระของบริษัทฯ  

 บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จ ากดั เป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนักบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมไ่ด้รับแจ้งจากบริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จ ากดัว่า
ภายหลงัจากซือ้ท่ีดินแล้ว จะน าท่ีดินไปท าอะไร 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพ่ิมเติม ดงันี ้

 ในการเลือกบริษัทท่ีจะเป็นตวัแทนในการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรี บริษัทฯ ได้
พิจารณาบริษัทหลายแห่ง โดยมี เกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะต้อง เป็นบริษัทท่ี มี
ประสบการณ์สูงในการขายท่ีดิน มีทีมงานท่ีเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ซึง่จากการพิจารณาคณุสมบตัิต่างๆ CIT 
เป็นบริษัทท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ 

 เม่ือ CIT เข้ามาเป็นตวัแทนในการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ CIT ได้ท าหน้าท่ีใน
การประชาสมัพันธ์ และโฆษณาการขายสินทรัพย์ เพ่ือบริษัทฯ ได้ผู้ เข้าร่วมในการประมูล
จ านวนมากๆ และได้ราคาประมลูสงูๆ ซึง่ CIT มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุก
ขัน้ตอน นอกจากนี ้บริษัทฯ และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้ร่วมกันก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบับริษัทฯ  

 ในส่วนของบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการ
ปฏิบัติงานของทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด โดยได้ควบคุมกระบวนการเปิดซองประมลูเพ่ือความ
โปร่งใส และเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น   

 ท่ีดินท่ีบริษัทฯ จะขายเป็นท่ีดินท่ีบริษัทฯ ซือ้มานานแล้วตัง้แต่ราคาประมาณ 40 – 50 ล้าน
บาท และปัจจุบันประเมินราคาได้ประมาณ 1,290 ล้านบาท โดยในการขายท่ีดิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ค านึงถึงความเหมาะสมหลายประการ และมีความเห็นว่า การ
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พฒันาท่ีดินไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และบริษัทไม่มีความเช่ียวชาญในการพฒันาท่ีดิน 
หากบริษัทฯ ลงทุนพัฒนาท่ีดินก็อาจจะไม่ประสบความส าเร็จ ดังนัน้ การขายท่ีดินของ
บริษัทฯ จงึเป็นการบริหารจดัการสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 ในการยุติการประมูล บริษัทฯ ต้องพิจารณาเง่ือนไขการยุติการประมูลท่ีก าหนดไว้ หาก
บริษัทฯ ไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าบริษัทท่ีประมูลท่ีดินได้ไม่มีความเหมาะสมอย่างไร 
บริษัทฯ จะยุติการประมูลไม่ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้หารือกับท่ีปรึกษากฎหมายแล้วเห็นว่า
กระบวนการประมลูตา่งๆ ได้ด าเนินมาอย่างครบถ้วนถูกต้องทุกประการ ดงันัน้ บริษัทฯ จึง
ไมส่ามารถยตุิการประมลูได้ 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้

 ขอทราบว่าบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีในงบ
การเงินไตรมาสใดของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีท่ีดินที่บริษัทฯ จะขายอีกหรือไม ่ 

 ในการรับรู้รายได้จากการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรีของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรับรู้
ทัง้จ านวนในครัง้เดียว หรือรับรู้รายได้เป็นสว่นๆ  

 การขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีจะท าให้งบการเงินของบริษัทฯ ดีขึน้มากน้อย
เพียงใด  

 การขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ มากน้อย
เพียงใด  

 บริษัทฯ ได้ก าหนดเง่ือนไขในการขายท่ีดินหรือไมว่า่ห้ามผู้ซือ้น าท่ีดินไปด าเนินธุรกิจแข่งกบั
บริษัทฯ  

คณุเทียนทิพย์ นาราช ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน (“ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ”) ชีแ้จงดงันี ้

 รายได้จากการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรีเท่ากบั 1,809.81 ล้านบาท โดยมลูค่า
ทางบัญชีของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีเท่ากับ 1,290.79 ล้านบาท เมื่อหัก
คา่ใช้จ่ายทัง้หมดแล้ว บริษัทฯ จะมีก าไรสทุธิจากการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรี
เท่ากบั 355.71 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระ หน้า 20 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงดงันี ้
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 บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เม่ือการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรีเสร็จสมบูรณ์ คือ มีการ
จดทะเบียนโอนท่ีดิน และช าระราคาท่ีดิน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงอาจรับรู้รายได้ในไตรมาสท่ี 
1/2558 เน่ืองจากเหลือวนัท าการอีกไม่ก่ีวนัจะสิน้ปี 2557 แล้ว ซึง่บริษัทจะมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

 ในการรับรู้รายได้ บริษัทฯจะรับรู้รายได้ทัง้จ านวนในครัง้เดียว 

กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้พิจารณาการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีบริษัทฯ ถือครอง
อยู่ตามความเหมาะสม ส าหรับท่ีดินที่ธนบรีุซึง่บริษัทฯ มีความประสงค์จะขาย หากบริษัทฯ 
ยังใช้เป็นส านักงานและโกดังเก็บสินค้า จะเป็นการน าท่ีดินมาให้ใช้ประโยชน์ไม่เต็มท่ี 
ส าหรับท่ีดินแปลงอื่นๆ ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัไม่มีแผนการขาย ซึ่งการพิจารณาว่าบริษัทฯ จะ
ขายท่ีดินแปลงอื่นๆ หรือไม ่บริษัทฯ ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป  

 การขายท่ีดินท่ีธนบุรีไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เตรียมแผน
ภายหลงัมีการโอนท่ีดินให้แก่ผู้ซือ้แล้ว โดยแผนระยะสัน้ของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะกระจาย 
พนักงาน และรถขายสินค้าไปยงัสาขาอีกประมาณ 3 สาขารอบๆ ในกรุงเทพฯ และปรับ
ระบบการขาย ส่วนแผนระยะกลางหรือแผนระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาอีกครัง้หนึ่งว่า
ต้องมีการจดัวางโครงสร้างของสาขาศนูย์จดัจ าหน่ายอย่างไรตอ่ไป 

 ส าหรับเง่ือนไขการขายท่ีดิน การท่ีผู้ ซือ้จะตัดสินใจน าท่ีดินไปท าอะไร จะอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตอ านาจการควบคมุของบริษัทฯ 

คณุศกัด์ิชยัฯ สอบถามเพ่ิมเติมดงันี ้

 ภาษีเงินได้ 88 ล้านบาท จากรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 20 มี
ท่ีมาอย่างไร หากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ บริษัทฯ สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้
หรือไม ่

 จากรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 25 เงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการ
ขายท่ีดินครัง้นี ้บริษัทฯ จะน าไปใช้ท าอะไร เน่ืองจากบริษัทฯ มีหนีส้ินน้อยมาก คือ เพียง 
0.17 เท่า จงึยงัไมจ่ าเป็นต้องใช้เงิน ดงันัน้บริษัทฯ จงึยงัไมค่วรขายท่ีดิน  

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ชีแ้จงดงันี ้

 จากรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 20 ข้อมลูทัง้หมดท่ีปรากฏ ไม่ใช่
งบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ แตเ่ป็นข้อมลูท่ีแสดงเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัรายการขายท่ีดิน
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และสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี คือ บริษัทฯ ได้ก าไรจากขายท่ีดินเท่ากับ 519.02 ล้านบาท 
ภายหลงัจากท่ีหักค่าธรรมเนียม ภาษี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว บริษัทฯ จะมีก าไรก่อนหกัภาษี 
444.64 ล้านบาท เม่ือบริษัทฯ มีการจดัท าข้อมลูในเชิงเฉพาะธุรกรรมนีโ้ดยมีอตัราภาษีเงิน
ได้ 20% ภาษีเงินได้ 20% ของ 444.64 ล้านบาท จึงเท่ากบั 88.93 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ 
มีก าไรสุทธิจากการขายท่ีดินครัง้นีเ้ท่ากับ 355.71 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทฯ ไป
พิจารณาจากงบการเงินรวม ตวัเลขก าไรสุทธิของบริษัทฯ จะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมทางภาษีอยู่ ดงันัน้ ในลกัษณะการ
จ่ายภาษีตามกฎหมาย บริษัทฯ จะมีขาดทนุสะสม ท่ีบริษัทฯ น าไปเครดิตภาษีได้  

 จากรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 25 ตัวเลข 0.17 เท่า คือ 
อตัราส่วนหนีส้ินสถาบนัการเงินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 บริษัทฯ มียอดคงค้างหนีส้ถาบันการเงินทัง้หมด 1 ,400 ล้านบาท รายได้ท่ีเกิดขึน้
ทัง้หมดจากการขายท่ีดินครัง้นีจ้ะถกูน าไปใช้ในการช าระคืนหนีด้งักลา่ว 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพ่ิมเติม ดงันี ้

 บริษัทฯ มีหนีส้ินน้อย แต่ช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมาอตัราการเติบโตของธุรกิจน า้อดัลมเพ่ิมขึน้ต ่า
กว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ดังนัน้บริษัทจึงเร่ิมมีการกู้ เงิน โดยด าเนินการในสัดส่วนท่ีพอเหมาะ 
เพ่ือให้เกิดสมดลุในงบการเงิน  

คณุศกัด์ิชยัฯ สอบถามเพ่ิมเติมดงันี ้

 ภายหลังจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด เข้าซือ้หุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทุนมาตลอด ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เลย 
จงึขอทราบวา่บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในปีไหน 

ประธานฯ ชีแ้จง ดงันี ้

 ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ จะพยายามจะท าทุกวิถีทางเพ่ือให้บริษัทฯ มีก าไรเพียงพอ 
และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจ
ในช่วงนัน้ๆ ด้วย  

คณุนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้

 การขายท่ีดินของบริษัทฯ จะท าให้บริษัทฯ มีภาระคา่โลจิสติกส์ หรือค่าขนส่งสินค้าเพ่ิมมาก
ขึน้หรือไม่ เน่ืองจากท่ีดินบริเวณดงักล่าวอยู่ติดริมแม่น า้เจ้าพระยา ซึ่งแต่เดิมบริษัทฯ ใช้
ท่ีดินดงักลา่วในการขนสง่สินค้า  

กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
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 ปัจจบุนัท่ีดินดงักลา่วไมไ่ด้มีความส าคญัในด้านการขนสง่สินค้าของบริษัทฯ เหมือนในอดีต 
โดยบริษัทฯ ได้มีการขยายพืน้ท่ีส าหรับขนส่งสินค้าออกไปรอบนอกกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบด้านการขนส่งบ้าง แต่ทีมงานของบริษัทฯ จะมีการประเมิน
สถานการณ์ และด าเนินการให้มีผลกระทบโดยรวมน้อยท่ีสดุ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิ
การเข้าท ารายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ กบั บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จ ากดั ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการ
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการเข้าท ารายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรี กบั 
บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จ ากัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 56,437,334 99.9689 

ไมเ่ห็นด้วย 17,546 0.0310 

งดออกเสียง 0 0 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี
มีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้ในวาระนี ้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจ านวน 171,923,138 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 64.66 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียในวาระ
นี ้และไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ
ทัง้หมด 228,378,018 เสียง 

3)  ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” กับบริษัท ซูเปอร์ แบรนด์ 
คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte. Ltd.) และรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
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 เพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี ้เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเพ่ือเป็นการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักท รัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี ้ไม่เข้าร่วมการ
ประชมุในวาระนี ้

 ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระการประชมุนี ้ได้แก่  

1) คณุฐาปน สิริวฒันภกัดี 

2) คณุสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

3) คณุมารุต บรูณะเศรษฐกลุ 

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 

กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าท ารายการขาย
เคร่ืองหมายการค้า “เอส” กบั บริษัท ซูเปอร์ แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte. 
Ltd.) (“ซูเปอร์ แบรนด์”) ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  (“รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส””) 
โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ระหว่าง 
บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย)  กบั ซูเปอร์ แบรนด์ ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยในการเข้าท ารายการขาย
เคร่ืองหมายการค้า “เอส” ดงักลา่วจะไมเ่ป็นการขายโดยมีเง่ือนไขกบับริษัท ซูเปอร์ แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด
ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิให้คุณสมชาย บุลสขุ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร 
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ด าเนินการ เจรจา ปรับปรุง เง่ือนไขการค้า มลูค่าของเคร่ืองหมายการค้า “เอส” และค่า
สนบัสนนุช่วยเหลือในด้านเทคนิคและความรู้ความช านาญ ให้รวมกนัไม่น้อยกว่ามลูค่าผลตอบแทนท่ีได้รับอนุมตัิ
ตามแผนการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” กลา่วคือไมน้่อยกวา่ 1,560,000,000 บาท การเข้าท าสญัญาต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงการด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การ
ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” เสร็จสิน้ ถกูต้องและสมบรูณ์ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบับริษัทฯ 

อนึ่ง สาระส าคญัของรายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” มีดงันี ้ผู้ซือ้จะช าระเงินค่าเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” จ านวน 1,300,000,000 บาท ณ วนัท่ีมีการลงนามในสญัญาซือ้ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” และ” 
ผู้ซือ้จะช าระเงินให้กบับริษัทฯ ส าหรับการให้ความสนบัสนนุช่วยเหลือในด้านเทคนิคและความรู้ความช านาญในปี
ท่ีสองและปีท่ีสามนบัจากวนัท่ีมีการลงนามในสญัญาซือ้ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ปีละ 130,000,000 บาท 
รวมเป็น 1,560,000,000 บาท 

นอกจากขายเคร่ืองหมายการค้าดงักล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ 
เข้าท าสญัญาผลิตและการจดัจ าหน่ายสินค้ากบัผู้ซือ้ หรือบุคคลท่ีผู้ซือ้ก าหนด โดยมีการช าระค่าตอบแทน ตาม
ยอดจดัจ าหน่ายท่ีเกิดขึน้จริง โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาดงักล่าวจะอยู่บนเง่ือนไขการด าเนินการท่ีเป็น
ปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้เง่ือนไขการค้าทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการกบับริษัทฯ หรือ
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คูส่ญัญาอื่น ซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 ข้อ 3. เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 

รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ดงักล่าว เข้าข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน
ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 11.99 ของมลูค่าสินทรัพย์
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (ซึง่เป็นขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์ประเภทท่ี 3 - 
เกณฑ์มลูคา่ของสิ่งตอบแทนท่ีช าระเปรียบเทียบกบัมลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน) 

ทัง้นี ้ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทฯ ต้องนับรวมมลูค่ารายการขายเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” กบัรายการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีบริษัทฯ เข้าท ารายการขาย
เคร่ืองหมายการค้า “เอส” โดยเมื่อบริษัทฯ นบัรวมมลูค่ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” กบัรายการขายท่ีดิน
และสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ ซึง่มีขนาดมลูคา่รายการเท่ากบัร้อยละ 14.40 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รายการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ จะมีมูลค่ารายการรวมร้อยละ 26.39 ของมูลค่าสินทรัพย์
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

นอกจากนี ้รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ดังกล่าว ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 
กนัยายน 2557 คิดเป็นร้อยละ 19.75 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึง่สงูกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่า
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ต้องนบัรวมมลูค่ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า 
“เอส” กับรายการท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีบริษัทฯ เข้าท ารายการขายเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” โดยเมื่อบริษัทฯ นบัรวมมลูค่ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” กบัรายการขายท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างสาขาธนบุรี ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จะมีมูลค่ารายการรวมร้อยละ 43.47 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ พร้อมทัง้เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จดัส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 
วนัก่อนวนัประชุม และได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าท ารายการดงักล่าว ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

รายละเอียดสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ปรากฏตามสิ่งท่ี
สง่มาด้วย 2. 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั (Grant Thornton Services Co., 
Ltd.) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพ่ือท าหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้า
ท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยคณุจุฬาภรณ์ น าชัยศิริ ชีแ้จงความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการ
ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

ลกัษณะและรายละเอียดการเข้าท ารายการ 

เน่ืองจากการการสร้างแบรนด์จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาและเงินลงทุนจ านวนมาก การจ าหน่าย
เคร่ืองหมายการค้า “เอส” ของบริษัทฯ ครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ือใช้ในการลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถสงูสดุในการขายและการจดัจ าหน่าย โดยบริษัทฯ ยงัคงรับจ้างผลิตและจ าหน่ายสินค้าเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” ตอ่ไป 

รายละเอียดคูส่ญัญาและความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด (Great Brands 
Limited) ซึง่เป็นบริษัทย่อย ผู้ซือ้ ได้แก่ บริษัท ซูเปอร์ แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company 
Pte Ltd) (“Super Brands”) สินทรัพย์ท่ีเข้าท ารายการ คือ เคร่ืองหมายการค้า “เอส”  

ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ของคูส่ญัญาคือ ผู้ซือ้ (Super Brands) เป็น บริษัทย่อยท่ี InterBev (Singapore) 
Limited ("IBS") ถือหุ้นร้อยละ 100  โดย IBS เป็นบริษัทย่อยท่ี International Beverage Holdings Limited 
(“IBHL”) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100  และ IBHL ถือหุ้นโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) (“ThaiBev”) 
ในสดัสว่นร้อยละ 100 

รูปแบบการด าเนินงานภายหลงัจากการจ าหน่ายเคร่ืองหมายการค้า “เอส”  

ผู้ซือ้ (Super Brands/ThaiBev) จะจ าหน่ายหวัน า้เชือ้ (Concentrate) และวตัถุดิบให้แก่บริษัทฯ 
โดยท่ีบริษัทฯ จะผลิตสินค้า (Finished goods) และ บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีจดัจ าหน่ายสินค้าในตลาด ทัง้นี ้ผู้ซือ้ จะ
ท าหน้าท่ีบริหารแบรนด์ ท าการตลาด ควบคมุคณุภาพของวตัถุดิบและสินค้าควบคมุการบรรจุภณัฑ์ วางแผนการ
ผลิต วางแผนการจ าหน่ายและช่องทางจ าหน่าย 

รูปแบบการด าเนินงานภายหลงัจากการจ าหน่ายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ท่ีเจรจาตกลงล่าสดุ เมื่อ
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 เป็นดงันี ้ 

ผู้ซือ้ (Super Brands/ThaiBev) จะจ าหน่ายหวัน า้เชือ้ (Concentrate)  และบริษัทฯ จะผลิตสินค้า 
(Finished goods) ดงันัน้ บริษัทฯ สามารถจดัซือ้วตัถดุิบจากแหลง่อ่ืนได้ และท าหน้าท่ีเป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่าย 
ซึง่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบตอ่การประเมินมลูคา่เคร่ืองหมายการค้า “เอส” แตอ่ย่างใด 
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การค านวณขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 รายการขายท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง มีมลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนเท่ากบั 1,874.14 (ล้านบาท)  โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทนเท่ากบั 14.40%  ของมลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ ณ วนัท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 รายการจ าหน่ายเคร่ืองหมายการค้า “est” มีมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน
เท่ากบั 1,560 (ล้านบาท) โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 11.99% ของมลูค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้ขนาดรายการรวมทัง้สองรายการเท่ากับ 26.39%ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการ (สะสมในรอบ 6 เดือน) เท่ากับหรือมากกว่า 15% แต่
น้อยกว่า 50% จัดเป็นรายการประเภทท่ี 2 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้น 

การค านวณขนาดของรายการที่เก่ียวโยงกนั 

ณ วนัท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 รายการขายท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง มีมลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนเท่ากบั 1,874.14 (ล้านบาท) โดยมขีนาดรายการเท่ากบั 23.72% ของมลูค่า
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และวันท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 
รายละเอียดรายการรายการจ าหน่ายเคร่ืองหมายการค้า “est” มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 1,560 (ล้าน
บาท) โดยมขีนาดรายการเท่ากบั 19.75% ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ทัง้นี ้ขนาดรายการรวมทัง้
สองรายการเท่ากบั 43.47% ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

การเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการ (สะสมในรอบ 6 เดือน) สงูกว่า 3% ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมี
หน้าท่ีขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนุมตัิการเข้า
ท ารายการต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะ (ถ้ามี) ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

 ความสมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การเข้าท ารายการ มีข้อดี และข้อด้อย ดงันี ้

 ข้อดีของการเข้าท ารายการ คือ การขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ให้แก่ ซูเปอร์ แบรนด์ ซึ่งเป็น
บริษัทในกลุม่ไทยเบฟ จะช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ จะได้รับ
รายได้จากการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ท าให้มีเงินทุนในการพัฒนากิจการด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการเพ่ิม
ศกัยภาพการผลิตและการจดัจ าหน่าย ซึง่เป็นจดุแข็งของบริษัทฯ นอกจากนี ้การขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ให้
กลุม่ไทยเบฟ จะเป็นการสนบัสนุนการพฒันาเคร่ืองหมายการค้า "เอส" ให้เป็นท่ีรู้จกัในระดบัภูมิภาค ซึง่จะส่งผล
ให้บริษัทฯ มียอดขายสงูขึน้ในอนาคต 



 

 21  

 

อย่างไรก็ดี ข้อด้อยของการท ารายการ คือ บริษัทฯ จะสญูเสียสิทธิในการบริหารเคร่ืองหมายการค้า 
"เอส” รวมถงึภาพลกัษณ์ของแบรนด์ซึง่มีความส าคญัตอ่ยอดขายของสินค้า และรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
กลุม่ไทยเบฟ เป็นผู้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารแบรนด์สินค้าเคร่ืองดื่มหลายประเภท จึงเป็น
กลุม่ท่ีมีศกัยภาพ ซึง่คาดวา่จะสามารถบริหารเคร่ืองหมายการค้า “เอส” และสามารถสร้างยอดขายสินค้าให้สงูขึน้
ได้ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การไมเ่ข้าท ารายการ มีข้อดี และข้อด้อย ดงันี ้

ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ คือ บริษัทฯ ยงัมีสิทธิในการบริหารเคร่ืองหมายการค้า "เอส” รวมถึง
สามารถควบคมุภาพลกัษณ์ของแบรนด์ได้  

ส าหรับข้อด้อยของการไมเ่ข้าท ารายการ คือ บริษัทฯ จะยงัคงมีมีภาระค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ 
และบริษัทฯ จะสญูเสียโอกาสในการได้รับเงินทนุในการพฒันากิจการด้านอื่นๆ รวมถึงสญูเสียโอกาสในการขยาย
ตลาดผ่านเครือข่ายจดัจ าหน่ายและการตลาดของกลุม่ไทยเบฟ 

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการเข้าท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และการเข้าท ารายการกับ
บคุคลภายนอก จะมีข้อดีและข้อด้อย ดงันี ้

การเข้าท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน คือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันมีเครือข่ายการจัด
จ าหน่ายในหลายประเทศ เป็นช่องทางในการขยายตลาด แบรนด์ “เอส” ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกว้างขวางซึง่ส่งผลต่อ
ยอดขายและรายได้ของบริษัท นอกจากนี ้บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงเป็นผู้มีส่วนได้
เสียตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ ท าให้มีแรงจงูใจท่ีจะพฒันาแบรนด์และเพ่ิมยอดขายสินค้า อีกทัง้ บคุคลท่ีเก่ียว
โยงเป็นกลุม่บริษัทใหญ่ท่ีด าเนินธุรกิจเคร่ืองดื่มหลายประเภทและมีศกัยภาพในการซือ้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” 

ส าหรับข้อด้อยของการเข้าท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ การท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนัอาจมีข้อสงสยัเก่ียวกบัความโปร่งใสในการเข้าท ารายการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัและ
จะต้องขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเข้าท ารายการดงักลา่ว 

การเข้าท ารายการกบับคุคลภายนอก 

ข้อดีของการเข้าท ารายการกบับคุคลภายนอก คือ การเข้าท ารายการกบับุคคลภายนอก บริษัทฯ จะ
มีการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

ส าหรับข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก คือ บุคคลภายนอกอาจไม่มีศกัยภาพใน
การขยายตลาดแบรนด์ “เอส” ได้เท่ากบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อีกทัง้ เคร่ืองหมายการค้ามีมลูค่าสงู การท ารายการ
กบับคุคลภายนอกอาจส าเร็จได้ยาก หรือมีความเสี่ยงท่ีจะไมส่ามารถจ าหน่ายสินทรัพย์ได้ 
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อนึ่ง การเข้าท ารายการอาจมีความเสี่ยงต่างๆ เกิดขึน้ คือ ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแหล่ง
เงินทุนของผู้ซือ้ ความเสี่ยงจากการต่อรองราคารับจ้างผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้า ความเสี่ยงจากการลดลงของ
อตัราก าไร ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ความเสี่ยงจากการยกเลิกสญัญาผลิต
และจดัจ าหน่ายสินค้า และความเสี่ยงด้านภาพลกัษณ์ของเคร่ืองหมายการค้า "เอส" 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไข ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ด้วยวิธีประเมินต่างๆ ได้แก่ วิธีราคาทุน (Cost-based method) วิธี
เปรียบเทียบกบัรายการซือ้ขายในอตุสาหกรรม (Comparable transaction method) และวิธีค่าเช่าสิทธิ (Royalty 
relief method) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีประเมินมลูค่ายุติธรรมของเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 
ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ คือ วิธีค่าเช่าสิทธิ (Royalty relief method) เน่ืองจากเป็นวิธีการประเมินท่ีสะท้อนถึงค่า
เช่าสิทธิ (Royalty fee) ท่ีผู้ ซือ้จะไม่ต้องช าระหรือรายได้ค่าเช่าสิทธิท่ีผู้ ขายจะไม่ได้รับในอนาคต โดยค านึงถึง
ศกัยภาพในการสร้างรายได้ และภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต ดงันัน้จึงสะท้อนถึงผลตอบแทนท่ีผู้ขายควรได้รับ
และมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองหมายการค้าได้ดีในระดบัหนึง่ 

โดยสรุป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการมีราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
มลูค่ายุติธรรม (1,420.74 ล้านบาท ณ ราคาฐาน) มีค่าต ่ากว่ามูลค่าปัจจุบนัของรายการท่ี 1 ,516.20 ล้านบาท 
(มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 1,560 ล้านบาท) และการขายเคร่ืองหมายการค้า "เอส" เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
เน่ืองจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ ท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนในการพัฒนากิจการด้านอื่นๆ 
โดยเฉพาะการผลิตและการจดัจ าหน่าย และเป็นโอกาสท่ีบริษัทฯ จะสามารถขยายตลาดของแบรนด์ "เอส" ผ่าน
เครือข่ายการจดัจ าหน่ายของกลุม่ไทยเบฟซึง่จะมีสว่นช่วยเพ่ิมยอดขายของบริษัทฯ นอกจากนี ้การท ารายการกบั
กลุม่ไทยเบฟเป็นผลดีตอ่บริษัทฯ เน่ืองจากกลุม่ไทยเบฟมีประสบการณ์ด าเนินธุรกิจเคร่ืองดื่ม มีเครือข่ายในการจดั
จ าหน่ายสินค้าในหลายประเทศ จงึเป็นกลุม่บริษัทท่ีน่าจะช่วยสร้างศกัยภาพของสินค้า "เอส"  

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นว่าผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนุมตัิรายการขายเคร่ืองหมาย
การค้า "เอส ในครัง้นี ้

รายละเอียดความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ส าหรับรายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4. 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ ดงันี ้

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้

 บริษัทฯ ได้ก าหนดเง่ือนไขหรือไมว่า่บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวให้กบั
เคร่ืองหมายการค้า “เอส” 
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 นอกเหนือจากการเป็นผู้ ผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองดื่มภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” 
บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่มภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่นๆ ได้หรือไม่ 

 ผู้ซือ้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” มีสิทธิท่ีจะเปลี่ยนช่ือ หรือสร้างแบรนด์ใหม่แข่งกับ “เอส” 
หรือไม ่

 บริษัทฯ ได้มีการหารือกบัผู้ซือ้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” เก่ียวกบัการวางแผนการตลาดใน
อนาคตของเคร่ืองหมายการค้า “เอส” หรือไม ่

 ในส่วนของสญัญาผลิตและจดัจ าหน่าย (Manufacturing and Distribution Agreement) 
ซึง่มีผลใช้บังคบัเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีลงนาม และจะมีผลบงัคับใช้ต่อเน่ืองอีก
เป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากสิน้สดุอายุสญัญา เมื่อครบก าหนดระยะเวลาแล้ว บริษัทฯ จะ
ด าเนินการอย่างไรตอ่ไป 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ชีแ้จงดงันี ้

 ส าหรับการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” สิ่งท่ีบริษัทฯ ขออนุมตัิจากผู้ ถือหุ้น คือการขอ
อนุมัติให้ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” โดยภายหลังจากผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติการขาย
เคร่ืองหมายการค้า “เอส” แล้ว ซูเปอร์ แบรนด์ ซึง่เป็นผู้ ท่ีซือ้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” จะ
เป็นผู้ ท าหน้าท่ีบริหารแบรนด์ทัง้หมด และบริษัทฯ จะยังคงท าธุรกรรมกับผู้ ท่ีซื อ้
เคร่ืองหมายการค้า “เอส” ในลกัษณะของการเป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองดื่มภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “เอส” ในประเทศไทย รายได้ของบริษัทฯ จากการขายเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” ซึง่จะยงัคงมีตอ่เน่ืองไปจากธุรกรรมในครัง้นี ้

 บริษัทฯ จะมีการท าสญัญาการให้ความสนบัสนนุช่วยเหลือในด้านเทคนิคและความรู้ความ
ช านาญกบัผู้ซือ้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” ในปีท่ีสอง และปีท่ีสามนบัจากวนัท่ีมีการลงนาม
ในสญัญาซือ้ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจเคร่ืองดื่มอดั
ลม มานาน ดงันัน้ผู้ซือ้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” จึงจะว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นท่ีปรึกษาใน
การด าเนินธุรกิจ โดยมีคา่ตอบแทนปีละ 130,000,000 บาท ในปี 2558 และปี 2559 

 บริษัทฯ จะเป็นผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” ให้แก่ 
ซูเปอร์ แบรนด์ แตเ่พียงผู้ เดียวเฉพาะในประเทศไทย 

 บริษัทฯ ยงัคงเป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองดื่มภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่นๆ เช่น โออิชิ 
ตามเดิม โดยเคร่ืองหมายการค้าอื่นๆ ไมไ่ด้รับผลกระทบใดๆ ทัง้สิน้จากการที่บริษัทฯ เข้าท า
ธุรกรรมการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ในครัง้นี ้
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 กรณีซูเปอร์ แบรนด์ จะเปลี่ยนช่ือเคร่ืองหมายการค้า “เอส” หรือไม่ เมื่อบริษัทฯ ขาย
เคร่ืองหมายการค้า “เอส” ไปแล้ว บริษัท จะไม่ได้เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “เอส” อีก
ตอ่ไป ดงันัน้การเปลี่ยนช่ือเคร่ืองหมายการค้า “เอส” จงึเป็นสิทธิของซูเปอร์ แบรนด์ ซึง่เป็นผู้
ซือ้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” 

 

กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

 เม่ือบริษัทฯ ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ไปแล้ว แผนการตลาดต่างๆ ของเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” จะเป็นความรับผิดชอบของ ซูเปอร์ แบรนด์ ซึ่งเป็นผู้ซือ้เคร่ืองหมายการค้า 
“เอส” อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ของซูเปอร์ แบรนด์ คือ การขยายธุรกิจของ “เอส” ให้เข้มแข็ง
ขึน้ในประเทศไทย และการขยายธุรกิจออกไปตา่งประเทศ 

คณุพงศกร ลกัษณาวิบลูย์กลุ ผู้ ถือหุ้น (“คุณพงศกรฯ”) สอบถาม และแสดงความเห็นดงันี ้

 เม่ือบริษัทฯ ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ออกไปแล้วต่อไปค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหาร (SG&A) ของบริษัทจะลดลงอย่างมีนยัส าคญัหรือไม่ 

 ขอทราบรายละเอียดการช าระราคาเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 

 ในส่วนของความเสี่ยงเร่ืองอัตราก าไรท่ีลดลง เดิมบริษัทฯ มีการผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองดื่มภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” เมื่อบริษัทฯ มีการขายเคร่ืองหมายการค้า 
“เอส” แล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีก าไรท่ีลดลง เพราะบริษัทฯ จะไม่สามารถก าหนดราคา
จ าหน่ายเคร่ืองดื่มได้ ขอให้บริษัทฯ พิจารณาเร่ืองนีด้้วย 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ชีแ้จงดงันี ้

 ในเบือ้งต้นบริษัทฯ และซูเปอร์ แบรนด์ ยังไม่ได้ลงนามในสญัญาผลิตและจ าหน่าย แต่
ตามท่ีบริษัทฯ มีการเจรจากบั ซูเปอร์ แบรนด์ ซึง่ในเบือ้งต้น ซูเปอร์ แบรนด์ ในฐานะของ
ผู้บริหารเคร่ืองหมายการค้า “เอส” จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตลาดทัง้หมด ซึ่ง
คา่ใช้จ่ายในการตลาดมีมลูคา่ประมาณ 9% ของรายได้รวมของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะ
ได้รับประโยชน์ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการตลาดจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้

 การขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” เป็นการขายแบบเบ็ดเสร็จ คือเมื่อบริษัทฯ ได้รับการ
อนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” บริษัทฯ และซูเปอร์ แบรนด์ 
จะมีการลงนามในสญัญา และการโอนเคร่ืองหมายการค้า “เอส” และบริษัทฯ จะได้รับเงิน 
จากการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” จ านวน 1,300 ล้านบาท 
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 ในสว่นของการรับรายได้ในปีท่ีสอง และปีท่ีสาม จ านวนปีละ 130,000,000 บาท เป็นการ
รับรายได้จากการท่ีซูเปอร์ แบรนด์ ว่าจ้างบริษัทฯ เป็นท่ีปรึกษาในการให้ความสนบัสนุน
ช่วยเหลือในด้านเทคนิค ซึง่รายได้ในสว่นนีบ้ริษัทฯ จะได้รับในปี 2558 และปี 2559 

คณุศกัด์ิชยัฯ สอบถามดงันี ้

 จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด (“เกรท แบรนด์”) 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “เอส” เมื่อ เกรท แบรนด์ ได้รับ
เงินจากการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” จ านวนรวม 1,560 ล้านบาทแล้ว หาก เกรท   
แบรนด์ มีผลประกอบการขาดทนุ เกรท แบรนด์ อาจไมส่ง่เงินท่ีได้จากการขายเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” มาให้บริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินใดๆ จากการขายเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” ครัง้นี ้ขอให้ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองนีใ้ห้ทราบด้วย 

 ขอทราบข้อมลูผลประกอบการของ เกรท แบรนด์ 

 ขอทราบเหตผุลท่ีบริษัทก่อตัง้ เกรท แบรนด์ ขึน้ท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (“ฮ่องกง“) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงดงันี ้

 บริษัทฯ ถือหุ้นในเกรท แบรนด์ ในสดัส่วน 100% ดงันัน้ บริษัทฯ จะได้รับเงินท่ีได้จากการ
ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” แน่นอน นอกจากนี ้บริษัทฯ เป็นผู้ ก่อตัง้ เกรท แบรนด์ ขึน้
เพ่ือให้ท าหน้าท่ีดแูลเคร่ืองหมายการค้า “เอส” และการท่ี เกรท แบรนด์ ขายเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” เน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะขาย และก ากบัให้ เกรท แบรนด์ ขาย
เคร่ืองหมายการค้า “เอส”  

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ชีแ้จงดงันี ้

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ผลประกอบการของ เกรท แบรนด์ มีก าไร 72 ล้านบาท โดย
รายได้หลกัของ เกรท แบรนด์ คือ คา่ใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้า (Royalty Fee) ท่ีได้รับจาก
บริษัทฯ ทัง้นี ้เกรท แบรนด์ ไมม่ีคา่ใช้จ่ายหลกัๆ ที่ส าคญั 

คณุเพียงพนอ บญุกล ่า ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงดงันี ้

 เกรท แบรนด์ ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสดัส่วน 100% ดงันัน้ ผลประกอบการของ เกรท แบ
รนด์ จะถกูน ามารวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ  

 ปัจจบุนับริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งได้มีการก่อตัง้บริษัทย่อยในต่างประเทศเพ่ือรองรับการ
ขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเหตุผลดังกล่าว เป็น
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เหตผุลท่ีบริษัทฯ ได้ก่อตัง้ เกรท แบรนด์ ขึน้ท่ีฮ่องกง เพ่ือให้ เกรท แบรนด์ เป็นบริษัทท่ีจะ
ท าหน้าท่ีบริหารการใช้เคร่ืองหมายการค้า โดย เกรท แบรนด์ มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” ท่ีฮ่องกง ประเทศไทย และอีกหลายประเทศ  

 บริษัทฯ ตัง้ เกรท แบรนด์ ขึน้ท่ีฮ่องกง เน่ืองจากบริษัทฯ ค านึงถึงเร่ืองสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี และฮ่องกงมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ  กล่าวคือ หากรายได้ของบริษัทฯ เกิดขึน้นอกฮ่องกง บริษัทฯ จะไม่ต้องเสีย
ภาษีท่ีฮ่องกง 

 สญัญาขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” เป็นสญัญาระหว่าง เกรท แบรนด์ ซึง่เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ กับบริษัทของกลุ่มไทยเบฟ คือ ซูเปอร์ แบรนด์ ซึ่งก่อตัง้ขึน้ท่ีประเทศสิงคโปร์ 
ซึง่จะเห็นได้ว่า ซูเปอร์ แบรนด์ ของกลุ่มไทยเบฟนัน้จดทะเบียนอยู่ท่ีประเทศสิงคโปร์ และ
เป็นบริษัทท่ีเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าในกลุ่มของไทยเบฟเช่นเดียวกันกับ เกรท แบ
รนด์ ของบริษัทฯ 

 ในสว่นของสญัญาการให้ความสนบัสนนุช่วยเหลือในด้านเทคนิคและความรู้ความช านาญ 
จะเป็นสญัญาโดยตรงระหว่างบริษัทฯ กบั ซูเปอร์ แบรนด์ เน่ืองจากบริษัทฯ จะเป็นผู้ ท่ีท า
หน้าท่ีในการให้บริการ  

 ในกรอบการอนุมัติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในด้านของบริษัทฯ  จะรวมถึงบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ คือ เกรท แบรนด์ ด้วย ในขณะเดียวกนัด้านกลุม่ไทยเบฟ จะมี ซูเปอร์ แบรนด์ และ
อาจจะมีบริษัทแม่ ซึ่งขึน้อยู่กับว่านิติบุคคลใดท าหน้าท่ีได้เหมาะสมท่ีสุด ควรจะเป็น
บริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้จดัจ าหน่าย หรือบริษัทท่ีเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า     

 คณุฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้

 ขอทราบวา่ภายหลงัจากปี 2559 บริษัทฯ จะยงัได้รับค่าท่ีปรึกษาในการให้ความสนบัสนุน
ช่วยเหลือในด้านเทคนิคจากซูเปอร์ แบรนด์ หรือไม่ และจะมีการปรับค่าท่ีปรึกษาเพ่ิมขึน้
หรือไม ่

 กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

 ตามสญัญาการให้ความสนบัสนนุช่วยเหลือในด้านเทคนิคและความรู้ความช านาญ มีค่าท่ี
ปรึกษาปีละ 130 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะได้รับ 2 ปีคือ ปี 2558 และปี 2559 เท่านัน้ 

 คณุพงศกรฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมดงันี ้
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 กรณีบริษัทฯ เข้าท าสัญญาผลิตและจัดจ าหน่าย (Manufacturing and Distribution 
Agreement) ซึง่มีผลใช้บงัคบัเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีลงนาม และจะมีผลบงัคบัใช้
ต่อเน่ืองอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากสิน้สุดอายุสญัญา เป็นไปได้หรือไม่ท่ีบริษัทฯ จะ
ต่อรองขอท าสญัญาดงักล่าวนานกว่านีเ้ช่น 10 ปี หรือ 20 ปี เน่ืองจากในอนาคตซูเปอร์  
แบรนด์ อาจจะสามารถหาผู้ผลิตรายใหม่ซึ่งมีต้นทุนการผลิตท่ีต ่ากว่าบริษัทฯ ได้ ซึง่เร่ือง
ดงักลา่วเป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ จงึขอให้บริษัทฯ พิจารณาในประเดน็นีด้้วย 

 ประธานฯ ชีแ้จงดงันี ้

 ขอบคณุส าหรับความคิดเห็น และจะรับประเดน็ดงักลา่วไว้พิจารณา  

คณุศกัด์ิชยัฯ สอบถามเพ่ิมเติมดงันี ้

 เกรท แบรนด์ จะโอนเงินท่ีได้จากการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ให้แก่บริษัทฯ โดย
บริษัทฯ จะบนัทึกเป็นรายได้จากการขายสินทรัพย์ หรือเกรท แบรนด์ จะจ่ายให้แก่บริษัทฯ 
ในรูปของเงินปันผล  

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ชีแ้จงดงันี ้

 เม่ือ เกรท แบรนด์ มีการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” เกรท แบรนด์ จะรับรู้รายได้จากการ
ขายจ านวน 1,300 ล้านบาท  ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการขาย
เคร่ืองหมายการค้า “เอส” จ านวน 1,300 ล้านบาท ทนัทีด้วยเช่นกนั  

 ในสว่นของเงินท่ี เกรท แบรนด์ จะโอนกลบัมาให้เสริมสขุ คณะผู้บริหารได้มีการหารือกนัว่า 
จะเป็นการโอนกลบัมาในรูปของการกู้ ยืมเงินระหวา่งกนั 

 ส าหรับการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ อ้างอิงถึงก าไรสุทธิของงบ
การเงินรวม โดยงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะรวมรายได้จากการขายเคร่ืองหมายการค้า 
“เอส” ของ เกรท แบรนด์ ด้วย 

 งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มี
ขาดทุนสะสมทางภาษีประมาณ 2,000 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี 

คณุณฏัฐวฒัน์ ชยัชนะศิริ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้

 เมื่อบริษัทฯ ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” แล้ว บริษัทฯ ต้องโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า
และสตูรในการผลิตให้แก่ ซูเปอร์ แบรนด์ จงึขอทราบวา่ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างของ
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ต้นทุนการผลิตท่ีบริษัทฯ ต้องซือ้หัวน า้เชือ้ (Concentrate) จากซูเปอร์ แบรนด์ เพ่ือผลิต
เคร่ืองดื่มเท่าไหร่ 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ชีแ้จงดงันี ้

 แม้ว่าบริษัทฯ จะต้องมีการซือ้หวัเชือ้ (Concentrate) จากเดิมท่ีบริษัทฯ ซือ้เองโดยตรง เป็น
การซือ้ผ่านจากผู้ ท่ีเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า คือ  ซูเปอร์ แบรนด์ แต่สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปคือค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการตลาดของบริษัทฯ ซึง่จะ
หายไป ซึง่เร่ืองนีเ้ป็นภาพรวมผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบับริษัทฯ  

คณุธวชั มีประเสริฐสกลุ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นดงันี ้

 เคร่ืองหมายการค้า “เอส” เป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการท่ีจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศของ
บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ให้แก่กลุ่มไทยเบฟแล้ว บริษัทฯ ต้อง
ด าเนินการให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะเป็นคู่ค้าของกลุ่มไทยเบฟตลอดไป เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัมากต่ออนาคตของบริษัทฯ และหากกลุ่มไทยเบฟจะไม่บริหารเคร่ืองหมายการค้า 
“เอส” แล้ว บริษัทฯ ควรซือ้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” คืน 

ประธานฯ ชีแ้จงดงันี ้

 คณะผู้ บริหาร และคณะกรรมการ ได้พิจารณาเร่ืองนีอ้ย่างละเอียดถ่ีถ้วนไม่ให้บริษัทฯ 
เสียเปรียบจากการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ซึง่จากการพิจารณาข้อดี และข้อเสียของ
การขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” เห็นว่า การขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส”  จะเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ มากกวา่เป็นผลเสีย 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิ
การเข้าท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” กบับริษัท ซูเปอร์ แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands 
Company Pte.Ltd.) และรายการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการเข้าท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” กับบริษัท   
ซูเปอร์ แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte.Ltd.) และรายการต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 67,280,724 99.9780 

ไมเ่ห็นด้วย 14,755 0.0219 

งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี
มีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้ในวาระนี ้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจ านวน 171,923,138 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 64.66 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียในวาระ
นี ้และไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ
ทัง้หมด 239,218,617 เสียง 

3)  ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 4  กจิการอื่นๆ  

ประธานฯ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าสมควรท่ีจะเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะ
เสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอ
เร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเร่ือง
อื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุหรือไม่ 

คณุพงศกร ลกัษณาวิบูลย์กุล (“คุณพงศกรฯ”) ผู้ ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นจ านวน 1 หุ้น เสนอให้บริษัทฯ 
บรรจุวาระการประชุมเก่ียวกับการจัดท าหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและ
กรรมการบริษัทท่ีมาจากสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย และด้านคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอวาระและกรรมการ 
ให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่จ ากัดจ านวนหุ้น และเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นของบริษัทจนถึงวนัท่ีมีการเสนอวาระและ
คดัเลือกกรรมการ 

เลขานุการท่ีประชุม ชีแ้จงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ
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ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้  

เลขานกุารที่ประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ือลงมติส าหรับการบรรจวุาระการประชุม ตามท่ีคณุ
พงศกรฯ เสนอ โดยบริษัทฯ จะสามารถบรรจุเร่ืองดงักล่าวเป็นวาระการประชุมได้เมื่อท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือไม่น้อยกว่า 88,633,495 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 265,900,484 หุ้น 

ท่ีประชุมมีมติให้บริษัทฯ บรรจุวาระการประชุมด้วยคะแนนเสียง 10,800,001 เสียง ซึง่เป็นคะแนน
เสียงน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถบรรจุวาระ
ดงักลา่วเป็นวาระการประชมุได้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

มีผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระส าคญัสรุป ดงันี ้

คณุชฎิล จลุินรักษ์ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงันี ้

 บริษัทฯ ขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ และขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” เพ่ือเสริม
สภาพคล่องของบริษัทฯ และเป็นการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
ภายหลงัจากนี ้บริษัทฯ จะกลบัมาท าในสิ่งท่ีบริษัทฯ ถนดั คือ เป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่าย 
และบริษัทฯ ไมไ่ด้ผลิตและจดัจ าหน่ายเฉพาะเคร่ืองดื่มอดัลมแต่เพียงอย่างเดียว แต่บริษัทฯ 
มองถงึโอกาสที่จะเข้าไปสร้างประโยชน์ และการได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ผลิตและจดั
จ าหน่าย โดยมีคู่ค้าคือกลุ่มไทยเบฟ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีซือ้สิทธิประโยชน์เคร่ืองหมายการค้า
ตา่งๆ เช่น ไฮเนเก้น เอฟแอนด์เอน็ และอื่นๆ  

 ขอสอบถามคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี (“คุณฐาปนฯ”) ว่า กลุ่มไทยเบฟ จะมอบหมายให้
บริษัทฯ มีส่วนในการท่ีเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่น
ของกลุม่ไทยเบฟหรือไม ่

 การซือ้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” ของกลุ่มไทยเบฟ มีวตัถุประสงค์เพ่ือไปแสวงหาโอกาส
การขยายธุรกิจเคร่ืองดื่มภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เอส” ในประเทศต่างๆ เช่น พม่า 
กัมพูชา ลาว เวียดนาม ซึ่งหมายความว่า มีโอกาสท่ีจะให้บริษัทฯ ผลิตเคร่ืองดื่มส่งไป
จ าหน่ายในพมา่ กมัพชูา ลาว และเวียดนาม ใช่หรือไม ่

 ขอให้บริษัทฯ พิจารณาเร่ืองการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ การบริหารโกดงัเก็บสินค้า และ
การท ารอบของการหมุนเงิน (Capitalize Cycle) เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
สร้างแบรนด์แล้ว ต้นทุนคงท่ี (Fix Cost) ของบริษัทฯ ควรจะลดลง โดยบริษัทฯ อาจ
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พิจารณาน าการบริหารในเชิง Matrix เข้ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงต้องพิจารณาเร่ือง KPI ใน
การบริหารงานด้วย 

 ในการบริหารโลจิสติกส์ ซึง่ประกอบด้วย supply create demand หรือ demand create 
supply เป็นกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องพิจารณาว่าบริษัทฯ จะวางแผนการขายก่อน หรือจะวาง
แผนการผลิตก่อน หากบริษัทฯ วางแผนการผลิตก่อน อาจจะเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะส าหรับ 
Brand Leader ซึง่บริษัทฯ ทราบอยู่แล้วว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด บริษัทฯ ก็
จะสามารถวางแผนการผลิต และท าให้เกิดการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
(Cost Efficiency) หากบริษัทฯ ยงัไม่ใช่ Brand Leader บริษัทฯ อาจต้องกลบัมาบริหาร
ต้นทนุ และวตัถดุิบ  

 คณุฐาปนฯ ชีแ้จงดงันี ้

 ปัจจบุนัมีสินค้าท่ีเป็นเคร่ืองดื่มท่ีไมม่ีแอลกอฮอล์ซึง่กลุม่ไทยเบฟมอบหมายให้บริษัทฯ เป็น
ผู้จดัจ าหน่าย เช่น เคร่ืองดื่มโออิชิ นอกจากนี ้ยงัมีสินค้าอื่นๆ เช่น เคร่ืองดื่มชาลิปตนั เอน
เนอร์จีดร๊ิงค์ ซึง่บริษัทฯ ได้พิจารณาความสามารถท่ีจะเข้าถึงร้านค้า และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ จึงขอยืนยนัว่ากลุ่มไทยเบฟและบริษัทฯ มีการ
ท างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดแน่นอน 

 กรณี Matrix Management จากการสงัเกตองค์กรในรูปแบบของบริษัทข้ามชาติ ซึง่มีการ
บริหารงานหลายล าดบัชัน้ ตัง้แต่จาก Head Quarter ลงมา Regional Office แล้วก็ลงมา
เป็น Local Office ซึง่เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบับริษัทฯ การบริหารงานของบริษัทฯ ถือว่ามี
ความเป็น Matrix โดยมีความคล่องตวัมาก และมีความใกล้ชิดกนัในการบริหารงาน และ
การสื่อสารภายในองค์กร  

 กรณี supply create demand หรือ demand create supply บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญั
ทัง้ 2 กรณีควบคู่กันไป ทัง้นี ้ในเชิงกลยุทธ์ บริษัทฯ เน้นทัง้การสร้างแบรนด์ และการ
กระจายสินค้า เน่ืองจากแบรนด์ของบริษัทฯ ไม่ใช่ global brand ไม่ได้เป็นแบรนด์ยอด
นิยมระดบัโลก ดงันัน้ สินค้าของบริษัทอื่นๆ จะมีความได้เปรียบบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องมี
การกระจายสินค้าท่ีต้องไมแ่พ้บริษัทอื่นๆ  

 กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้ 

 เจตนารมณ์หลกัของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ต้องมีความชดัเจนว่าจุดแข็งขององค์กรคืออะไร 
และบริษัทฯ จะด าเนินไปในทิศทางใดในอนาคต ทิศทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ มี 4 
แกนหลกั คือ ธุรกิจเคร่ืองดื่มอัดลม ธุรกิจน า้เปล่า ธุรกิจเคร่ืองดื่มไม่อดัลม และการเป็นผู้
จดัจ าหน่ายทัง้อาหารและเคร่ืองดื่ม ซึง่แตล่ะธุรกิจมี Business Model ท่ีแตกตา่งกนั  
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 ปัจจบุนั Core Competency ของบริษัทฯ คือ การผลิตและการจดัจ าหน่าย สิ่งท่ีท้าทาย คือ 
การบริหารจัดการรถขาย และการวางแผนการจัดจ าหน่ายสินค้าแต่ละแบรนด์ซึ่งต้องมี
ความชดัเจน และต้องท างานใกล้ชิดกบัเจ้าของแบรนด์  

 ส าหรับฝ่ายบริหาร จะมี KPI ตา่งๆ เป็นตวัชีว้ดั เช่น ในทางการเงิน หากบริษัทฯ จะบริหาร
สินทรัพย์หมนุเวียน เช่น สินค้าในสต๊อค ต้องมีการพิจารณาว่าจะบริหารอย่างไร เน่ืองจาก
หากมีสินค้าค้างอยู่และยังไม่น าออกขาย บริษัทฯ จะเงินจม หรือกรณีบริษัทฯ ต้องการ
สินค้าท่ีสดใหมเ่สมอ บริษัทฯ ก็ต้องมีการบริหารในเร่ืองดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ ต้องด าเนินการ
ให้กระชบัมากขึน้เร่ือยๆ  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ ขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนท่ีมาประชมุในวนันี ้และ
กลา่วปิดการประชมุ  

ปิดประชมุ : เวลา 12.50 น.  

  

 ________________________  

 คณุโพธิพงษ์ ล ่าซ า 
       ประธานในท่ีประชมุ 

 

 ________________________  

 คณุอรุณรัตน์ ตัง้ธีรภทัรกิจ 
                      เลขานกุารในท่ีประชมุ / ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 


