
 
04/11/2014 10:10  

[IM 2_Land Sale and Condition Sale_TH.doc] 1  

 

สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) (บัญชี 2) 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติเห็นชอบให้
บริษัทฯ เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกนั ดงันี ้

1. รายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2557 (พิเศษ) ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 มีมติ
เห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรีกบั บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 
จ ากดั (“เกษมทรัพย์สิริ”) ผู้ชนะการประมลูที่ดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษัทฯ  เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของเกษมทรัพย์สิริเป็นผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกบัผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ (“การขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ”)  

รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 14.40 ของ
มลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 (ซึ่งเป็นขนาดรายการ
ตามเกณฑ์มลูคา่ของสิ่งตอบแทนท่ีช าระเปรียบเทียบกบัมลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน)  

นอกจากนี ้รายการดังกล่าวถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมี
ขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คิดเป็นร้อย
ละ 23.72 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึง่สงูกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ พร้อมทัง้เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยง
กนั ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย  

 สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2. 
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ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั (Discover 
Management Co., Ltd.) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้า
ท ารายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ 

2. รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 21/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติ
เห็นชอบให้แก้ไขมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2557 (พิเศษ) ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 
ตลุาคม 2557 ในสว่นของสาระส าคญัของรายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” จากเดิมเป็นดงันี ้

มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ระหว่าง บริษัทฯ (หรือบริษัท

ย่อย)  กบั บริษัท ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte Ltd.) ซึง่เป็นบุคคล

ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  

โดยในการเข้าท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ดงักล่าวจะไม่เป็นการขายโดยมีเง่ือนไขกับ
บริษัท ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte Ltd.) และมีสาระส าคญัของ
รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ดงันี ้

สาระส าคญัของรายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” คือ ผู้ ซือ้จะช าระเงินค่าเคร่ืองหมายการค้า 
“เอส” จ านวน 1,300,000,000 บาท ณ วนัท่ีมีการลงนามในสญัญาซือ้ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 
และผู้ซือ้จะช าระเงินให้กบับริษัทฯ ส าหรับการให้ความสนบัสนุนช่วยเหลือในด้านเทคนิคและความรู้
ความช านาญในปีท่ีสองและปีท่ีสามนับจากวนัท่ีมีการลงนามในสญัญาซือ้ขายเคร่ืองหมายการค้า 
“เอส” ปีละ 130,000,000 บาท รวมเป็น 1,560,000,000 บาท  

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2557 ดงักล่าวมีมติอนุมตัิให้นายสมชาย บุลสขุ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ด าเนินการ เจรจา ปรับปรุง เง่ือนไข
การค้า มูลค่าของเคร่ืองหมายการค้า “est” และค่าสนับสนุนช่วยเหลือในด้านเทคนิคและความรู้
ความช านาญ ให้รวมกันไม่น้อยกว่ามลูค่าผลตอบแทนท่ีได้รับอนุมตัิตามแผนการขายเคร่ืองหมาย
การค้า “est” กล่าวคือไม่น้อยกว่า 1,560,000,000 บาท  การเข้าท าสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การ
แก้ไขการก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีก าหนดไว้ก่อนหน้านีเ้พ่ืออนมุตัิเร่ืองดงักลา่ว รวมถงึการ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การขาย
เคร่ืองหมายการค้า “est” เสร็จสิน้ ถกูต้องและสมบรูณ์ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบับริษัทฯ 

รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ดงักล่าว เข้าข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 11.99 ของ
มลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 (ซึง่เป็นขนาดรายการ
ตามเกณฑ์มลูค่าของสิ่งตอบแทนท่ีช าระเปรียบเทียบกบัมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน) 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทฯ ค านวณและนับรวมมูลค่าของรายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” กับมูลค่า
รายการขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
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8/2557 (พิเศษ) ซึง่มีขนาดมลูค่ารายการเท่ากบัร้อยละ 14.40 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน
ก่อนวันท่ีบริษัทฯ เข้าท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” จะท าให้รายการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีมูลค่ารายการรวมร้อยละ 26.39 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 

นอกจากนี ้รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ดงักล่าว ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท
จดทะเบียนตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คิดเป็นร้อยละ 19.75 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ทัง้นี ้เมื่อบริษัทฯ ค านวณ
และนบัรวมมลูคา่รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” กบัมลูค่ารายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 
ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2557 (พิเศษ) ซึง่มีขนาดมลูค่า
รายการเท่ากบัร้อยละ 23.72 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ โดยรายการดงักล่าวเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึง่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีบริษัทฯ เข้าท ารายการขายเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” จะท าให้รายการที่เก่ียวโยงกนัมีมลูค่ารายการรวมร้อยละ 43.47 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ี
มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ พร้อมทัง้เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยง
กนั ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เ พ่ือพิจารณาอนุมตัิการเข้าท า
รายการดงักล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย  

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั เป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เก่ียวกับการเข้าท า
รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย) 

อนึง่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2557 (พิเศษ) ได้ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัท่ี 23 ธันวาคม 2557 เพ่ืออนุมตัิการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้และได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพ่ือการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 และวนัรวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.   2535 
(ตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 

ในการนี ้บริษัทฯ ขอเปิดเผยสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกนัต่อผู้ ถือ
หุ้น ดงันี ้ 
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1.  สารสนเทศตามบัญชี 1 - สารสนเทศที่ เสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“สารสนเทศตามบัญชี 1”) 

1.1 การขายที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี 

1) วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการภายหลงัจากท่ีได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ซึง่จะ
จดัขึน้ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557  

2) คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ขาย : บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ผู้ซือ้ : บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จ ากดั (“เกษมทรัพย์สิริ”) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ซือ้และ
ผู้ขาย 

: ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของเกษมทรัพย์สิริเป็นผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนักบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ กลา่วคือ เกษมทรัพย์สิริ มีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่คือ บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ากดั (“วฒันพฒัน์เทรดดิง้”) 
ซึง่ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.97 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ของเกษมทรัพย์สิริ และวฒันพฒัน์เทรดดิง้ มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ 
บริษัท ทีซีซีโฮลดิง้ จ ากดั (“ทีซีซีโฮลดิง้”) ซึง่ถือหุ้นในสดัส่วนร้อย
ละ 70 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของวฒันพฒัน์เทรดดิง้ 

ส่วนบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ
สติก จ ากดั (“ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก”) ซึง่ถือหุ้นในสดัส่วนร้อย
ละ 64.66 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ทัง้นี ้ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ
สติก มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก และไทยเบฟเวอเรจมีผู้ ถือ
หุ้ นรายใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้ นกลุ่มเดียวกันกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ คือ  ทีซีซีโฮลดิง้  

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี จ านวน 10 ไร่ 4 ตารางวา (4,004 ตารางวา หรือ 
16,016 ตารางเมตร) โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1415 เลขท่ีดิน 221 ระวาง 5036 II 6216-8,12 หน้าส ารวจ 501 
เลม่ 15 หน้า 15 ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 721 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนส์ จ ากดั (“CIT”) เป็นตวัแทนขายท่ีดิน
และสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุโดยใช้วิธีการประมลู โดยก าหนดราคาขายขัน้ต ่า 1,550,000,000 บาท ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้เร่ิมกระบวนการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุดงักลา่ว ตัง้แต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 
โดยมีการติดประกาศขายผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์เป็นการทัว่ไป และก าหนดระยะเวลาส าหรับการซือ้ซอง
ประมลูและการลงทะเบียนเพ่ือเข้าประมลูระหว่างวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 
และเมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2557 ซึง่บริษัทฯ และ CIT ตกลงก าหนดให้เป็นวนัย่ืนซองประมลูและเปิดซอง
ประมลู โดยเมื่อเสร็จสิน้ขัน้ตอนการประมลู ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประมลูเพียงรายเดียวคือ เกษมทรัพย์
สิริ ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  โดยเกษมทรัพย์สิริย่ืนประมลูซือ้ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขา
ธนบุรีของบริษัทฯ ในราคา 1,809,808,000 บาท โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคา 
1,550,000,000 บาทซึง่เป็นราคาประมลูขัน้ต ่าท่ีก าหนดในการประมลูครัง้นี ้

ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2557 (วาระพิเศษ) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 29 
กนัยายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีกับผู้
ชนะการประมลู คือ เกษมทรัพย์สิริ ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  

การขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีดงักล่าว เข้าข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมี
นัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดของ
รายการเท่ากบัร้อยละ 14.40 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 (ซึง่เป็นขนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่าของสิ่งตอบแทนท่ีช าระเปรียบเทียบกบัมลูค่าสินทรัพย์รวม
ของบริษัทจดทะเบียน)  

นอกจากนี ้การขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุดงักล่าว ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั”) โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 23.72 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึง่สงูกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
พร้อมทัง้เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ
ดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องการ
บริหารจดัการสินทรัพย์ท่ียงัไมไ่ด้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

4) ลักษณะของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป และมูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ จ านวน 10 ไร่ 4 ตารางวา (4,004 ตารางวา หรือ 16,016 ตารางเมตร) 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1415 เลขท่ีดิน 221 ระวาง 5036 II 6216-8,12 หน้าส ารวจ 501 เลม่ 15 หน้า 15 ตัง้อยู่
ท่ีเลขท่ี 721 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  

มลูค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี ตามการประเมินของกรมท่ีดินและผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 
จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

1. กรมท่ีดิน ราคาประเมินท่ีดิน เท่ากบั 460,460,000 ล้านบาท หรือ 115,000 บาท/ตารางวา 

2.  บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนส์ จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ตาม
รายงานเลขท่ี CIT_V_F2014-0015-E ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2557 เท่ากบั ค่าท่ีดิน 1,281,280,000 
บาท หรือ 320,000 บาท/ตารางวา และสิ่งปลกูสร้าง 12,441,541 บาท (ไม่รวมTower Crane และ
ท่าเรือ) รวมเป็นเงิน 1,293,721,541 บาท 

3.  บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ตามรายงาน
เลขท่ี ทพ.14/6/142 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เท่ากบั ค่าท่ีดิน 1,121,120,000 บาท หรือ 
280,000 บาท/ตารางวา และสิ่งปลกูสร้าง 32,391,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,153,511,000 บาท 

4.  บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ากดั ซึง่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ตามรายงานเลขท่ี CPM.AS. 
0288/2557(A57GEN0258) ลงวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 และรายงานเลขท่ี CPM. AS.(0288) 
A57GEN0258/2557 ลงวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 เท่ากับ ค่าท่ีดิน 1,481,480,000 บาท หรือ 
370,000 บาท/ตารางวา และสิ่งปลกูสร้าง 25,900,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,507,380,000 บาท 

โดยท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างดงักลา่วไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ  

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

การขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรี จ านวน 10 ไร่ 4 ตารางวา (4,004 ตารางวา หรือ 16,016 
ตารางเมตร) โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1415 เลขท่ีดิน 221 ระวาง 5036 II 6216-812 หน้าส ารวจ 501 ตัง้อยู่ท่ี
เลขท่ี 721 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให้แก่ เกษมทรัพย์สิริ ซึง่
เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในราคา 1,809,808,000 บาท เป็นการขายในราคาท่ี เกษมทรัพย์สิริ
ชนะการประมลู และราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาประเมินโดย กรมท่ีดิน และผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระสามรายคือ บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนส์ จ ากดั  บริษัท ไทยประเมินราคา 
ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากดั และบริษัท ซีพีเอม็ แคปปิทลั จ ากดั  ตามรายงานในข้อ 4 ทัง้นี ้ผู้ประเมินทัง้ 3 ราย 
ได้ใช้วิธีการประเมินโดยวิธีการคิดจากต้นทนุและวิธีเปรียบเทียบจากราคาตลาด 

6) การค านวณขนาดของรายการ 

6.1 การค านวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และมูลค่าของรายการซึ่งค านวณได้จากเกณฑ์ ตาม
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทฯ  

ข้อมูลทางการเงนิ 
งบการเงนิรวมส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด 
วันที่  30 กันยายน 2557 (พันบาท) 

สินทรัพย์รวม 13,014,992 

สินทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตน 15,473 

หนีส้ินรวม 5,099,476 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 7,915,516 

ก าไรสทุธิ )ขาดทนุ(  (483,865) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย     - 

NTA 7,900,043 

*NTA ค านวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หกัสินทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตน หกัหนีส้ินรวม หกัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อย 

การค านวณมูลค่าของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  

เกณฑ์มลูคา่ของสิ่งตอบแทนท่ีช าระเปรียบเทียบกบัมลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

  
การเงนิรวมส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด 
วันที่   30 กันยายน 2557 (พันบาท) 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ  13,014,992 

มลูคา่สิ่งตอบแทน 1,874,136 

% ของสินทรัพย์รวม 14.40% 

 *มูลค่าสิ่งตอบแทน ค านวณโดยใช้มลูค่าซือ้ขาย บวกค่าธรรมเนียมการโอนในส่วนของบริษัทฯ 
และภาษีธุรกิจเฉพาะ  

จากการค านวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ขนาด
ของรายการเท่ากบัร้อยละ  14.40% ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 
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30 กนัยายน 2557 (ซึง่เป็นขนาดรายการตาม เกณฑ์มลูคา่ของสิ่งตอบแทนท่ีช าระเปรียบเทียบกบั
มลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน)  

6.2 การค านวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

การขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คิดเป็นร้อยละ 23.72 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท ารายการ 

การขายท่ีดินดงักลา่วจะเป็นการสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการ
ขายสินทรัพย์ซึง่บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และ
ผู้ ถือหุ้น ทัง้ในด้านการด าเนินงานของบริษัทฯ และการจดัสรรเงินทนุ และสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

8) แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

น าไปช าระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  

9) กรรมการที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2557 (วาระพิเศษ) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 29 
กนัยายน 2557 ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายท่ีดินและสิ่ง
ปลกูสร้างสาขาธนบุรีกบัผู้ชนะการประมลู คือ เกษมทรัพย์สิริ ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 
กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้แก่ 

1) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 

2) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 

3) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

4) นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ 

โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านดงักล่าวข้างต้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
เห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี กับ เกษมทรัพย์สิริ และไม่ได้
ออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว  

10) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะส่งผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงศกัยภาพในการใช้ประโยชน์บนท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรี
แล้วพบวา่ การขายสินทรัพย์ซึง่บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
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ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทัง้ในด้านการด าเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรเงินทุน และสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

นอกจากนี ้ในการขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี บริษัทฯ ได้ว่าจ้างตัวแทนขายโดยใช้วิธี การ
ประมลู และมีการติดประกาศขายผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์เป็นการทัว่ไป โดยก าหนดระยะเวลาส าหรับการซือ้
ซองประมลูและการลงทะเบียนเพ่ือเข้าประมลูที่เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีดงักล่าวให้แก่ผู้ ชนะการประมูล ในราคาท่ีสูงกว่าราคา
เสนอขายขัน้ต ่าท่ีบริษัทฯ ก าหนด และเป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 
ซึง่การด าเนินการทุกขัน้ตอนของบริษัทฯ เป็นการด าเนินการอย่างโปร่งใส และค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น  

11) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

ไมม่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้างต้น 
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1.2 รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 

1) วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการภายหลงัจากท่ีได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ซึง่จะ
จดัขึน้ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557  

2) คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ขาย : บริษัท เสริมสุข จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ เกรท แบรนด์   
ลิมิเตด็ บริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ผู้ เป็น
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ในปัจจบุนั 

ผู้ซือ้ : บริษัท ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company 
Pte Ltd.)   

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ซือ้และ
ผู้ขาย 

: ผู้ ซื อ้  คื อ  บ ริ ษัทย่ อย ท่ีอิน เตอ ร์ เบฟ  (สิ ง ค์ โป ร์ ) (InterBev 
(Singapore)) (“IBS”) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

IBS เป็นบริษัทย่อยท่ี อินเตอร์เนชัน่แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ส์ ลิมิ
เต็ด (International Beverage Holdings Limited) (“IBHL”) ถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 และ  

IBHL ถือหุ้นโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) (“ไทย
เบฟเวอเรจ”) ในสดัสว่นร้อยละ 100  

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 21/2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบให้
แก้ไขมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2557 (พิเศษ) ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2557  ใน
สว่นของสาระส าคญัของรายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” จากเดิมเป็นดงันี ้

มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ระหว่าง บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย)  

กบั บริษัท ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte Ltd.) ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง

กนัของบริษัทฯ  

โดยในการเข้าท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ดงักลา่วจะไมเ่ป็นการขายโดยมีเง่ือนไขกบับริษัท 
ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด    ) Super Brands Company Pte Ltd.และมีสาระส าคญัของรายการขาย
เคร่ืองหมายการค้า “เอส” ดงันี ้

สาระส าคญัของรายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” คือ ผู้ซือ้จะช าระเงินค่าเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 
จ านวน 1,300,000,000 บาท ณ วนัท่ีมีการลงนามในสญัญาซือ้ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” และผู้ซือ้
จะช าระเงินให้กบับริษัทฯ ส าหรับการให้ความสนบัสนนุช่วยเหลือในด้านเทคนิคและความรู้ความช านาญ 
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ในปีท่ีสองและปีท่ีสามนับจากวันท่ีมีการลงนามในสัญญาซือ้ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ปีละ 
130,000,000 บาท รวมเป็น 1,560,000,000 บาท 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2557 ดงักล่าว มีมติอนุมตัิให้นายสมชาย บุลสขุ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ด าเนินการ เจรจา ปรับปรุง เง่ือนไขการค้า มลูค่า
ของเคร่ืองหมายการค้า “est” และค่าสนับสนุนช่วยเหลือในด้านเทคนิคและความรู้ความช านาญ ให้
รวมกนัไม่น้อยกว่ามลูค่าผลตอบแทนท่ีได้รับอนุมตัิตามแผนการขายเคร่ืองหมายการค้า “est” กล่าวคือ
ไม่น้อยกว่า 1,560,000,000  ล้านบาท  การเข้าท าสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การแก้ไขการก าหนดวนั
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นท่ีก าหนดไว้ก่อนหน้านีเ้พ่ืออนุมตัิเร่ืองดงักล่าว รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นและเก่ียวข้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การขายเคร่ืองหมายการค้า “est” 
เสร็จสิน้ ถกูต้องและสมบรูณ์ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบับริษัทฯ  

นอกจากขายเคร่ืองหมายการค้าดงักล่าว  บริษัทฯ จะเข้าท าสญัญาผลิตและการจดัจ าหน่ายสินค้ากบัผู้
ซื อ้  หรือบุคคลท่ีผู้ ซื อ้ก าหนด โดยมีการช าระค่าตอบแทน ตามยอดจัดจ าหน่ายท่ีเกิดขึน้จริง  
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาผลิตและการจดัจ าหน่ายนัน้ บริษัทฯ จะน าเข้าสู่การพิจารณาและขออนุมตัิ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาดงักล่าวจะอยู่บนเง่ือนไขการ
ด าเนินการท่ีเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้เง่ือนไขการค้าทั่วไปในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้
ด าเนินการกับบริษัทหรือคู่สัญญาอื่น ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
21/2551 ข้อ 3. เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 

รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ดงักล่าว เข้าข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัท่ี
เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบั
ร้อยละ 11.99 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (ซึง่เป็น
ขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์ประเภทท่ี 3 - เกณฑ์มลูค่าของสิ่งตอบแทนท่ีช าระเปรียบเทียบกบัมลูค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน)  

ทัง้นี ้ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทฯ ต้องนับรวมมูลค่ารายการขายเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” กับรายการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีบริษัทฯ เข้าท า
รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” โดยเมื่อบริษัทฯ นับรวมมูลค่ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า 
“เอส” กับรายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 8/2557 (พิเศษ) ซึง่มีขนาดมลูคา่รายการเท่ากบัร้อยละ 14.40 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย รายการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ จะมีมลูค่ารายการรวมร้อยละ 26.39 ของ
มลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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นอกจากนี ้รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ดงักล่าว ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั”) โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 19.75 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึง่สงูกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ต้องนบัรวมมลูค่ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 
กบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีบริษัทฯ เข้าท ารายการขายเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” โดยเม่ือบริษัทฯ นบัรวมมลูค่ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” กบัรายการขายท่ีดิน
และสิ่งปลกูสร้าง ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2557 (พิเศษ) ซึ่งมี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ รายการที่เก่ียวโยงกัน
ของบริษัทฯ จะมีมลูคา่รายการรวมร้อยละ 43.47 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
พร้อมทัง้เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) จดัส่งหนงัสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ และได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
การเข้าท ารายการดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

4) ลักษณะของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป และมูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

บริษัทฯ  ได้เปิดตวัเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2555 และเคร่ืองหมายดงักล่าวได้
ใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาประมาณ 24 เดือน  ทัง้นี ้ณ เดือนสิงหาคม ปี  2557 
“เอส” มีสว่นแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 12 ของตลาดเคร่ืองดื่มอดัลมทัง้หมด 

มลูคา่สินทรัพย์และบริการท่ีจ าหน่ายคิดเป็น 1,560,000,000 บาท  

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการช าระ
เงนิ 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,560,000,000 บาท  ในส่วนของเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน บริษัทฯ ได้พิจารณาจากวิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ท่ีเหมาะสม 3 วิธีแล้ว
โดยสรุปวา่ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Based Method) เป็นวิธีการที่เหมาะสมท่ีสดุท่ีจะใช้ในการ
ประเมิน  โดยมีระยะเวลาการช าระเงิน 3 ปี  วิธีการค านวณดงักล่าวจะประมาณการจากยอดขายท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต  น ามาค านวณด้วยอัตราค่าใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้า (Royalty Rate) ท่ี
เหมาะสม  และคิดลดคา่ใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้าในอนาคตให้เป็นมลูคา่สทุธิในปัจจบุนั 
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ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้บริษัทท่ีได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ คือ บริษัท แกรนท์ 
ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทสมาชิกของ บริษัท แกรนท์ ธอนตนั อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด 
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับรายการขายเคร่ืองหมายการค้า 
“เอส” โดยมูลค่าของเคร่ืองหมายการค้าและวิธีการท่ีใช้ในการค านวณจะได้รับการพิจารณาและให้
ความเห็นจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั วา่มีความเหมาะสมหรือไมต่อ่ไป 

6) การค านวณขนาดของรายการ 

6.1 การค านวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และมูลค่าของรายการซึ่งค านวณได้จากเกณฑ์ ตาม
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทฯ  

ข้อมูลทางการเงนิ 
งบการเงนิรวมส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 30 กันยายน 2557 (พันบาท) 

สินทรัพย์รวม 13,014,992 

สินทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตน 15,473 

หนีส้ินรวม 5,099,476 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 7,915,516 

ก าไรสทุธิ (ขาดทนุ) (483,865) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย     - 

NTA 7,900,043 

*NTA ค านวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หกัสินทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตน หกัหนีส้ินรวม หกัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อย 

การค านวณมูลค่าของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  

เกณฑ์มลูคา่ของสิ่งตอบแทนท่ีช าระเปรียบเทียบกบัมลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

  
การเงนิรวมส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด     
วันที่ 30 กันยายน 2557 (พันบาท) 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 13,014,992 
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มลูคา่ผลตอบแทนที่จ าหนา่ย  1,560,000 

% ของสินทรัพย์รวม 11.99% 

*มลูคา่สิ่งตอบแทน ค านวณโดยใช้มลูคา่เคร่ืองหมายการค้า ”เอส”  บวกค่าสนบัสนุนช่วยเหลือใน
ด้านเทคนิคและความรู้ความช านาญ 

จากการค านวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ขนาด
ของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 11.99 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2557 (ซึ่งเป็นขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนท่ีช าระ
เปรียบเทียบกบัมลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน)  

6.2 การค านวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คิดเป็นร้อยละ 19.75 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  

7) วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท า
รายการ 

บริษัทฯ ตระหนักว่า การสร้างแบรนด์ในธุรกิจต้องอาศัยระยะเวลาและใช้เงินลงทุนมาก โดยขณะนี  ้
บริษัทฯ อยู่ภายใต้สภาวะท่ีตลาดมีการแข่งขันสงู หากบริษัทฯ ไม่ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” บริษัทฯ 
จะมีโอกาสในการสร้างผลก าไรในตลาดลดลง การโอนเคร่ืองหมายการค้าให้แก่ผู้ซือ้เป็นการโอนให้แก่ผู้ ท่ี
มีศกัยภาพในการลงทนุในเคร่ืองหมายการค้า   

ในการขายแบรนด์ ครัง้นี ้ท าให้บริษัทฯ สามารถใช้เงินไปในการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถท่ีสูงสุด 
(best-in-class) ในการขายและการจ าหน่าย ในขณะท่ียังคงรับผลิตและจ าหน่ายสินค้าเคร่ืองหมาย
การค้า “เอส” อยู่ต่อไป โดยไม่มีความจ าเป็นต้องจดัสรรเงินลงทุนจ านวนมากในการสร้างแบรนด์ “เอส” 
แตอ่ย่างใด   

นอกจากนี ้ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะดีขึน้ 
เน่ืองจาก บริษัทฯ ไมต้่องลงทนุในการสร้างแบรนด์และจากการท่ีผู้ซือ้เป็นบริษัทท่ีมีศกัยภาพได้ให้ค ามัน่
ในการสร้างเคร่ืองหมายการค้า อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีสญัญาผลิตและจดัจ าหน่าย ท าให้เคร่ืองหมายการค้า 
“เอส” ยงัคงเป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคญัและยงัคงให้ผลประโยชน์แก่บริษัทฯ จากค่า
รับจ้างผลิตและจดัจ าหน่ายตามสญัญาตามปริมาณยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

8) แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
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บริษัทฯ จะใช้เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ส าหรับเป็นทุนในการด าเนินงานและใช้ลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ฐานของกิจการ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ศกัยภาพในการจัดจ าหน่ายและการ
ผลิตของบริษัทฯ  

9) กรรมการที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2557 (พิเศษ) ของบริษัทฯ ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 
2557 ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการ Conditional Sale กบั บริษัท 
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2557 ของบริษัทฯ ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 
พิจารณาแก้ไขมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2557 (พิเศษ) ของบริษัทฯ ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 
ตุลาคม 2557 โดยมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ระหว่าง  
บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย)  กบั บริษัท ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte 
Ltd.) ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  

กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ ได้แก่ 

1) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 

2) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 

3) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

4) นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ 

โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านดงักลา่วข้างต้นไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
ในวาระพิจารณาเร่ืองดงักลา่วข้างต้น 

10) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

เน่ืองจากการสร้างแบรนด์ในธุรกิจต้องอาศยัระยะเวลาและใช้เงินลงทนุมาก หากบริษัทฯ จะต้องลงทุนใน
การสร้างแบรนด์ ในสภาวะท่ีตลาดมีการแข่งขนัสงู ก็จะท าให้โอกาสในการสร้างก าไรในตลาดลดลง และ
หากบริษัทฯ  ไม่ขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” บริษัทฯ จะต้องแบกรับผลขาดทุน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างท่ี
ปรึกษาธุรกิจซึ่งมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจ ท าการศึกษาทางเลือกต่างๆ และได้ข้อ
สรุปว่าการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ตามท่ีได้มีการแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
12/2557 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัเสริมสขุมากท่ีสดุภายใต้
ข้อจ ากดัตา่งๆ ท่ีมีอยู่ 

ทัง้นี ้การด าเนินการขัน้ต้น มีความสอดคล้องกบัแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นเม่ือปี 2554 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้เสนอแนะให้ใช้การขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” ตามท่ีได้มีการ
แก้ไขในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2557 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 
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เน่ืองจากเห็นว่าทางเลือกดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นของ  
บริษัทฯ  

11) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ข้างต้น 

12) การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อน
วนัประชมุ 

2.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลท่ีระบุไว้ในสารสนเทศนี ้ในการนี ้กรรมการผู้มีอ านาจกระท า
การแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายสมชาย บุลสขุ  และ ศาสตราจารย์ ดร.คณุหญิง สชุาดา กีระนนัทน์ ได้ตรวจทาน
ข้อมลูในสารสนเทศนีแ้ล้วอย่างระมดัระวงั และขอรับรองว่าไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ และไม่ได้มีการละเว้น
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งจ าเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ในสารสนเทศนี ้ตลอดจนไม่มีข้อความท่ี
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแตอ่ย่างใด 

3. รายงานความเหน็ของผู้เช่ียวชาญอสิระในการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์   

ไมม่ ี

4. หนีส้ิน  

4.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจ าหน่าย 

ไมม่ี 

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 
2557 และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน  

ประเภทเงนิกู้ 
ยอดหนี ้ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

(ล้านบาท) 
หลักประกันเงนิกู้ 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

1,400 - 

รวมเงนิกู้ยืม 1,400 - 

4.3 ยอดรวมหนีส้ินอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และภาระการน า
สินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน  
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ ใช้บญัชีเงินฝากประจ าของบริษัทฯ ซึง่มีเงินฝากประจ าจ านวน 
2.52 ล้านบาท เป็นหลกัประกนัในศาล จากกรณีท่ีบริษัทฯ ถกูพนกังานกลุม่หนึง่ฟ้องให้ชดใช้
คา่เสียหายจากการเลิกจ้างโดยไมเ่ป็นธรรม 

4.4 หนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า  

สรุปหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ภายหน้า และภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 
2557 

บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการถกูพนกังานกลุม่หนึง่ฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดย
ไมเ่ป็นธรรมประมาณ 8.14 ล้านบาท ซึง่ในปัจจบุนัคดีความดงักลา่วอยู่ระหว่างการด าเนินคดีในชัน้ศาล 
โดยบริษัทฯ ใช้บัญชีเงินฝากประจ าของบริษัทฯ ซึ่งมีเงินฝากประจ าจ านวน 2.52 ล้านบาท เป็น
หลกัประกนัในศาล 

ในปี 1557 พนักงานท่ีบริษัทฯ เลิกจ้างจ านวน 45 ราย ได้ฟ้องร้องบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ เลิกจ้างไม่เป็น
ธรรม และเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมโดยมีทุนทรัพย์ฟ้องร้องรวม
ทัง้สิน้ประมาณ 46.52 ล้านบาท โดยก่อนฟ้องร้อง พนกังานกลุ่มดงักล่าวได้ขอให้ส านกังานสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีพิจารณาเรียกร้องเงินช่วยเหลือจากบริษัทฯ ซึ่งส านักงาน
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัปทุมธานีได้แจ้งให้พนักงานกลุ่มดงักล่าวทราบว่าบริษัทฯ ได้
ด าเนินการตามกฎหมายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และขัน้ตอนท่ีถูกต้องแล้ว ซึ่งปัจจุบันคดีความ
ดงักลา่วอยู่ระหวา่งการด าเนินคดีในชัน้ศาล 

5. ข้อมูลบริษัท 

5.1  ข้อมูลการประกอบธุรกจิโดยสรุป และแนวโน้มธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) เร่ิมประกอบธุรกิจเคร่ืองดื่ม โดยมีคณะผู้ก่อตัง้บริษัทฯ จ านวนทัง้สิน้ 7 
คน โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 8 ล้านบาท เร่ิมเปิดด าเนินการเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 1495 และได้เร่ิม
ผลิตเคร่ืองดื่ม “เป๊ปซี่” ท่ีโรงงานสีลมและน าออกจ าหน่ายครัง้แรกเมื่อ 28 มีนาคม 1496 เป็นต้นมา 

เมื่อวันท่ี 32 มีนาคม 1554 คณะกรรมการได้มีมติยกเลิกสัญญาผลิตและจัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม
น า้อัดลมภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของเป๊ปซี่แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ( Exclusive Bottling 
Appointment (“EBA”)) ทัง้นี ้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 1554 ในวนัท่ี 19 เมษายน 1554 ได้ให้
ความเห็นชอบการด าเนินการของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาระหว่างบริษัทฯ กบัเป๊ปซี่ (รวมถึงการ
เลิกสญัญา) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 1554 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากบริษัท เป๊ปซี่ -โคล่า(ไทย) เทรด
ดิง้ จ ากดั Seven-Up Nederland, B.V. (รวมเรียกว่า “กลุ่มเป๊ปซี่”) และบริษัท เอสเอสเนชัน่แนลโลจิ
สติกส์ จ ากดั (“SSN”) (รวมเรียกกลุม่เป๊ปซี่ และ SSN ว่า“กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่”) แจ้งว่ากลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่
ได้ลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นของบริษัทฯ  โดยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญา EBA นัน้ หากกลุ่ม
เป๊ปซี่เป็นฝ่ายขายหุ้นให้กบั SSN และ/หรือผู้ลงทุนฝ่าย SSN ก าหนดเป็นเง่ือนไขให้บริษัทฯและเป๊ปซี่
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ด าเนินการขยายระยะเวลาวนัท่ีการเลิกสญัญา EBA มีผลออกไปอีก 7 เดือน นบัจากวนัท่ี 2 เมษายน 
พ.ศ. 1555 

ตอ่มา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ลงทนุฝ่าย SSN ได้ซือ้หุ้นจากกลุ่มเป๊ปซี่และได้
ท าค าเสนอซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในหนงัสือขยายระยะเวลาการมีผล
บงัคบัของการเลิกสญัญา EBA ออกไป มีก าหนด 7 เดือนนบัแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2555 ดงันัน้ สญัญา 
EBA จะเป็นอนัสิน้สดุเมื่อสิน้วนัท าการของวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ทัง้นี ้สญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้องกบั
สญัญา EBA คือ สญัญาความร่วมมือทางการตลาดและการโฆษณา (Agreement for Cooperative 
Advertising and Marketing Principles (“Coop”) มีผลสิน้สดุในวนัเดียวกนั   

ภายหลงัจากการสิน้สุดสญัญา EBA ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายเคร่ืองดื่มน า้อดัลมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “est” (เอส) 

สาระส าคญัโดยสรุปของแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับแผนการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีดงันี ้

แผนการด าเนินงานภายใต้ 4 ขาธุรกิจ 

ขาธุรกิจท่ี 1: การขยายตลาดเคร่ืองดื่มไม่อัดลม โดยการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ หรือการเข้าซือ้กิจการท่ีมีผลิตภณัฑ์ หรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีประสบ
ความส าเร็จในตลาดอยู่แล้ว หรือโดยการเข้าท าสญัญารับจ้าง หรือรับอนุญาต หรือได้รับสิทธิในการ
ผลิตและจ าหน่ายหรือเข้าท าสัญญาในรูปแบบอื่นใด ส าหรับเคร่ืองดื่มท่ีมิใช่น า้อัดลมภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่น บริษัทฯ อาจด าเนินธุรกิจอย่างอื่นได้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับแผน
ธุรกิจในอนาคต เช่น การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจอื่น โดยอาศยัศกัยภาพ
ของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

ขาธุรกิจท่ี 2: การลงทนุเพ่ิมสายการผลิตน า้ดื่มคริสตลั เพ่ือรองรับอปุสงค์ท่ีเพ่ิมขึน้ของน า้ดื่ม 

ขาธุรกิจท่ี 3: การเป็นผู้จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากสินค้าประเภทเคร่ืองดื่ม 

ขาธุรกิจท่ี 4: การเป็นผู้ผลิตเคร่ืองดื่มน า้อดัลมภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่น 

บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจในด้านตา่งๆ ไว้ดงันี ้

เป้าหมายในการเพ่ิมยอดขายและสว่นแบ่งตลาด 

บริษัทฯ มีการวางเป้าหมายในการเพ่ิมยอดขายและสว่นแบ่งการตลาดในแต่ละปี โดยการตัง้เป้าหมาย
ดงักล่าวจะค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงรสนิยมและอปุนิสยั
ในการบริโภคของลกูค้า สภาพการแข่งขนัข้อได้เปรียบเสียเปรียบของคูแ่ข่ง กิจกรรมของคู่แข่งขนัในปีท่ี
ผ่านมา เป็นต้น ทัง้นี ้การตัง้เป้าหมายของ บริษัทฯ จะค านงึถงึสถานการณ์แนวโน้มในอดีตประกอบกบั
การคาดการณ์ในอนาคต รวมทัง้การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของบริษัทฯ เพ่ือวิเคราะห์และ
พิจารณาสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือเสริมให้ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
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เป้าหมายในการเพ่ิมก าไร 

นอกจากการเพ่ิมยอดขายซึง่เป็นปัจจยัในการเสริมสร้างก าไร บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และการควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ โดยก าหนดดชันีการวัดประสิทธิภาพ (Key Performance 
Indicator) ให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรถือเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน และจะใช้ดชันีการวัด
ประสิทธิภาพดงักลา่วเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลงานของพนักงานในหน่วยงานตา่งๆ ด้วย 

เป้าหมายในการพฒันาบคุลากร 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสง่เสริมพฒันาบคุลากรทกุระดบัต าแหน่งงานงานและสายงานอย่างตอ่เน่ือง
สม ่าเสมอ โดยแต่ละปีจะมีการตัง้งบประมาณส าหรับการฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนการน าโครงการฝึกอบรมทางด้านการบริหาร/การจัดการ และเทคนิคต่างๆ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานมาอบรมและถ่ายทอดให้พนักงานเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน 
นอกจากนัน้ ยงัเน้นการพฒันาบุคลากรในสภาพการปฏิบตัิงานจริง โดยผ่านการสอนและแนะน างาน
โดยผู้บงัคบับญัชาในสายงาน 

เป้าหมายในการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้ นในรูปของการจ่ายเงินปันผลโดยสม ่าเสมอ ในอัตราท่ี
เหมาะสมตามผลประกอบการในแต่ละปีโดยการสร้างความเจริญและความมัน่คงให้กับบริษัทฯ เพ่ิม
รายได้และผลก าไรให้กับธุรกิจด้วยกิจกรรมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิ ดความ
ต้องการบริโภคเคร่ืองดื่มของบริษัทฯ รวมทัง้การเพ่ิมยอดผลิตและยอดขายให้มากย่ิงขึน้ เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนให้กบันกัลงทนุและผู้ ถือหุ้น 

เป้าหมายในการเพ่ิมการตอบแทนตอ่สงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจเคียงคู่กับความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมุ่งเติมความสุขให้กับคน
ไทย ด้วยผลิตภณัฑ์คณุภาพมาตรฐานสากลในทกุโอกาสบนพืน้ฐานท่ีเป็นธรรม เคารพสิทธิการด าเนิน
ชีวิตขัน้พืน้ฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ความส าคัญต่อการด าเนินโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนกระบวนการผลิต เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ขยายผลสู่สาธารณชนภายนอก
ผ่านการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมในหลากหลายมิติ โดยมีเป้าหมายในการร่วมเป็นเครือข่ายขบัเคลื่อน
สงัคมไทยให้เกิดการพฒันาด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืนตลอดไป 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ดงันี ้

บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นหลกั 2 กลุม่ คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั และบริษัท เอสเอส เนชัน่แนล 
โลจิสติกส์ จ ากดั 

บริษัทฯ มีบริษัทในเครือคือ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ด าเนินธุรกิจ เป็น
ผู้ ผลิตและรับจ้างผลิตเคร่ืองดื่มชาลิปตัน และจ าหน่ายให้บริษัทฯ เป็นผู้ จัดจ าหน่ายโดยตรง หรือ
จ าหน่ายให้บริษัท เป๊ปซี่-โคลา่ (ไทย) เทรดดิง้ จ ากดั ซึง่จะจ าหน่ายต่อให้บริษัทฯ เป็นผู้จดัจ าหน่ายให้
อีกต่อหนึ่ง ปัจจุบันหุ้นของบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากัด (ร้อยละ 99.99) ถือโดยบริษัท เสริมสุข 
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โฮลดิง้ส์ จ ากัด (บริษัทย่อยทางตรง) ซึ่งจัดตัง้ขึน้เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือถือหุ้น และบริหารการลงทนุของบริษัทในเครือของเสริมสขุ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 40 ในบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลิต
และจ าหน่ายหลอดพลาสติกเพ่ือใช้ในการผลิตขวดพีอีที ขวดพีอีที และฝาพลาสติก  

ทัง้นี ้บริษัท เสริมสุข โฮลดิง้ส์ จ ากัด (บริษัทย่อยทางตรง) ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ 
(2008) จ ากดั เพ่ือผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม “แรงเยอร์” “พาวเวอร์พลสั” และอื่นๆ ให้กบับริษัทฯ เพ่ือ
จดัจ าหน่าย 

 
 

บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยทางตรง 

 บริษัท เสริมสุข โฮลดิง้ส์ จ ากัด 

บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น 
โดยเมื่อเดือนตลุาคม 2555 บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท เคร่ืองดื่มแรง
เยอร์ (2008) จ ากดั เพ่ือผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม “แรงเยอร์” “พาวเวอร์พลสั” และอื่นๆ ให้กบั
บริษัทฯ เพ่ือจดัจ าหน่ายปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในสดัส่วนร้อย
ละ 99.99 

บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ากดั มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
50,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 บริษัท เสริมสุข เทรนน่ิง จ ากัด 

บริษัท เสริมสุข เทรนน่ิง จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการฝึกอบรม
พนกังานปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เสริมสขุ เทรนน่ิง จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

บริษัท เสริมสขุ เทรนน่ิง จ ากดั มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
1,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 เกรท แบรนด์ ลิมิเตด็ (Great Brands Limited)   
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เกรท แบรนด์ ลิมิเตด็ (Great Brands Limited) เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในฮ่องกง และบริษัทฯ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “`เอส” โดย เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด ได้
อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวส าหรับการผลิต การตลาดและการขาย การ
โฆษณา และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มโคล่า และเคร่ืองดื่มอัดลมอื่นๆ ซึ่งผลิตและ
จ าหน่ายโดยบริษัทฯ  

ปัจจุบัน เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว HKD 1,000,000  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
1,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ HKD 1  

บริษัทย่อยทางอ้อม 

 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากัด 

บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ากดั เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตเคร่ืองดื่มชาลิปตนั และจ าหน่ายให้
บริษัทฯ เป็นผู้จดัจ าหน่ายโดยตรง หรือจ าหน่ายให้บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จ ากดั ซึง่จะ
จ าหน่ายตอ่ให้บริษัทฯ เป็นผู้จดัจ าหน่ายให้อีกต่อหนึ่งปัจจุบนั บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ถือ
หุ้นในบริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากัด มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 689,586,150 บาท แบ่งเป็นหุ้ น
สามญั 68,958,615 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ากัด 

บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม “แรงเยอร์” 
“พาวเวอร์พลสั” และอื่นๆ ให้กบับริษัทฯ เพ่ือจดัจ าหน่าย ปัจจุบนั บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
ถือหุ้นใน บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ากดั มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 200,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

5.2  ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  

5.2.1  ตารางสรุปงบการเงนิบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย์ 

งบการเงนิรวม 

งบปี งบ 9 เดือน 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 กันยายน 

2557 
สินทรัพย์หมุนเวียน     
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สินทรัพย์ 

งบการเงนิรวม 

งบปี งบ 9 เดือน 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 กันยายน 

2557 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  186.3 1,544.5 976.4 155.9 

เงินลงทนุชัว่คราว - - 12.0 - 

ลกูหนีก้ารค้า 489.7 735.6 990.1 554.3 

ลกูหนีอ้ื่นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 23.0 64.9 10.0 38.5 

ลกูหนีอ้ื่น 147.7 406.2 499.9 199.3 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - 

สินค้าคงเหลือ 2,226.3 2,018.8 2,274.9 2,312.4 

ภาษีสรรพสามิตจ่ายลว่งหน้า  92.2 188.5 392.0 81.5 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 164.8 149.0 37.5 163.1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,330.0 5,107.5 5,192.8 3,505.0 

     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 0.8 2.5 2.4 0.5 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 276.3 195.1 18.4 342.6 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 174.5 214.1 126.2 172.6 

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - 0.1 0.1 - 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 3.0 5.0 5.0 3.0 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 232.1 33.1 29.6 232.1 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 8,636.7 7,983.4 8,003.9 8,717.0 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 21.3 19.1 39.9 15.5 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 4.0 2.7 1.3 7.2 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 22.3 31.0 23.8 19.5 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,371.0 8,486.1 8,250.6 9,510.0 

รวมสินทรัพย์ 12,701.0 13,593.6 13,443.4 13,015.0 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) (หน่วย: ล้านบาท) 
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิรวม 

งบปี งบ 9 เดือน 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 กันยายน 

2557 
หนีส้ินหมุนเวียน     

เจ้าหนีก้ารค้า 766.2 1,237.5 1,369.2 985.4 

เจ้าหนีอ้ื่นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 24.7 50.3 26.2 8.0 

เจ้าหนีอ้ื่น 331.4 438.6 369.2 317.1 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 700.0 - - 1,400.0 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 129.6 - 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  447.8 755.2 383.6 503.1 

เงินปันผลค้างจ่าย 73.6 75.0 74.9 73.5 

เงินมดัจ ารับขวดและลงัจากลกูค้า  522.2 691.8 851.6 489.3 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 43.5 59.5 78.2 56.6 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,909.4 3,307.9 3,282.5 3,833.0 

     
หนีส้ินไม่หมุนเวียน     

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 463.5 453.3 449.7 286.3 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 925.5 1,103.0 1,155.3 980.2 

ประมาณการหนีส้นิระยะยาว - - 10.0 - 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,389.0 1,556.3 1,615.0 1,266.5 

     
รวมหนีส้ิน 4,298.4 4,864.2 4,897.5 5,099.5 

     

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุเรือนหุ้น     

     ทนุจดทะเบียน 265.9 265.9 265.9 265.9 

     ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 265.9 265.9 265.9 265.9 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,342.4 1342.4 1,342.4 1,342.4 

ก าไรสะสม     

     จดัสรรแล้ว     
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิรวม 

งบปี งบ 9 เดือน 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 กันยายน 

2557 

          ทนุส ารองตามกฎหมาย  26.8 26.8 26.8 26.8 

          ส ารองทัว่ไป 2,785.0 3,089.0 3,089.0 2,285.0 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 556.0 1,081.4 678.2 572.1 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,426.5 2,923.9 3,123.4 3,423.3 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 8,402.6 8,729.4 8,525.7 7,915.5 

สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ - - 20.2 - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,402.6 8,729.4 8,545.9 7,915.5 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,701.0 13,593.6 13,443.4 13,015.0 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม 

งบปี งบ 9 เดือน 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 กันยายน 

2557 
รายได้     

รายได้จากการขายและการให้บริการ 11,172.0 22,820.7 21,430.5 7,789.4 

รายได้อื่น 285.5 385.8 230.1 91.8 

รวมรายได้ 11,457.5 23,206.5 21,660.6 7,881.2 

ค่าใช้จ่าย     

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 8,114.7 18,219.8 17,349.1 5,728.9 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 2,950.0 3,222.9 2,867.2 2,143.7 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 1,024.9 1,206.7 1,077.4 763.6 

ต้นทนุทางการเงิน 9.6 5.5 1.7 26.8 

รวมค่าใช้จ่าย 12,099.2 22,654.9 21,295.4 8,663.0 

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม (สทุธิจากภาษีเงินได้) 

162.3 176.7 (196.3) 124.4 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ (479.4) 728.3 168.9 (657.4) 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม 

งบปี งบ 9 เดือน 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 กันยายน 

2557 

ภาษีเงินได้ 150.9 (128.1) (106.5) 173.5 

ก าไรส าหรับปี (328.5) 600.2 62.4 (483.9) 

     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
คา่หน่วยงานตา่งประเทศ 

11.0 (0.2) - (1.7) 

การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิของ
เงินลงทนุเผ่ือขาย 

(26.4) 40.8 2.6 (1.9) 

ก าไรจากการตีมลูคา่ท่ีดินใหม ่ 641.7 0.5 -  

ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ      ตาม
หลกัการคณิตศาสตร์ส าหรับ    
โครงการผลประโยชน์พนกังาน 

204.0 (2.6) 34.2  

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของ     ก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

(163.9) (7.7) - 0.4 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 666.4 30.8 36.8 (3.2) 

     

ก าไรเบด็เสร็จรวม 337.9 631.0 99.2 (487.1) 

5.2.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลด าเนินงาน (MD&A) 

สรุปผลประกอบการที่ส าคญัส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุ วนัท่ี 32 กนัยายน 1557 และ 1556 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือน สิน้สดุวนัท่ี 32 กนัยายน 1557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิแสดง
ไว้ในงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงิน 483.9 ล้านบาท ขาดทุนเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนเงิน 332.3 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 127.3 เม่ือเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้

2)  บริษัทฯ มีรายได้ลดลง 2,267.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.9 เน่ืองจากสินค้าท่ีบริษัทฯ 
จ าหน่ายมีการแข่งขนัทางสงู และภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัลง  

1)  บริษัทฯ มีต้นทนุขายลดลง 689.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.7 ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลให้อตัรา
การลดลงของต้นทนุขายน้อยกวา่อตัราการลดลงของรายได้ เน่ืองจากสดัสว่นการขายสินค้าเปลี่ยนแปลงไป 
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3)  บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 232.7  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 ปัจจยั
หลกัท่ีส่งผลให้อตัราการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารน้อยกว่าอตัราการลดลงของรายได้  เน่ืองจาก
คา่ใช้จ่ายบางรายการเป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ี ซึง่ไมไ่ด้แปรผนัตามปริมาณการขายท่ีลดลง 

4)  บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง 18.1 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้รายได้
เงินชดเชยคา่ประกนัภยัน า้ท่วมในปีปัจจบุนัต ่ากวา่ปีก่อน 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือน สิน้สดุวนัท่ี 32 กนัยายน 1557 สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนต่อ
หุ้นขัน้พืน้ฐานเป็นจ านวนเงิน 2.81  บาท  โดยขาดทนุเพ่ิมขึน้ 2.15 บาท  เม่ือเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน 

สรุปผลประกอบการที่ส าคญัส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 32 ธนัวาคม 1556 และ 1555 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 32 ธันวาคม 1556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิแสดงไว้ในงบ
การเงินรวม เป็นจ านวนเงิน 318.5 ล้านบาท ก าไรลดลงเป็นจ านวนเงิน 933.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 254.3 
เม่ือเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้

2)  บริษัทฯ มีรายได้ลดลง 22,749.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.6 เน่ืองจากการหยุดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์น า้อดัลมและเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัย่ีห้อเดิมท่ีสิน้สดุสญัญาช่วงปลายปี  1555 และเร่ิมต้นการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์น า้อดัลม และเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัย่ีห้อใหม่  

1)  บริษัทฯ มีต้นทุนขายลดลง 22,225.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5 ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลให้
อตัราการลดลงของต้นทนุขายมากกวา่อตัราการลดลงของรายได้ เน่ืองจากมีการบริหารจดัการต้นทุนการผลิตแต่
ละผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และผลกระทบจากการบนัทึกค่าเผ่ือการลดมลูค่าขวดแก้วหมนุเวียนท่ีไม่
สามารถน ามาใช้งานได้ในปีก่อน 

3)  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 454.8  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.3  
ปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้อัตราการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารน้อยกว่าอัตราการลดลงของรายได้ 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดส าหรับช่วงการน าผลิตภัณฑ์น า้อดัลมย่ีห้อใหม่ท่ีออกสู่
ตลาด และผลกระทบจากการปรับอตัราคา่แรงขัน้ต ่า 

4)  บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง 24.5 ล้านบาท  เกิดจากการรับรู้รายได้
เงินชดเชยค่าประกันภัยน า้ท่วมในปีปัจจุบันต ่ากว่าปีก่อนผลการด าเนินงานส าห รับปี สิน้สุดวันท่ี 32 ธันวาคม 
1556  สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเป็นจ านวนเงิน 2.14 บาท  ก าไรลดลง 3.52 บาท  เมื่อเทียบ
กบัระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน 

5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระว่าประมาณการผลการด าเนินงานได้จัดท าขึน้โดยความระมัดระวัง 

ไมม่ี 
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5.4 รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก    

5.4.1 คณะกรรมการบริษัท  

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายโพธิพงษ์ ล ่าซ า ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายสมชาย บลุสขุ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารและ
ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายสจิุนต์ หวัง่หลี รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

4. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 

5. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการ 

6. นายฐิติวฒ์ิุ บลุสขุ  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

7. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

8. นายศกัด์ิชยั ธนบญุชยั กรรมการ 

9. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ 

10. นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ 

11. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการ 

12. นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม กรรมการอิสระ 

13. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

14. นางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5.4.2 ผู้บริหาร  

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสมชาย  บลุสขุ ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

2. นายฐิติวฒ์ิุ  บลุสขุ กรรมการผู้จดัการ 

3. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

4. นายอรรถกฤช  วิสทุธิพนัธ์ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

5. นายปริญญา  เพ่ิมพานิช ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 

6. นายพีรพงศ์ กรินชยั ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

7. นายพิบลูย์  วรวฒัน์ ผู้จดัการทัว่ไปกลุม่ / ผู้จดัการทัว่ไปโรงงานปทมุธานี  

/ รักษาการณ์ผู้จดัการทัว่ไปโรงงานนครสวรรค์ 

8. นายขวญัชยั มหาพรประจกัษ์ ผู้จดัการทัว่ไปโรงงานนครราชสีมา 

9. นายวิรัช  อิทธิก าจร ผู้จดัการทัว่ไปโรงงานสรุาษฎร์ธานี 

หมายเหต ุผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 รายแรก ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ 

5.4.4 ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ซึง่เป็นวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.  2535 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นครัง้ลา่สดุของบริษัทฯ  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ากดั 171,923,138   64.66 

2 บริษัท เอสเอส เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั 36,199,807  13.614 

3 บริษัท เอสเอส เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั 20,000,000  7.522  

4 
DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) 
PTE LTD  

12,500,000   4.70 

5 UBS AG SINGAPORE BRANCH  10,800,000 4.06 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 

6 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 7,200,000 2.708  

7 นางดวงแก้ว ตระกลูพิพฒัน์ 576,500 0.22 

8 ร้อยเอกณรงค์ ภทัรเลาหะ 508,600 0.19 

9 น.ส. นนัทนา แย้มมนสั 300,000 0.11 

10 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชนั จ ากดั  214,900 0.08 

รวม 260,222,945 97.86 

5.5 ข้อมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี)  

ไมม่ี  

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียน ในกรณีที่มีไม่
เพียงพอให้ระบุแหล่งที่มาของเงนิทุนนีด้้วย 

ไมม่ ี

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีคดีอาจมีผลกระทบด้านลบ
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนยัส าคญั และบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาท
ทางกฎหมายท่ีคดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีมีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 
5.2 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือ
หุ้นของบริษัทฯ ตัง้แต่ร้อยละ 10.0 ขึน้ไป 

ในปี 2557 บริษัทฯ ไมม่ีผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวข้องกนัระหว่าง บริษัทฯ กบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้
ถือหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 22 ขึน้ไป  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มี
ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวข้องกันระหว่าง บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้
ทางตรงและทางอ้อมตัง้แตร้่อยละ 22 ขึน้ไป ของบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวิธีการในการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยถึงแม้บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยต้องท าธุรกิจร่วมกนักบั บคุคล หรือ นิติบคุคลใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะด าเนินธุรกิจ
อยู่บนเง่ือนไขการด าเนินการท่ีเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้เง่ือนไขทางการค้าทั่วไปใน
ลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ด าเนินการกบับคุคล หรือนิติบคุคลโดยทัว่ไป  
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9. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

10. ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

1. รายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ  

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของหนังสือเชญิประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 

2.  รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ของหนังสือเชญิประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 

11. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น  

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสือเชญิประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความ
สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับ
บุคคลภายนอกที่เป็นอสิระ 

1. รายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ 

 โปรดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการในสารสนเทศท่ีเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของ
สารสนเทศตามบัญชี 1 (1.1 รายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ ข้อ 10)  

2. รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 

 โปรดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการในสารสนเทศท่ีเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของ
สารสนเทศตามบัญชี 1 (1.2 รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส”  ข้อ 10) 

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท 

1. รายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ 

 ไมม่ีความเห็นแตกตา่ง  (โปรดพิจารณาสารสนเทศตามบัญชี 1 (1.1 รายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง
สาขาธนบรีุ ข้อ 11) 

2. รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 

 ไม่มีความเห็นแตกต่าง  (โปรดพิจารณาสารสนเทศตามบัญชี 1 (1.2 รายการขายเคร่ืองหมายการค้า 
“เอส” ข้อ 11) 
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14. ข้อความที่ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ทัง้นี ้ให้ระบุช่ือและจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

1. รายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบรีุ 

 ในวาระพิจารณาอนุมตัิการเข้าท ารายการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
โลจิสติก จ ากัด ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้ นจ านวน 272,913,238 หุ้ น หรือคิดเป็นสดัส่วน 
ร้อยละ 64.66 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี ้และไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 2 ของหนังสือเชญิประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 

2. รายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” 

 ในวาระพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการขายเคร่ืองหมายการค้า “เอส” บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
จ ากดั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึง่ถือหุ้นจ านวน 272,913,238 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 64.66 
ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียในวาระนี ้และไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 ของหนังสือเชญิประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 


