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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริ เดียน ห้ อง “แกรนด์ ฮอลล์” ชัน้ 2 เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

สถานที่

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.
เริ่มการประชุม
คุณอรุ ณรัตน์ ตังธี
้ รภัทรกิจ เลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุ การที่ประชุม”)
แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนทุน และจานวนหุ้นของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน

265,900,484

บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

265,900,484

บาท

หุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ ว

265,900,484

หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1

บาท

บริ ษัทฯ ได้ ก าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้น ที่ มีสิ ท ธิ เข้ าร่ วมประชุม วิ สามัญผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 ในวัน ที่ 10
พฤศจิกายน 2557 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่ มประชุม มีผ้ ู ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมรวม 120 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 228,305,193 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 85.8611
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทัง้ หมดของบริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 31 ซึ่งกาหนดไว้ ว่า
ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงในที่ ประชุม เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีในส่วนของการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี ้
1)

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตน
ถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึ่งเสียง
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2)

กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาประชุ ม ด้ วยตนเอง และผู้ รั บ มอบฉั น ทะตามแบบที่ ก ฎหมายก าหนด
ให้ ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน
 การลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้
ถื อว่าผู้ถือหุ้นเห็ นชอบหรื อเห็น ด้ วยตามจ านวนเสี ยงของผู้ถื อหุ้น ต่อมติที่น าเสนอ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื อ งดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่
บริ ษัทฯ จัดให้ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 ในการรวมผลคะแนน บริ ษั ท ฯ จะน าคะแนนเสี ย งที่ ไ ม่ เห็ น ด้ วย หรื องดออกเสี ย ง
หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนน
เสี ย งที่ เ ห็ น ด้ ว ย ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้น ที่ ออกเสี ยงเห็ นด้ วยในวาระเหล่ านี ้ ขอให้ เก็ บบั ตร
ลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้
การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงคะแนนเสียงแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การ
ลงคะแนนเสียงแบบลับ แต่บริ ษัทฯ มีการเก็บ บัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส
 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าการลงคะแนนเป็ นโมฆะ
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
หากผู้ถือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกากับ

3)

กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบฉันทะ
ให้ กรรมการหรื อกรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นต่างประเทศซึง่ แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยก
เสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
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4)

ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 32 กาหนดว่า “ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นับหุ้นเป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด”
สาหรั บวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งเป็ นวาระเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึ่ง
เป็ นเสียงหนึง่ ทังนี
้ ้ ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ หรื อไม่ บริ ษัทฯ จะนับ
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้
โดยในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือ
หุ้นไม่อนุมตั ิในวาระนันๆ
้

5)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนออกจากห้ องประชุม

6)

คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ภายหลังจากการชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ ง
ให้ ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีตวั แทนจาก บริ ษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
จากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย คือ คุณสวิตา ปี ตะวรรณ เป็ นพยานในการนับคะแนน และมีผ้ ูถือหุ้น 2 คน ร่ วมเป็ น
พยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้ ง
ชื่อ และนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถาม หรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้ นาไปสอบถาม
หรื อให้ ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอให้ ผ้ ูถื อหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้ นการซักถาม หรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ ซา้ กัน เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายอื่นได้ ใช้
สิทธิด้วย และเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยู่ในเวลาที่กาหนด
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาในการดาเนินการขายที่ดินของบริ ษัทฯ และ
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

คุณโพธิพงษ์ ล่าซา

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
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2.

คุณสุจินต์ หวัง่ หลี

กรรมการอิ ส ระ และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

3.

คุณสมชาย บุลสุข

ประธานคณะกรรมการบริ หาร และประธานคณะ
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

4.

คุณฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ

5.

คุณฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

กรรมการผู้จดั การ

6.

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

กรรมการอิ ส ระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

7.

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่าเฉลิม

กรรมการอิสระ

8.

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

กรรมการอิสระ

9.

คุณปราโมทย์ พรประภา

กรรมการ

10. คุณสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ

11. คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

กรรมการ

12. คุณมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล

กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

คุณอรรถกฤช วิสทุ ธิพนั ธ์

ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

2.

คุณปริ ญญา เพิ่มพานิช

ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการขาย

3.

คุณปิ ย สมุทรโคจร

ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด

4.

คุณพีรพงศ์ กริ นชัย

ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

5.

คุณเทียนทิพย์ นาราช

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

6.

คุณนพคุณ ด่านสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
1.

คุณวุฒิชยั ธรรมสาโรช

2.

คุณณัฐวุฒิ อนันต์ธนวัฒน์
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จากัด
1.

คุณจุฬาภรณ์ นาชัยศิริ

2.

คุณมนวลัย รัชตกุล

3.

คุณกรวิช หลิ่มโภไคยกุล

ตัวแทนจากบริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนส์ จากัด
1.

คุณไทรมัน่ ลัญจน์ดี

2.

คุณนุกานต์ สุวฒ
ั ธิกลุ

3.

คุณนริ นทร์ พุ่มวิวมั นกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
1.

คุณเพียงพนอ บุญกล่า

คุณโพธิพงษ์ ล่าซา ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ กล่าวต้ อนรั บ ผู้ถือหุ้น และผู้ร่ วมประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่
1/2557 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามั ญผู้ ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่ อวั นที่ 29 เมษายน
2557

ประธานฯ ชี ้แจงว่าวาระนี ้เป็ นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุม ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทังนี
้ ้
สาเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1.
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ูถื อหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่ มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 เมื่อวันที่
29 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

228,318,997

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ม้ ีจ านวนเสี ย งของผู้ถื อหุ้น ที่ เข้ าร่ วมประชุมและผู้รั บ มอบฉัน ทะ
ทังหมด
้
จานวน 228,318,997 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้
วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติการเข้ าทารายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี กับบริ ษัท เกษม
ทรั พย์ สิริ 4 จากัด ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท

ก่อนเข้ าสูก่ ารพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้ เพื่อความโปร่ งใสในการพิจารณาวาระนี ้ เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และเพื่ อเป็ นการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องและแนวทางปฏิ บัติ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานฯ ได้ เชิญ
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมนีอ้ อกจากห้ องประชุม
ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมนี ้ ได้ แก่
1) คุณฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
2) คุณสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
3) คุณมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล
ประธานฯ ขอให้ คณ
ุ ฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข กรรมการผู้จดั การ (“กรรมการผู้จัดการ”) ชี ้แจงรายละเอียดของ
วาระนี ้ให้ ที่ประชุมทราบ
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กรรมการผู้ จัดการชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า เพื่ อเป็ นการบริ ห ารจัดการสิ น ทรั พ ย์ ที่ ยังไม่ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด บริ ษัท ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขา
ธนบุรี จานวน 10 ไร่ 4 ตารางวา (หรื อเท่ากับ 4,004 ตารางวา หรื อ 16,016 ตารางเมตร) โฉนดที่ดินเลขที่ 1415
เลขที่ดิน 211 ระวาง 5036 II 6216-8,12 หน้ าสารวจ 501 เล่ม 15 หน้ า 15 ตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 721 ถนนเจริ ญนคร แขวง
คลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้ างดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

อาคารสานักงาน (ค.ส.ล.)
อาคารแผนกยานพาหนะ (ค.ส.ล.)
อาคารเก็บพักสินค้ า 1 (โครงเหล็ก)
อาคารเก็บพักสินค้ า 2 (ค.ส.ล.)
อาคารเก็บอุปกรณ์สง่ เสริ มการขาย (ค.ส.ล.)
โรงโถงตรวจนับสินค้ า (โครงเหล็ก)
อาคารป้อมยาม ( ค.ส.ล. )
โรงอาหาร (ไม้ )
ท่าเทียบเรื อ ( ค.ส.ล. )
เครนขนถ่ายสินค้ า

สูง 2 ชัน้
สูง 1 ชัน้
สูง 1 ชัน้
สูง 1 ชัน้
สูง 1 ชัน้
สูง 1 ชัน้
สูง 1 ชัน้
สูง 1 ชัน้
จานวน 1 ท่า
จานวน 1 เครื่ อง

ขนาด 10.85x28.75 เมตร
ขนาด 9.39x42.58 เมตร
ขนาด 12.50x61.48 เมตร
ขนาด 15x60 เมตร
ขนาด 9.50x30.20 เมตร
ขนาด 13.07x20.62 เมตร
ขนาด 5.30x6.30 เมตร
ขนาด 6x6 เมตร
ขนาด 14x53 เมตร
ขนาด 10 ตัน

(“รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี”) โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ซี.ไอ.ที. พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัล
แทนส์ จากัด (หรื อ “CIT”) เป็ นตัวแทนขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีโดยใช้ วิธีการประมูล โดยกาหนด
ราคาขายขันต
้ ่า 1,550,000,000 บาท
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มกระบวนการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีดงั กล่าว ตังแต่
้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม
2557 โดยมีการติดประกาศขายผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นการทัว่ ไป และกาหนดระยะเวลาสาหรับการซื ้อซองประมูล
และการลงทะเบียนเพื่อเข้ าประมูลระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2557 และเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2557 ซึง่ บริ ษัทฯ และ CIT ตกลงกาหนดให้ เป็ นวันยื่นซองประมูลและเปิ ดซองประมูล โดยเมื่อเสร็ จสิ ้น
ขันตอนการประมู
้
ล ปรากฏว่ามีผ้ เู ข้ าร่ วมประมูลเพียงรายเดียวคือ บริ ษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จากัด (“เกษมทรั พย์
สิริ”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่ เ กี่ ยวโยงกันของบริ ษัท ฯ เนื่ องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของเกษมทรั พย์ สิริเป็ นผู้ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ฯ โดยเกษมทรั พย์ สิริยื่นประมูลซื ้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีของ
บริ ษัทฯ ในราคา 1,809,808,000 บาท โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่สูงกว่าราคา 1,550,000,000 บาท ซึ่งเป็ น
ราคาประมูลขันต
้ ่าที่กาหนดในการประมูลครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ างสาขาธนบุ รี กับ ผู้ ช นะการประมูล คือ เกษมทรั พ ย์ สิ ริ ซึ่ง เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษั ท ฯ ส าหรั บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากรแสตมป์ ผู้ซื ้อและผู้ขายจะชาระฝ่ ายละครึ่ ง ส่วนค่าภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ผู้ขายจะเป็ นผู้ชาระแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
ดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
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20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ พ.ศ. 2547 (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 14.40 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย ณ
วันที่ 30 กันยายน 2557 (ซึ่งเป็ นขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ ชาระเปรี ยบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน)
นอกจากนี ้ การขายที่ ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีดังกล่าว ถื อเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ น
ร้ อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงมีหน้ าที่ ต้องแต่งตัง้ ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเพื่ อ ให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14
วันก่อนวันประชุม และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ พิ จารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
รายละเอียดสารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 2.
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด (Discover Management Co., Ltd.)
เป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อทาหน้ าที่ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับการเข้ าทา
รายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ โดยคุณวุฒิชยั ธรรมสาโรช ชีแ้ จงเกี่ยวกับการเข้ าทารายการขายที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดงั นี ้
การที่บริ ษัทฯ เข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ มีความ
เหมาะสมทังด้
้ านราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้ าทารายการ
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระมี ค วามเห็ น ว่ า ราคาที่ ซื อ้ ขายมี ค วามเหมาะสม เนื่ อ งจาก ราคาที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างให้ แก่เกษมทรัพย์สิริรวม
มูลค่า 1,809.81 ล้ านบาท เป็ นราคาที่สงู และเป็ นราคาที่เหมาะสมตามความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
8

เนื่องจากเป็ นราคาที่สงู กว่ามูลค่าทางบัญชี 519.02 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 40.21 สูงกว่าราคาที่สงู ที่สดุ ที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ 302.43 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.06 และสูงกว่าราคาขันต
้ ่าที่กาหนดในการประมูล
259.80 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.76
สาหรับความเหมาะสมด้ านเงื่อนไขในการทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาจากร่ าง
สัญญาจะซื ้อจะขาย (Agreement for Sale and Purchase of Real Estate) และไม่พบเหตุอนั เป็ นที่น่าสงสัยว่า มี
การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
สาหรั บ ความเหมาะสมในการทารายการ ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น อิสระมีความเห็นว่า การเข้ าท า
รายการดังกล่าวจะเป็ นผลดีกบั บริ ษัทฯ เนื่องจาก
1)

บริ ษัทฯ มีกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์

2)

บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ

3)

บริ ษัทฯ ได้ จาหน่ายสินทรัพย์ ที่ปัจจุบนั ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ค้ มุ ค่า

4)

บริ ษัทฯ สามารถชาระหนี เ้ งิ นกู้ ลดภาระดอกเบี ย้ และสามารถการจัดการ และวางแผน
การเงินในอนาคตให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ ้น

จากราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้ าทารายการ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
ว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั ิรายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
รายละเอียดความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ สาหรั บรายการขายที่ ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
สาขาธนบุรี ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3.
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี ้
ผู้รับมอบฉันทะไม่ทราบนาม สอบถามดังนี ้
 เหตุใดการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี โดยวิธีการประมูลครัง้ นี ้ จึงมีผ้ ปู ระมูลเพียง
1 ราย
 ใครเป็ นผู้ว่าจ้ างที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นเกี่ยวกับการขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
คุณวุฒิชยั ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี ้แจงดังนี ้
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 บริ ษัทฯ มีหน้ าที่แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการขายที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงหรื อ
ชี ้นาการให้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
 หากพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ จะพบข้ อมูลปรากฏว่ามีผ้ ซู ื ้อ
ซองประมูลการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี จานวน 7 ราย และที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระได้ ทาการตรวจสอบรายละเอียดของผู้ซื ้อซองประมูลทัง้ 7 รายแล้ ว และพบว่าทัง้ 7
รายเป็ นบริ ษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน อย่างไรก็ดี ในท้ ายที่สดุ มีผ้ ซู ื ้อซองประมูลเข้ าประมูล
เพียง 1 ราย ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัด แต่ มีความเป็ นไปได้ ว่า
เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดราคาขายขันต
้ ่าในราคาที่สงู กว่าราคาตลาด (Market
Price) ซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจานวน 3 ราย ทังนี
้ ้ ราคาขายขันต
้ ่าดังกล่าวอาจเป็ น
ราคาที่ผ้ ซู ื ้อซองประมูลมีความเห็นว่าเป็ นราคาที่สงู เกินไป จึงไม่เข้ าประมูล
 ในการขายและการประมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ CIT ซึง่ เป็ น
บริ ษัทตัวแทนขายอสังหาริ มทรั พย์ ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็ นตัวแทนขายสินทรั พย์ และเป็ นที่
ปรึกษาในการขายสินทรัพย์ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นจึงสามารถเชื่อมัน่ ได้ วา่ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและของบริ ษัทฯ
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(“ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ”) ชี ้แจงเพิ่มเติมดังนี ้
 ในการขายที่ ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ CIT เป็ นตัวแทนขาย
สินทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ดาเนินการด้ วยความระมัดระวังอย่างมากในการ
กากับการดาเนินกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขายและการประมูลสินทรัพย์ เพื่อให้
เกิดความโปร่ งใสและความเป็ นธรรม โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินกระบวนการขายสินทรัพย์โดยมี
ระยะเวลาตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557 มีการโฆษณาการขาย
สินทรัพย์ทวั่ พื ้นที่กรุ งเทพมหานคร และได้ ใช้ คา่ ใช้ จ่ายในการโฆษณาไปพอสมควรเพื่อเชิญ
ชวนให้ มีผ้ มู าร่ วมประมูล ซึง่ มีผ้ สู นใจซื ้อซองประมูลจานวน 7 ราย และทัง้ 7 รายเป็ นบริ ษัท
ที่ดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศ อย่างไรก็ดี ในวันยื่นซองประมูล
มีผ้ ซู ื ้อซองประมูลมายื่นซอง 1 ราย ซึง่ เป็ นเรื่ องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ CIT และ
บริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ ได้ กาหนดราคาขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี ขนต
ั ้ ่าที่ยุติธรรม แม้ ว่าราคา
ประเมินจะต่ากว่าราคาขายขัน้ ต่า แต่บริ ษัทฯ ยังมีค่าภาษี และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ดังนันราคาขายขั
้
นต
้ ่าที่กาหนดไว้ เท่ากับ 1,550,000,000 บาท จึงเป็ นราคาที่เหมาะสม
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 เมื่อบริ ษัทฯ เปิ ดซองประมูล ปรากฏว่ามีผ้ ซู ื ้อซองประมูลยื่นซองเพียง 1 ราย โดยราคาที่ยื่น
ประมูล เป็ นราคาที่ สู ง กว่ า ราคาขายขั น้ ต่ า และเป็ นราคาที่ สูง พอสมควร นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่ากระบวนการต่างๆ ในการประมูลมี
ความโปร่ งใส ไม่มีการเอื ้อประโยชน์ ให้ กับบุคคลใด อีกทังผู
้ ้ ดาเนินกระบวนการประมูลคือ
CIT ซึง่ เป็ นมืออาชีพในการดาเนินการเรื่ องดังกล่าว และบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อทาหน้ าที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ด้วย ดังนัน้ จึงถือได้ ว่าบริ ษัทฯ
ได้ ดแู ลผู้มีสว่ นได้ เสีย และคานึงถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างถี่ถ้วน
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น (“คุณศักดิ์ชัยฯ”) สอบถามดังนี ้
 ขอทราบคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นซองประมูลซื ้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
 บริ ษัทฯ สามารถเปิ ดเผยชื่อผู้ซื ้อซองประมูลอีก 6 รายได้ หรื อไม่
คุณพีรพงศ์ กริ นชัย ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ ชี ้แจงดังนี ้
 บริ ษัทฯ กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นซองประมูลซื ้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีไว้
กว้ างๆ คือ ต้ องเป็ นผู้ที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และต้ องไม่มีธุรกิจขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ
 รายชื่อผู้ซื ้อซองประมูลอีก 6 ราย ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระ หน้ า 27
คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความเห็นดังนี ้
 ขอทราบเหตุผลในการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี ของบริ ษัทฯ ว่าได้ ประโยชน์
มากกว่าการที่บริ ษัทฯ จะนามาพัฒนาเองอย่างไร
 ขอทราบเหตุผลที่ บริ ษัทฯ แต่งตัง้ บริ ษัท ดิสคัฟ เวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นที่ ป รึ กษา
ทางการเงินอิสระ
 ขอทราบว่าบริ ษัท เกษมทรั พย์ สิริ 4 จากัด ดาเนินธุรกิจอะไร และจะนาที่ดินที่ซื ้อได้ ไปทา
อะไร
 บริ ษัทฯ น่าจะพิจารณาการประมูลใหม่ โดยการผ่อนคลายข้ อกาหนดบางประการในการ
ประมูล เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีโอกาส และมีทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติมในการขายที่ดิน
กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
 ฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีการพิจารณาแล้ วและมีความเห็นว่า การพัฒนา
ที่ดินหรื อพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ของบริ ษัทฯ และไม่ใช่ธุรกิ จ ที่บริ ษัทฯ มี
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ความชานาญนอกจากนี ้ จากการศึกษาข้ อมูล การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ต้องใช้ เงินจานวน
มาก และใช้ ระยะเวลาในการพัฒนา ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ มีแผนธุรกิจที่ชดั เจน ซึง่ บริ ษัท
ฯ ต้ องมุง่ มัน่ ดาเนินการในสิ่งที่บริ ษัทฯ เชี่ยวชาญ และวางแผนไว้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเลือกที่
จะไม่พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์เอง
 การแต่งตัง้ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ บริ ษัทฯ
พิจารณาจากประสบการณ์ ของ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด ซึง่ มีประสบการณ์
มากว่า 10 ปี อีกทัง้ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด ยังเป็ นที่ปรึ กษาให้ กบั บริ ษัทจด
ทะเบียนอื่นๆ ด้ วย ดังนัน้ ในแง่ของประสบการณ์ และความสามารถ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์
แมเนจเม้ นท์ จากัด จึงเป็ นบริ ษัทฯ ที่มีความเหมาะสมที่บริ ษัทฯ จะแต่งตังเป็
้ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระของบริ ษัทฯ
 บริ ษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จากัด เป็ นบริ ษัทที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จากัด ว่า
ภายหลังจากซื ้อที่ดินแล้ ว จะนาที่ดินไปทาอะไร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงเพิ่มเติม ดังนี ้
 ในการเลือกบริ ษัทที่จะเป็ นตัวแทนในการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี บริ ษัทฯ ได้
พิ จ ารณาบริ ษั ท หลายแห่ ง โดยมี เ กณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาว่ า จะต้ อง เป็ นบริ ษั ท ที่ มี
ประสบการณ์ สูง ในการขายที่ ดิ น มีที ม งานที่ เชี่ ย วชาญ สามารถปฏิ บัติง านได้ ภ ายใน
ระยะเวลาอันสมควร และมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ ซึง่ จากการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ CIT
เป็ นบริ ษัทที่มีความเหมาะสมที่สดุ
 เมื่อ CIT เข้ ามาเป็ นตัวแทนในการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี CIT ได้ ทาหน้ าที่ใน
การประชาสัมพันธ์ และโฆษณาการขายสินทรั พย์ เพื่อบริ ษัทฯ ได้ ผ้ ูเข้ าร่ วมในการประมูล
จานวนมากๆ และได้ ราคาประมูลสูงๆ ซึง่ CIT มีความเป็ นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุก
ขันตอน
้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ และที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทฯ ได้ ร่วมกันกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริ ษัทฯ
 ในส่วนของบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของทุกฝ่ ายอย่างใกล้ ชิด โดยได้ ควบคุมกระบวนการเปิ ดซองประมูลเพื่อความ
โปร่ งใส และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 ที่ดินที่บริ ษัทฯ จะขายเป็ นที่ดินที่บริ ษัทฯ ซือ้ มานานแล้ วตังแต่
้ ราคาประมาณ 40 – 50 ล้ าน
บาท และปั จ จุ บัน ประเมิ น ราคาได้ ป ระมาณ 1,290 ล้ า นบาท โดยในการขายที่ ดิ น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงความเหมาะสมหลายประการ และมีความเห็นว่า การ
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พัฒนาที่ดินไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และบริ ษัทไม่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาที่ดิน
หากบริ ษัทฯ ลงทุนพัฒนาที่ ดินก็อาจจะไม่ประสบความสาเร็ จ ดังนัน้ การขายที่ ดินของ
บริ ษัทฯ จึงเป็ นการบริ หารจัดการสินทรัพย์เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
 ในการยุติการประมูล บริ ษัทฯ ต้ องพิ จารณาเงื่ อนไขการยุติการประมูลที่ กาหนดไว้ หาก
บริ ษัท ฯ ไม่สามารถหาเหตุผ ลได้ ว่าบริ ษัท ที่ ป ระมูล ที่ ดินได้ ไม่ มีความเหมาะสมอย่ างไร
บริ ษัทฯ จะยุติการประมูลไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ห ารื อกับที่ ปรึ กษากฎหมายแล้ ว เห็น ว่า
กระบวนการประมูลต่างๆ ได้ ดาเนินมาอย่างครบถ้ วนถูกต้ องทุกประการ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึง
ไม่สามารถยุติการประมูลได้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้
 ขอทราบว่าบริ ษัท ฯ จะรั บ รู้ รายได้ จ ากการขายที่ ดิน และสิ่ งปลูก สร้ างสาขาธนบุรี ใ นงบ
การเงินไตรมาสใดของบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ มีที่ดินที่บริ ษัทฯ จะขายอีกหรื อไม่
 ในการรับรู้ รายได้ จากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะรับรู้
ทังจ
้ านวนในครัง้ เดียว หรื อรับรู้ รายได้ เป็ นส่วนๆ
 การขายที่ ดิน และสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี จะทาให้ งบการเงิ นของบริ ษัทฯ ดีขึน้ มากน้ อย
เพียงใด
 การขายที่ ดิน และสิ่ งปลูก สร้ างสาขาธนบุรี ส่งผลกระทบต่อธุร กิ จ ของบริ ษัท ฯ มากน้ อย
เพียงใด
 บริ ษัทฯ ได้ กาหนดเงื่อนไขในการขายที่ดินหรื อไม่วา่ ห้ ามผู้ซื ้อนาที่ดินไปดาเนินธุรกิจแข่งกับ
บริ ษัทฯ
คุณเทียนทิพย์ นาราช ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน (“ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน”) ชี ้แจงดังนี ้
 รายได้ จากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีเท่ากับ 1,809.81 ล้ านบาท โดยมูลค่า
ทางบัญ ชี ข องที่ ดิน และสิ่ ง ปลูก สร้ างสาขาธนบุรี เ ท่ ากับ 1,290.79 ล้ า นบาท เมื่อ หัก
ค่าใช้ จ่ายทังหมดแล้
้
ว บริ ษัทฯ จะมีกาไรสุทธิจากการขายที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
เท่ากับ 355.71 ล้ านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระ หน้ า 20
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงดังนี ้
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 บริ ษัทฯ จะรับรู้ รายได้ เมื่อการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีเสร็ จสมบูรณ์ คือ มีการ
จดทะเบียนโอนที่ดิน และชาระราคาที่ดิน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงอาจรั บรู้ รายได้ ในไตรมาสที่
1/2558 เนื่องจากเหลือวันทาการอีกไม่กี่วนั จะสิ ้นปี 2557 แล้ ว ซึง่ บริ ษัทจะมีการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
 ในการรับรู้ รายได้ บริ ษัทฯจะรับรู้ รายได้ ทงจ
ั ้ านวนในครัง้ เดียว
กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงเพิ่มเติมดังนี ้
 คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายบริ หารได้ พิจารณาการใช้ ประโยชน์ ที่ดินที่บริ ษัทฯ ถือครอง
อยู่ตามความเหมาะสม สาหรับที่ดินที่ธนบุรีซงึ่ บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะขาย หากบริ ษัทฯ
ยังใช้ เป็ นสานัก งานและโกดัง เก็บ สิ น ค้ า จะเป็ นการนาที่ ดินมาให้ ใ ช้ ประโยชน์ ไ ม่เต็มที่
สาหรั บที่ดินแปลงอื่นๆ ขณะนี บ้ ริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนการขาย ซึ่งการพิจารณาว่าบริ ษัทฯ จะ
ขายที่ดินแปลงอื่นๆ หรื อไม่ บริ ษัทฯ ต้ องพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
 การขายที่ดินที่ธนบุรีไม่ส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมแผน
ภายหลังมีการโอนที่ดินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อแล้ ว โดยแผนระยะสันของบริ
้
ษัทฯ คือ บริ ษัทฯ จะกระจาย
พนักงาน และรถขายสินค้ าไปยังสาขาอีกประมาณ 3 สาขารอบๆ ในกรุ งเทพฯ และปรั บ
ระบบการขาย ส่วนแผนระยะกลางหรื อแผนระยะยาว บริ ษัทฯ จะพิจารณาอีกครั ง้ หนึ่งว่า
ต้ องมีการจัดวางโครงสร้ างของสาขาศูนย์จดั จาหน่ายอย่างไรต่อไป
 สาหรั บ เงื่ อนไขการขายที่ ดิน การที่ ผ้ ูซือ้ จะตัดสินใจนาที่ ดินไปทาอะไร จะอยู่น อกเหนื อ
ขอบเขตอานาจการควบคุมของบริ ษัทฯ
คุณศักดิ์ชยั ฯ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
 ภาษี เงินได้ 88 ล้ านบาท จากรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ หน้ า 20 มี
ที่มาอย่างไร หากบริ ษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน บริ ษัทฯ สามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้
หรื อไม่
 จากรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ หน้ า 25 เงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการ
ขายที่ดินครั ง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะนาไปใช้ ทาอะไร เนื่องจากบริ ษัทฯ มีหนี ้สินน้ อยมาก คือ เพียง
0.17 เท่า จึงยังไม่จาเป็ นต้ องใช้ เงิน ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงยังไม่ควรขายที่ดิน
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน ชี ้แจงดังนี ้
 จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้ า 20 ข้ อมูลทังหมดที
้
่ปรากฏ ไม่ใช่
งบกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ แต่เป็ นข้ อมูลที่แสดงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับรายการขายที่ดิน
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และสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี คือ บริ ษัทฯ ได้ กาไรจากขายที่ดินเท่ากับ 519.02 ล้ านบาท
ภายหลังจากที่หักค่าธรรมเนียม ภาษี ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ แล้ ว บริ ษัทฯ จะมีกาไรก่อนหักภาษี
444.64 ล้ านบาท เมื่อบริ ษัทฯ มีการจัดทาข้ อมูลในเชิงเฉพาะธุรกรรมนี โ้ ดยมีอตั ราภาษี เงิน
ได้ 20% ภาษี เงินได้ 20% ของ 444.64 ล้ านบาท จึง เท่ากับ 88.93 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทฯ
มีกาไรสุทธิ จากการขายที่ ดินครั ง้ นี เ้ ท่ากับ 355.71 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี เมื่อ บริ ษัทฯ ไป
พิจารณาจากงบการเงินรวม ตัวเลขกาไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ จะขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ซึ่ง ณ ปั จจุบันบริ ษัท ฯ ยังมีขาดทุนสะสมทางภาษี อยู่ ดังนัน้ ในลักษณะการ
จ่ายภาษี ตามกฎหมาย บริ ษัทฯ จะมีขาดทุนสะสม ที่บริ ษัทฯ นาไปเครดิตภาษี ได้
 จากรายงานความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ หน้ า 25 ตัว เลข 0.17 เท่ า คื อ
อัตราส่วนหนี ้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 บริ ษัทฯ มียอดคงค้ างหนี ส้ ถาบันการเงิ นทัง้ หมด 1,400 ล้ านบาท รายได้ ที่เกิ ดขึน้
ทังหมดจากการขายที
้
่ดินครัง้ นี ้จะถูกนาไปใช้ ในการชาระคืนหนี ้ดังกล่าว
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงเพิ่มเติม ดังนี ้
 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินน้ อย แต่ช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของธุรกิจน ้าอัดลมเพิ่มขึ ้นต่า
กว่าที่ คาดการณ์ ไว้ ดังนัน้ บริ ษัทจึงเริ่ มมีการกู้เงิ น โดยดาเนิ นการในสัดส่วนที่ พอเหมาะ
เพื่อให้ เกิดสมดุลในงบการเงิน
คุณศักดิ์ชยั ฯ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
 ภายหลังจากบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ สติก จากัด เข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทุนมาตลอด ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลย
จึงขอทราบว่าบริ ษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในปี ไหน
ประธานฯ ชี ้แจง ดังนี ้
 ฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการ จะพยายามจะทาทุกวิถีทางเพื่อให้ บริ ษัทฯ มีกาไรเพียงพอ
และสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจ
ในช่วงนันๆ
้ ด้ วย
คุณนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้
 การขายที่ดินของบริ ษัทฯ จะทาให้ บริ ษัทฯ มีภาระค่าโลจิสติกส์ หรื อค่าขนส่งสินค้ าเพิ่มมาก
ขึน้ หรื อไม่ เนื่องจากที่ดินบริ เวณดังกล่าวอยู่ติดริ มแม่นา้ เจ้ าพระยา ซึ่งแต่เดิมบริ ษัทฯ ใช้
ที่ดินดังกล่าวในการขนส่งสินค้ า
กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
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 ปั จจุบนั ที่ดินดังกล่าวไม่ได้ มีความสาคัญในด้ านการขนส่งสินค้ าของบริ ษัทฯ เหมือนในอดีต
โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการขยายพืน้ ที่สาหรั บขนส่งสินค้ าออกไปรอบนอกกรุ งเทพฯ อย่างไรก็ดี
บริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบด้ านการขนส่งบ้ าง แต่ทีมงานของบริ ษัทฯ จะมีการประเมิน
สถานการณ์ และดาเนินการให้ มีผลกระทบโดยรวมน้ อยที่สดุ
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การเข้ าทารายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี กับ บริ ษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จากัด ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี กับ
บริ ษัท เกษมทรั พย์ สิริ 4 จากัด ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

56,437,334

99.9689

17,546

0.0310

0

0

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้ เสีย ทัง้ นี ้ ในวาระนี ้ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจานวน 171,923,138 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 64.66 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียในวาระ
นี ้ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจ านวนเสี ย งของผู้ถื อหุ้น ที่ เข้ าร่ วมประชุมและผู้รั บ มอบฉัน ทะ
ทังหมด
้
228,378,018 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการเข้ าทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” กับบริ ษัท ซูเปอร์ แบรนด์
คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte. Ltd.) และรายการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
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เพื่อความโปร่ งใสในการพิจารณาวาระนี ้ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และเพื่อเป็ นการ
ปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและแนวทางปฏิ บัติ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการที่ มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุมนี ้ ไม่เข้ าร่ วมการ
ประชุมในวาระนี ้
ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมนี ้ ได้ แก่
1) คุณฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
2) คุณสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
3) คุณมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การชี ้แจงรายละเอียดของวาระนี ้ให้ ที่ประชุมทราบ
กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า บริ ษั ท ฯ มี ความประสงค์ จ ะเข้ า ท ารายการขาย
เครื่ องหมายการค้ า “เอส” กับ บริ ษัท ซูเปอร์ แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte.
Ltd.) (“ซูเปอร์ แบรนด์ ”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ (“รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส””)
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ระหว่าง
บริ ษัทฯ (หรื อบริ ษัทย่อย) กับ ซูเปอร์ แบรนด์ ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยในการเข้ าทารายการขาย
เครื่ องหมายการค้ า “เอส” ดังกล่าวจะไม่เป็ นการขายโดยมีเงื่อนไขกับบริ ษัท ซูเปอร์ แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ มีมติอนุมตั ิให้ คุณสมชาย บุลสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผู้มีอานาจพิจารณา ดาเนินการ เจรจา ปรับปรุ ง เงื่อนไขการค้ า มูลค่าของเครื่ องหมายการค้ า “เอส” และค่า
สนับสนุนช่วยเหลือในด้ านเทคนิคและความรู้ ความชานาญ ให้ รวมกันไม่น้อยกว่ามูลค่าผลตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิ
ตามแผนการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” กล่าวคือไม่น้อยกว่า 1,560,000,000 บาท การเข้ าทาสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงการดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การ
ขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” เสร็ จสิ ้น ถูกต้ องและสมบูรณ์ และเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริ ษัทฯ
อนึ่ง สาระสาคัญของรายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” มีดงั นี ้ ผู้ซื ้อจะชาระเงินค่าเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” จานวน 1,300,000,000 บาท ณ วันที่มีการลงนามในสัญญาซื ้อขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” และ”
ผู้ซื ้อจะชาระเงินให้ กบั บริ ษัทฯ สาหรับการให้ ความสนับสนุนช่วยเหลือในด้ านเทคนิคและความรู้ ความชานาญในปี
ที่สองและปี ที่สามนับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาซื ้อขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ปี ละ 130,000,000 บาท
รวมเป็ น 1,560,000,000 บาท
นอกจากขายเครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท ฯ
เข้ าทาสัญญาผลิตและการจัดจาหน่ายสินค้ ากับผู้ซื ้อ หรื อบุคคลที่ผ้ ซู ื ้อกาหนด โดยมีการชาระค่าตอบแทน ตาม
ยอดจัดจาหน่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง โดยข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวจะอยู่บนเงื่อนไขการดาเนินการที่เป็ น
ปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ ภายใต้ เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปในลักษณะเดียวกันกับที่บริ ษัท ฯ ได้ ดาเนินการกับบริ ษัทฯ หรื อ
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คูส่ ญ
ั ญาอื่น ซึง่ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 ข้ อ 3. เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สิน
ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 11.99 ของมูลค่าสินทรัพย์
รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ซึง่ เป็ นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ประเภทที่ 3 เกณฑ์มลู ค่าของสิ่งตอบแทนที่ชาระเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน)
ทังนี
้ ้ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป บริ ษัท ฯ ต้ องนับรวมมูลค่ารายการขายเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” กับรายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สินที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่บริ ษัท ฯ เข้ าทารายการขาย
เครื่ องหมายการค้ า “เอส” โดยเมื่อบริ ษัทฯ นับรวมมูลค่ารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” กับรายการขายที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี ซึง่ มีขนาดมูลค่ารายการเท่ากับร้ อยละ 14.40 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย รายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สินของบริ ษัท ฯ จะมีมูลค่ารายการรวมร้ อยละ 26.39 ของมูลค่าสินทรั พย์
รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
นอกจากนี ้ รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ดังกล่าว ถื อเป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตาม
ประกาศรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน โดยมีข นาดรายการเมื่อพิ จ ารณาตามงบการเงิ นรวมของบริ ษัท ฯ ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 19.75 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ฯ ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษัท ฯ ต้ องนับรวมมูลค่ารายการขายเครื่ องหมายการค้ า
“เอส” กับรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่บริ ษัท ฯ เข้ าทารายการขายเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” โดยเมื่อบริ ษัทฯ นับรวมมูลค่ารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” กับรายการขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ ร้ อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรั พย์ ที่มีตั วตนสุท ธิ ของบริ ษัท ฯ
รายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัท ฯ จะมีมูลค่ารายการรวมร้ อยละ 43.47 ของมูลค่าสินทรั พย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ของ
บริ ษัทฯ
ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงมีหน้ าที่ ต้องแต่งตัง้ ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเพื่ อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14
วันก่อนวันประชุม และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในการเข้ าทารายการดังกล่าว ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
รายละเอียดสารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 2.
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จากัด (Grant Thornton Services Co.,
Ltd.) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อทาหน้ าที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ า
ทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ โดยคุณจุฬาภรณ์ นาชัยศิริ ชี ้แจงความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
ขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดงั นี ้
ลักษณะและรายละเอียดการเข้ าทารายการ
เนื่ องจากการการสร้ างแบรนด์ จาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาและเงิ นลงทุนจานวนมาก การจาหน่าย
เครื่ องหมายการค้ า “เอส” ของบริ ษัทฯ ครัง้ นี ้ จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินเพื่อใช้ ในการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถสูงสุดในการขายและการจัดจาหน่าย โดยบริ ษัทฯ ยังคงรับจ้ างผลิตและจาหน่ายสินค้ าเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” ต่อไป
รายละเอียดคูส่ ญ
ั ญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ขาย ได้ แก่ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษัท เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด (Great Brands
Limited) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ผู้ซื ้อ ได้ แก่ บริ ษัท ซูเปอร์ แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company
Pte Ltd) (“Super Brands”) สินทรัพย์ที่เข้ าทารายการ คือ เครื่ องหมายการค้ า “เอส”
ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญาคือ ผู้ซื ้อ (Super Brands) เป็ น บริ ษัทย่อยที่ InterBev (Singapore)
Limited ("IBS") ถือหุ้นร้ อยละ 100 โดย IBS เป็ นบริ ษัทย่อยที่ International Beverage Holdings Limited
(“IBHL”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 และ IBHL ถือหุ้นโดยบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) (“ThaiBev”)
ในสัดส่วนร้ อยละ 100
รู ปแบบการดาเนินงานภายหลังจากการจาหน่ายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
ผู้ซื ้อ (Super Brands/ThaiBev) จะจาหน่ายหัวน ้าเชื ้อ (Concentrate) และวัตถุดิบให้ แก่บริ ษัทฯ
โดยที่บริ ษัทฯ จะผลิตสินค้ า (Finished goods) และ บริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่จดั จาหน่ายสินค้ าในตลาด ทังนี
้ ้ ผู้ซื ้อ จะ
ทาหน้ าที่บริ หารแบรนด์ ทาการตลาด ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้ าควบคุมการบรรจุภณ
ั ฑ์ วางแผนการ
ผลิต วางแผนการจาหน่ายและช่องทางจาหน่าย
รู ปแบบการดาเนินงานภายหลังจากการจาหน่ายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ที่เจรจาตกลงล่าสุด เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็ นดังนี ้
ผู้ซื ้อ (Super Brands/ThaiBev) จะจาหน่ายหัวน ้าเชื ้อ (Concentrate) และบริ ษัทฯ จะผลิตสินค้ า
(Finished goods) ดังนัน้ บริ ษัทฯ สามารถจัดซื ้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นได้ และทาหน้ าที่เป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
ซึง่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าเครื่ องหมายการค้ า “เอส” แต่อย่างใด
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การคานวณขนาดของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 รายการขายที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก
สร้ าง มีมลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 1,874.14 (ล้ านบาท) โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทนเท่ากับ 14.40% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 รายการจาหน่ายเครื่ องหมายการค้ า “est” มีมลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
เท่ากับ 1,560 (ล้ านบาท) โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 11.99% ของมูลค่า
สิน ทรั พ ย์ รวมของบริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อย ทัง้ นี ้ ขนาดรายการรวมทัง้ สองรายการเท่ ากับ 26.39%ของมูล ค่า
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
การเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดรายการ (สะสมในรอบ 6 เดือน) เท่ากับหรื อมากกว่า 15% แต่
น้ อยกว่า 50% จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้น
การคานวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 รายการขายที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก
สร้ าง มีมลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 1,874.14 (ล้ านบาท) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 23.72% ของมูลค่า
สิน ทรั พ ย์ ที่ มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัท ฯ และวันที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เมื่อ วัน ที่ 20 พฤศจิ กายน 2557
รายละเอียดรายการรายการจาหน่ายเครื่ องหมายการค้ า “est” มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 1,560 (ล้ าน
บาท) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 19.75% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ขนาดรายการรวมทัง้
สองรายการเท่ากับ 43.47% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
การเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดรายการ (สะสมในรอบ 6 เดือน) สูงกว่า 3% ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมี
หน้ าที่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมตั ิการเข้ า
ทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะ (ถ้ ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
ความสมเหตุสมผลของการเข้ าทารายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้ าทารายการ มีข้อดี และข้ อด้ อย ดังนี ้
ข้ อดีของการเข้ าทารายการ คือ การขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ให้ แก่ ซูเปอร์ แบรนด์ ซึ่งเป็ น
บริ ษัทในกลุม่ ไทยเบฟ จะช่วยให้ บริ ษัทฯ ลดภาระค่าใช้ จ่ายในการสร้ างแบรนด์ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ จะได้ รับ
รายได้ จากการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ทาให้ มีเงิ นทุนในการพัฒนากิ จการด้ านอื่นๆ โดยเฉพาะการเพิ่ ม
ศักยภาพการผลิตและการจัดจาหน่าย ซึง่ เป็ นจุดแข็งของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ การขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ให้
กลุม่ ไทยเบฟ จะเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาเครื่ องหมายการค้ า "เอส" ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ในระดับภูมิภาค ซึง่ จะส่งผล
ให้ บริ ษัทฯ มียอดขายสูงขึ ้นในอนาคต
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อย่างไรก็ดี ข้ อด้ อยของการทารายการ คือ บริ ษัทฯ จะสูญเสียสิทธิในการบริ หารเครื่ องหมายการค้ า
"เอส” รวมถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ซงึ่ มีความสาคัญต่อยอดขายของสินค้ า และรายได้ ของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม
กลุม่ ไทยเบฟ เป็ นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริ หารแบรนด์สินค้ าเครื่ องดื่มหลายประเภท จึงเป็ น
กลุม่ ที่มีศกั ยภาพ ซึง่ คาดว่าจะสามารถบริ หารเครื่ องหมายการค้ า “เอส” และสามารถสร้ างยอดขายสินค้ าให้ สงู ขึ ้น
ได้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการไม่เข้ าทารายการ มีข้อดี และข้ อด้ อย ดังนี ้
ข้ อดีของการไม่เข้ าทารายการ คือ บริ ษัทฯ ยังมีสิทธิในการบริ หารเครื่ องหมายการค้ า "เอส” รวมถึง
สามารถควบคุมภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้
สาหรับข้ อด้ อยของการไม่เข้ าทารายการ คือ บริ ษัทฯ จะยังคงมีมีภาระค่าใช้ จ่ายในการสร้ างแบรนด์
และบริ ษัทฯ จะสูญเสียโอกาสในการได้ รับเงินทุนในการพัฒนากิจการด้ านอื่นๆ รวมถึงสูญเสียโอกาสในการขยาย
ตลาดผ่านเครื อข่ายจัดจาหน่ายและการตลาดของกลุม่ ไทยเบฟ
ทังนี
้ ้ เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการเข้ าทารายการกับ
บุคคลภายนอก จะมีข้อดีและข้ อด้ อย ดังนี ้
การเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ข้ อดีของการเข้ าทารายการกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน คือ บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน มีเครื อข่ายการจัด
จาหน่ายในหลายประเทศ เป็ นช่องทางในการขยายตลาด แบรนด์ “เอส” ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั อย่างกว้ างขวางซึง่ ส่งผลต่อ
ยอดขายและรายได้ ของบริ ษัท นอกจากนี ้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ จึงเป็ นผู้มีส่วนได้
เสียต่อผลประกอบการของบริ ษัทฯ ทาให้ มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาแบรนด์และเพิ่มยอดขายสินค้ า อีกทัง้ บุคคลที่เกี่ยว
โยงเป็ นกลุม่ บริ ษัทใหญ่ที่ดาเนินธุรกิจเครื่ องดื่มหลายประเภทและมีศกั ยภาพในการซื ้อเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
สาหรับข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่ งใสในการเข้ าทารายการ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญและ
จะต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้ าทารายการดังกล่าว
การเข้ าทารายการกับบุคคลภายนอก
ข้ อดีของการเข้ าทารายการกับบุคคลภายนอก คือ การเข้ าทารายการกับบุคคลภายนอก บริ ษัทฯ จะ
มีการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
สาหรั บข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการกับบุคคลภายนอก คือ บุคคลภายนอกอาจไม่มีศกั ยภาพใน
การขยายตลาดแบรนด์ “เอส” ได้ เท่ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อีกทัง้ เครื่ องหมายการค้ ามีมลู ค่าสูง การทารายการ
กับบุคคลภายนอกอาจสาเร็ จได้ ยาก หรื อมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจาหน่ายสินทรัพย์ได้
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อนึ่ง การเข้ าท ารายการอาจมีความเสี่ย งต่างๆ เกิ ดขึน้ คือ ความเสี่ย งจากการขาดแคลนแหล่ง
เงินทุนของผู้ซื ้อ ความเสี่ยงจากการต่อรองราคารับจ้ างผลิ ตและจัดจาหน่ายสินค้ า ความเสี่ยงจากการลดลงของ
อัตรากาไร ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาผลิต
และจัดจาหน่ายสินค้ า และความเสี่ยงด้ านภาพลักษณ์ของเครื่ องหมายการค้ า "เอส"
ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไข ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ด้ วยวิ ธีประเมินต่างๆ ได้ แ ก่ วิธีร าคาทุน (Cost-based method) วิ ธี
เปรี ยบเทียบกับรายการซื ้อขายในอุตสาหกรรม (Comparable transaction method) และวิธีค่าเช่าสิทธิ (Royalty
relief method) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
ที่มีความเหมาะสมที่สดุ คือ วิธีค่าเช่าสิทธิ (Royalty relief method) เนื่องจากเป็ นวิธีการประเมินที่ สะท้ อนถึงค่า
เช่าสิทธิ (Royalty fee) ที่ผ้ ูซื ้อจะไม่ต้องชาระหรื อรายได้ ค่าเช่าสิทธิ ที่ผ้ ูขายจะไม่ได้ รับในอนาคต โดยคานึงถึง
ศักยภาพในการสร้ างรายได้ และภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต ดังนันจึ
้ งสะท้ อนถึงผลตอบแทนที่ผ้ ขู ายควรได้ รับ
และมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องหมายการค้ าได้ ดีในระดับหนึง่
โดยสรุ ป ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้ าทารายการมีราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก
มูลค่ายุติธรรม (1,420.74 ล้ านบาท ณ ราคาฐาน) มีค่าต่ากว่ามูลค่าปั จจุบนั ของรายการที่ 1,516.20 ล้ านบาท
(มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 1,560 ล้ านบาท) และการขายเครื่ องหมายการค้ า "เอส" เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ
เนื่องจากจะเป็ นการลดค่าใช้ จ่ ายในการสร้ างแบรนด์ ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินทุนในการพัฒนากิจการด้ านอื่นๆ
โดยเฉพาะการผลิตและการจัดจาหน่าย และเป็ นโอกาสที่บริ ษัทฯ จะสามารถขยายตลาดของแบรนด์ "เอส" ผ่าน
เครื อข่ายการจัดจาหน่ายของกลุม่ ไทยเบฟซึง่ จะมีสว่ นช่วยเพิ่มยอดขายของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ การทารายการกับ
กลุม่ ไทยเบฟเป็ นผลดีตอ่ บริ ษัทฯ เนื่องจากกลุม่ ไทยเบฟมีประสบการณ์ดาเนินธุรกิจเครื่ องดื่ม มีเครื อข่ายในการจัด
จาหน่ายสินค้ าในหลายประเทศ จึงเป็ นกลุม่ บริ ษัทที่น่าจะช่วยสร้ างศักยภาพของสินค้ า "เอส"
ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั ิรายการขายเครื่ องหมาย
การค้ า "เอส ในครัง้ นี ้
รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สาหรับรายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4.
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี ้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้
 บริ ษัทฯ ได้ กาหนดเงื่อนไขหรื อไม่วา่ บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวให้ กบั
เครื่ องหมายการค้ า “เอส”
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 นอกเหนื อจากการเป็ นผู้ผลิ ต และจ าหน่ายเครื่ องดื่มภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “เอส”
บริ ษัทฯ สามารถเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าอื่นๆ ได้ หรื อไม่
 ผู้ซื ้อเครื่ องหมายการค้ า “เอส” มีสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อ หรื อสร้ างแบรนด์ใหม่แข่งกับ “เอส”
หรื อไม่
 บริ ษัทฯ ได้ มีการหารื อกับผู้ซื ้อเครื่ องหมายการค้ า “เอส” เกี่ยวกับการวางแผนการตลาดใน
อนาคตของเครื่ องหมายการค้ า “เอส” หรื อไม่
 ในส่วนของสัญญาผลิตและจัดจาหน่าย (Manufacturing and Distribution Agreement)
ซึง่ มีผลใช้ บังคับเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม และจะมีผลบังคับใช้ ต่อเนื่องอีก
เป็ นระยะเวลา 3 ปี หลังจากสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญา เมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้ ว บริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการอย่างไรต่อไป
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน ชี ้แจงดังนี ้
 สาหรั บการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” สิ่งที่บริ ษัทฯ ขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น คือการขอ
อนุมัติให้ ข ายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” โดยภายหลังจากผู้ถื อหุ้น มีมติอนุมัติการขาย
เครื่ องหมายการค้ า “เอส” แล้ ว ซูเปอร์ แบรนด์ ซึง่ เป็ นผู้ที่ซื ้อเครื่ องหมายการค้ า “เอส” จะ
เป็ นผู้ ท าหน้ าที่ บ ริ ห ารแบรนด์ ทั ง้ หมด และบริ ษั ท ฯ จะยั ง คงท าธุ ร กรรมกั บ ผู้ ที่ ซื อ้
เครื่ องหมายการค้ า “เอส” ในลักษณะของการเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า “เอส” ในประเทศไทย รายได้ ของบริ ษัทฯ จากการขายเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” ซึง่ จะยังคงมีตอ่ เนื่องไปจากธุรกรรมในครัง้ นี ้
 บริ ษัทฯ จะมีการทาสัญญาการให้ ความสนับสนุนช่วยเหลือในด้ านเทคนิคและความรู้ ความ
ชานาญกับผู้ซื ้อเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ในปี ที่สอง และปี ที่สามนับจากวันที่มีการลงนาม
ในสัญญาซื ้อขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ อยู่ในธุรกิจเครื่ องดื่มอัด
ลม มานาน ดังนันผู
้ ้ ซื ้อเครื่ องหมายการค้ า “เอส” จึงจะว่าจ้ างให้ บริ ษัทฯ เป็ นที่ปรึ กษาใน
การดาเนินธุรกิจ โดยมีคา่ ตอบแทนปี ละ 130,000,000 บาท ในปี 2558 และปี 2559
 บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “เอส” ให้ แก่
ซูเปอร์ แบรนด์ แต่เพียงผู้เดียวเฉพาะในประเทศไทย
 บริ ษัทฯ ยังคงเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าอื่นๆ เช่น โออิชิ
ตามเดิม โดยเครื่ องหมายการค้ าอื่นๆ ไม่ได้ รับผลกระทบใดๆ ทังสิ
้ ้นจากการที่บริ ษัทฯ เข้ าทา
ธุรกรรมการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ในครัง้ นี ้
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 กรณี ซูเปอร์ แบรนด์ จะเปลี่ยนชื่ อเครื่ องหมายการค้ า “เอส” หรื อไม่ เมื่อบริ ษัทฯ ขาย
เครื่ องหมายการค้ า “เอส” ไปแล้ ว บริ ษัท จะไม่ได้ เป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า “เอส” อีก
ต่อไป ดังนันการเปลี
้
่ยนชื่อเครื่ องหมายการค้ า “เอส” จึงเป็ นสิทธิของซูเปอร์ แบรนด์ ซึง่ เป็ นผู้
ซื ้อเครื่ องหมายการค้ า “เอส”

กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้


เมื่อบริ ษัทฯ ขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ไปแล้ ว แผนการตลาดต่างๆ ของเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” จะเป็ นความรับผิดชอบของ ซูเปอร์ แบรนด์ ซึ่งเป็ นผู้ซื ้อเครื่ องหมายการค้ า
“เอส” อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ ของซูเปอร์ แบรนด์ คือ การขยายธุรกิจของ “เอส” ให้ เข้ มแข็ง
ขึ ้นในประเทศไทย และการขยายธุรกิจออกไปต่างประเทศ

คุณพงศกร ลักษณาวิบลู ย์กลุ ผู้ถือหุ้น (“คุณพงศกรฯ”) สอบถาม และแสดงความเห็นดังนี ้


เมื่อบริ ษัทฯ ขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ออกไปแล้ วต่อไปค่าใช้ จ่ายในการขายและการ
บริ หาร (SG&A) ของบริ ษัทจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่



ขอทราบรายละเอียดการชาระราคาเครื่ องหมายการค้ า “เอส”



ในส่ ว นของความเสี่ ย งเรื่ อ งอัต ราก าไรที่ ล ดลง เดิ ม บริ ษั ท ฯ มี ก ารผลิ ต และจ าหน่ า ย
เครื่ องดื่มภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “เอส” เมื่อบริ ษัทฯ มีการขายเครื่ องหมายการค้ า
“เอส” แล้ ว จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีกาไรที่ลดลง เพราะบริ ษัทฯ จะไม่สามารถกาหนดราคา
จาหน่ายเครื่ องดื่มได้ ขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาเรื่ องนี ้ด้ วย

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน ชี ้แจงดังนี ้


ในเบือ้ งต้ นบริ ษัทฯ และซูเปอร์ แบรนด์ ยังไม่ได้ ลงนามในสัญญาผลิตและจาหน่าย แต่
ตามที่บริ ษัทฯ มีการเจรจากับ ซูเปอร์ แบรนด์ ซึง่ ในเบื ้องต้ น ซูเปอร์ แบรนด์ ในฐานะของ
ผู้บริ หารเครื่ องหมายการค้ า “เอส” จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการตลาดทังหมด
้
ซึ่ง
ค่าใช้ จ่ายในการตลาดมีมลู ค่าประมาณ 9% ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะ
ได้ รับประโยชน์ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการตลาดจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้



การขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” เป็ นการขายแบบเบ็ดเสร็ จ คือเมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” บริ ษัทฯ และซูเปอร์ แบรนด์
จะมีการลงนามในสัญญา และการโอนเครื่ องหมายการค้ า “เอส” และบริ ษัทฯ จะได้ รับเงิน
จากการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” จานวน 1,300 ล้ านบาท
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ในส่วนของการรับรายได้ ในปี ที่สอง และปี ที่สาม จานวนปี ละ 130,000,000 บาท เป็ นการ
รับรายได้ จากการที่ซูเปอร์ แบรนด์ ว่าจ้ างบริ ษัทฯ เป็ นที่ปรึ กษาในการให้ ความสนับสนุน
ช่วยเหลือในด้ านเทคนิค ซึง่ รายได้ ในส่วนนี ้บริ ษัทฯ จะได้ รับในปี 2558 และปี 2559

คุณศักดิ์ชยั ฯ สอบถามดังนี ้
 จากโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัท เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด (“เกรท แบรนด์ ”)
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า “เอส” เมื่อ เกรท แบรนด์ ได้ รับ
เงินจากการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” จานวนรวม 1,560 ล้ านบาทแล้ ว หาก เกรท
แบรนด์ มีผลประกอบการขาดทุน เกรท แบรนด์ อาจไม่สง่ เงินที่ได้ จากการขายเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” มาให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รั บเงิ นใดๆ จากการขายเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” ครัง้ นี ้ ขอให้ ชี ้แจงรายละเอียดเรื่ องนี ้ให้ ทราบด้ วย
 ขอทราบข้ อมูลผลประกอบการของ เกรท แบรนด์
 ขอทราบเหตุผลที่บริ ษัท ก่อตัง้ เกรท แบรนด์ ขึ ้นที่เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน (“ฮ่ องกง“)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงดังนี ้
 บริ ษัทฯ ถือหุ้นในเกรท แบรนด์ ในสัดส่วน 100% ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะได้ รับเงิน ที่ได้ จากการ
ขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” แน่นอน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ก่อตัง้ เกรท แบรนด์ ขึน้
เพื่อให้ ทาหน้ าที่ดแู ลเครื่ องหมายการค้ า “เอส” และการที่ เกรท แบรนด์ ขายเครื่ อ งหมาย
การค้ า “เอส” เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขาย และกากับให้ เกรท แบรนด์ ขาย
เครื่ องหมายการค้ า “เอส”
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน ชี ้แจงดังนี ้
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ผลประกอบการของ เกรท แบรนด์ มีกาไร 72 ล้ านบาท โดย
รายได้ หลักของ เกรท แบรนด์ คือ ค่าใช้ สิทธิเครื่ องหมายการค้ า (Royalty Fee) ที่ได้ รับจาก
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ เกรท แบรนด์ ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายหลักๆ ที่สาคัญ
คุณเพียงพนอ บุญกล่า ที่ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงดังนี ้
 เกรท แบรนด์ ถือหุ้นโดยบริ ษัทฯ ในสัดส่วน 100% ดังนัน้ ผลประกอบการของ เกรท แบ
รนด์ จะถูกนามารวมอยู่ในงบการเงินของบริ ษัทฯ
 ปั จจุบนั บริ ษัทขนาดใหญ่หลายแห่งได้ มีการก่อตังบริ
้ ษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อรองรับ การ
ขยายธุ รกิ จออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภ าคเอเชี ย ซึ่งเหตุผลดังกล่าว เป็ น
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เหตุผลที่บริ ษัทฯ ได้ ก่อตัง้ เกรท แบรนด์ ขึ ้นที่ฮ่องกง เพื่อให้ เกรท แบรนด์ เป็ นบริ ษัทที่จะ
ทาหน้ าที่บริ หารการใช้ เครื่ องหมายการค้ า โดย เกรท แบรนด์ มีการจดทะเบียนเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” ที่ฮ่องกง ประเทศไทย และอีกหลายประเทศ
 บริ ษัทฯ ตัง้ เกรท แบรนด์ ขึน้ ที่ฮ่องกง เนื่องจากบริ ษัทฯ คานึงถึงเรื่ องสิทธิ ประโยชน์ ทาง
ภาษี และฮ่ อ งกงมี สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ที่ ส นั บ สนุ น การลงทุ น ของนั ก ลงทุ น จาก
ต่างประเทศ กล่าวคือ หากรายได้ ของบริ ษัทฯ เกิดขึ ้นนอกฮ่องกง บริ ษัทฯ จะไม่ต้องเสีย
ภาษี ที่ฮ่องกง
 สัญญาขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” เป็ นสัญญาระหว่าง เกรท แบรนด์ ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทฯ กับบริ ษัทของกลุ่มไทยเบฟ คือ ซูเปอร์ แบรนด์ ซึ่งก่อตังขึ
้ ้นที่ประเทศสิงคโปร์
ซึง่ จะเห็นได้ ว่า ซูเปอร์ แบรนด์ ของกลุ่มไทยเบฟนันจดทะเบี
้
ยนอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และ
เป็ นบริ ษัทที่เป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ าในกลุ่มของไทยเบฟเช่น เดียวกันกับ เกรท แบ
รนด์ ของบริ ษัทฯ
 ในส่วนของสัญญาการให้ ความสนับสนุนช่วยเหลือในด้ านเทคนิคและความรู้ ความชานาญ
จะเป็ นสัญญาโดยตรงระหว่างบริ ษัทฯ กับ ซูเปอร์ แบรนด์ เนื่องจากบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ที่ ทา
หน้ าที่ในการให้ บริ การ
 ในกรอบการอนุมัติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ในด้ านของบริ ษัทฯ จะรวมถึง บริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ คือ เกรท แบรนด์ ด้ วย ในขณะเดียวกันด้ านกลุม่ ไทยเบฟ จะมี ซูเปอร์ แบรนด์ และ
อาจจะมีบ ริ ษัท แม่ ซึ่งขึน้ อยู่ กับ ว่านิ ติบุคคลใดท าหน้ าที่ ไ ด้ เหมาะสมที่ สุด ควรจะเป็ น
บริ ษัทผู้ผลิต บริ ษัทผู้จดั จาหน่าย หรื อบริ ษัทที่เป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า
คุณฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้
 ขอทราบว่าภายหลังจากปี 2559 บริ ษัทฯ จะยังได้ รับค่าที่ปรึ กษาในการให้ ความสนับสนุน
ช่วยเหลือในด้ านเทคนิค จากซูเปอร์ แบรนด์ หรื อไม่ และจะมีการปรั บค่าที่ปรึ กษาเพิ่มขึน้
หรื อไม่
กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
 ตามสัญญาการให้ ความสนับสนุนช่วยเหลือในด้ านเทคนิคและความรู้ ความชานาญ มีค่าที่
ปรึกษาปี ละ 130 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับ 2 ปี คือ ปี 2558 และปี 2559 เท่านัน้
คุณพงศกรฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี ้
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 กรณี บริ ษัทฯ เข้ าทาสัญญาผลิตและจัดจาหน่าย (Manufacturing and Distribution
Agreement) ซึง่ มีผลใช้ บงั คับเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม และจะมีผลบังคับใช้
ต่อเนื่องอีกเป็ นระยะเวลา 3 ปี หลังจากสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญา เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่บริ ษัทฯ จะ
ต่อรองขอทาสัญญาดังกล่าวนานกว่านี ้เช่น 10 ปี หรื อ 20 ปี เนื่องจากในอนาคตซูเปอร์
แบรนด์ อาจจะสามารถหาผู้ผลิตรายใหม่ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าบริ ษัทฯ ได้ ซึง่ เรื่ อง
ดังกล่าวเป็ นความเสี่ยงของบริ ษัทฯ จึงขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาในประเด็นนี ้ด้ วย
ประธานฯ ชี ้แจงดังนี ้
 ขอบคุณสาหรับความคิดเห็น และจะรับประเด็นดังกล่าวไว้ พิจารณา
คุณศักดิ์ชยั ฯ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
 เกรท แบรนด์ จะโอนเงิ นที่ ได้ จากการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ให้ แก่บริ ษัทฯ โดย
บริ ษัทฯ จะบันทึกเป็ นรายได้ จากการขายสินทรั พย์ หรื อเกรท แบรนด์ จะจ่ายให้ แก่บริ ษัทฯ
ในรู ปของเงินปั นผล
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน ชี ้แจงดังนี ้
 เมื่อ เกรท แบรนด์ มีการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” เกรท แบรนด์ จะรับรู้ รายได้ จากการ
ขายจานวน 1,300 ล้ านบาท ซึ่งงบการเงิ นรวมของบริ ษัทฯ จะรั บรู้ รายได้ จากการขาย
เครื่ องหมายการค้ า “เอส” จานวน 1,300 ล้ านบาท ทันทีด้วยเช่นกัน
 ในส่วนของเงินที่ เกรท แบรนด์ จะโอนกลับมาให้ เสริ มสุข คณะผู้บริ หารได้ มีการหารื อกันว่า
จะเป็ นการโอนกลับมาในรู ปของการกู้ยืมเงินระหว่างกัน
 สาหรั บการจ่ายเงินปั นผล นโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัท ฯ อ้ างอิงถึงกาไรสุทธิ ของงบ
การเงินรวม โดยงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ จะรวมรายได้ จากการขายเครื่ องหมายการค้ า
“เอส” ของ เกรท แบรนด์ ด้ วย
 งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มี
ขาดทุนสะสมทางภาษี ประมาณ 2,000 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีสิทธิ ประโยชน์ ทาง
ภาษี
คุณณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้
 เมื่อบริ ษัทฯ ขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” แล้ ว บริ ษัทฯ ต้ องโอนสิทธิในเครื่ องหมายการค้ า
และสูตรในการผลิตให้ แก่ ซูเปอร์ แบรนด์ จึงขอทราบว่า บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในส่วนต่างของ
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ต้ นทุนการผลิตที่ บริ ษัทฯ ต้ องซือ้ หัวนา้ เชื อ้ (Concentrate) จากซูเปอร์ แบรนด์ เพื่ อผลิต
เครื่ องดื่มเท่าไหร่
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน ชี ้แจงดังนี ้
 แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะต้ องมีการซื ้อหัวเชื ้อ (Concentrate) จากเดิมที่บริ ษัทฯ ซื ้อเองโดยตรง เป็ น
การซื ้อผ่านจากผู้ที่เป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า คือ ซูเปอร์ แบรนด์ แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไปคือค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (SG&A) โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายในการตลาดของบริ ษัทฯ ซึง่ จะ
หายไป ซึง่ เรื่ องนี ้เป็ นภาพรวมผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ
คุณธวัช มีประเสริ ฐสกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี ้
 เครื่ องหมายการค้ า “เอส” เป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญในการที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศของ
บริ ษัทฯ เมื่อบริ ษัทฯ ขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ให้ แก่กลุ่มไทยเบฟแล้ ว บริ ษัทฯ ต้ อง
ดาเนินการให้ แน่ใจว่าบริ ษัทฯ จะเป็ นคู่ค้าของกลุ่มไทยเบฟตลอดไป เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่
สาคัญมากต่ออนาคตของบริ ษัทฯ และหากกลุ่มไทยเบฟจะไม่บริ หารเครื่ องหมายการค้ า
“เอส” แล้ ว บริ ษัทฯ ควรซื ้อเครื่ องหมายการค้ า “เอส” คืน
ประธานฯ ชี ้แจงดังนี ้
 คณะผู้บริ หาร และคณะกรรมการ ได้ พิ จารณาเรื่ องนี อ้ ย่ างละเอียดถี่ ถ้ วนไม่ให้ บริ ษัทฯ
เสียเปรี ยบจากการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ซึง่ จากการพิจารณาข้ อดี และข้ อเสียของ
การขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” เห็ นว่า การขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ มากกว่าเป็ นผลเสีย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การเข้ าทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” กับบริ ษัท ซูเปอร์ แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands
Company Pte.Ltd.) และรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” กับบริ ษัท
ซูเปอร์ แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte.Ltd.) และรายการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

67,280,724

99.9780

14,755

0.0219

0

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้ เสีย ทัง้ นี ้ ในวาระนี ้ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจานวน 171,923,138 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 64.66 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียในวาระ
นี ้ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจ านวนเสี ย งของผู้ถื อหุ้น ที่ เข้ าร่ วมประชุมและผู้รั บ มอบฉัน ทะ
ทังหมด
้
239,218,617 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้
วาระที่ 4

กิจการอื่นๆ

ประธานฯ ชี ้แจงว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่าสมควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
เสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอ
เรื่ องอื่นใดนันให้
้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด และสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่ อง
อื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรื อไม่
คุณพงศกร ลักษณาวิบูลย์ กุล (“คุณพงศกรฯ”) ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นจานวน 1 หุ้น เสนอให้ บริ ษัทฯ
บรรจุวาระการประชุมเกี่ ย วกับ การจัดท าหลัก เกณฑ์ ก ารให้ สิ ท ธิ ผ้ ูถื อหุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระการประชุมและ
กรรมการบริ ษัทที่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย และด้ านคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระและกรรมการ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทโดยไม่จากัดจานวนหุ้น และเป็ นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริ ษัทจนถึงวันที่ มีการเสนอวาระและ
คัดเลือกกรรมการ
เลขานุการที่ประชุม ชีแ้ จงว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการ
แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ ว่า เมื่อที่ ประชุมพิ จารณาระเบี ยบวาระการประชุมตามลาดับ
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ระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อลงมติสาหรับการบรรจุวาระการประชุม ตามที่คณ
ุ
พงศกรฯ เสนอ โดยบริ ษัทฯ จะสามารถบรรจุเรื่ องดังกล่าวเป็ นวาระการประชุมได้ เมื่อที่ประชุมมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด หรื อไม่น้อยกว่า 88,633,495 หุ้น จากจานวนหุ้น
ทังหมด
้
265,900,484 หุ้น
ที่ประชุมมีมติให้ บริ ษัทฯ บรรจุวาระการประชุมด้ วยคะแนนเสียง 10,800,001 เสียง ซึง่ เป็ นคะแนน
เสียงน้ อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่สามารถบรรจุวาระ
ดังกล่าวเป็ นวาระการประชุมได้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสาคัญสรุ ป ดังนี ้
คุณชฎิล จุลินรักษ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
 บริ ษัทฯ ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี และขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” เพื่อเสริ ม
สภาพคล่องของบริ ษัทฯ และเป็ นการบริ หารสินทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด
ภายหลังจากนี ้ บริ ษัทฯ จะกลับมาทาในสิ่งที่บริ ษัทฯ ถนัด คือ เป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
และบริ ษัทฯ ไม่ได้ ผลิตและจัดจาหน่ายเฉพาะเครื่ องดื่มอัดลมแต่เพียงอย่างเดียว แต่บริ ษัทฯ
มองถึงโอกาสที่จะเข้ าไปสร้ างประโยชน์ และการได้ รับประโยชน์จากการเป็ นผู้ผลิตและจัด
จาหน่าย โดยมีคู่ค้าคือกลุ่มไทยเบฟ ซึ่ง เป็ นกลุ่มที่ ซือ้ สิทธิ ประโยชน์ เครื่ องหมายการค้ า
ต่างๆ เช่น ไฮเนเก้ น เอฟแอนด์เอ็น และอื่นๆ
 ขอสอบถามคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี (“คุณฐาปนฯ”) ว่า กลุ่มไทยเบฟ จะมอบหมายให้
บริ ษัทฯ มีส่วนในการที่เป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า อื่น
ของกลุม่ ไทยเบฟหรื อไม่
 การซื ้อเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ของกลุ่มไทยเบฟ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ไปแสวงหาโอกาส
การขยายธุร กิ จเครื่ องดื่มภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “เอส” ในประเทศต่างๆ เช่น พม่า
กัมพูชา ลาว เวียดนาม ซึ่งหมายความว่า มีโอกาสที่ จะให้ บริ ษัทฯ ผลิตเครื่ องดื่มส่งไป
จาหน่ายในพม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ใช่หรื อไม่
 ขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาเรื่ องการบริ หารเงินทุนของบริ ษัทฯ การบริ หารโกดังเก็บสินค้ า และ
การทารอบของการหมุนเงิน (Capitalize Cycle) เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีค่าใช้ จ่ายในการ
สร้ างแบรนด์ แล้ ว ต้ น ทุนคงที่ (Fix Cost) ของบริ ษัทฯ ควรจะลดลง โดยบริ ษัทฯ อาจ
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พิจารณานาการบริ หารในเชิง Matrix เข้ ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงต้ องพิจารณาเรื่ อง KPI ใน
การบริ หารงานด้ วย
 ในการบริ หารโลจิสติกส์ ซึง่ ประกอบด้ วย supply create demand หรื อ demand create
supply เป็ นกรณีที่บริ ษัทฯ ต้ องพิจารณาว่าบริ ษัทฯ จะวางแผนการขายก่อน หรื อจะวาง
แผนการผลิตก่อน หากบริ ษัทฯ วางแผนการผลิตก่อน อาจจะเป็ นกลยุทธ์ ที่เหมาะสาหรั บ
Brand Leader ซึง่ บริ ษัทฯ ทราบอยู่แล้ วว่าบริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด บริ ษัทฯ ก็
จะสามารถวางแผนการผลิต และทาให้ เกิดการบริ หารต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(Cost Efficiency) หากบริ ษัทฯ ยังไม่ใช่ Brand Leader บริ ษัทฯ อาจต้ องกลับมาบริ หาร
ต้ นทุน และวัตถุดิบ
คุณฐาปนฯ ชี ้แจงดังนี ้
 ปั จจุบนั มีสินค้ าที่เป็ นเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซงึ่ กลุม่ ไทยเบฟมอบหมายให้ บริ ษัทฯ เป็ น
ผู้จดั จาหน่าย เช่น เครื่ องดื่มโออิชิ นอกจากนี ้ ยังมีสินค้ า อื่นๆ เช่น เครื่ องดื่มชาลิปตัน เอน
เนอร์ จีดริ๊ งค์ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาความสามารถที่จะเข้ าถึงร้ านค้ า และตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ จึงขอยืนยันว่ากลุ่มไทยเบฟและบริ ษัทฯ มีการ
ทางานร่ วมกันอย่างใกล้ ชิดแน่นอน
 กรณี Matrix Management จากการสังเกตองค์กรในรู ปแบบของบริ ษัทข้ ามชาติ ซึง่ มีการ
บริ หารงานหลายลาดับชัน้ ตังแต่
้ จาก Head Quarter ลงมา Regional Office แล้ วก็ลงมา
เป็ น Local Office ซึง่ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทฯ การบริ หารงานของบริ ษัทฯ ถือว่ามี
ความเป็ น Matrix โดยมีความคล่องตัวมาก และมีความใกล้ ชิดกันในการบริ หารงาน และ
การสื่อสารภายในองค์กร
 กรณี supply create demand หรื อ demand create supply บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญ
ทัง้ 2 กรณี ควบคู่กันไป ทัง้ นี ้ ในเชิ งกลยุทธ์ บริ ษัทฯ เน้ นทัง้ การสร้ างแบรนด์ และการ
กระจายสินค้ า เนื่องจากแบรนด์ของบริ ษัทฯ ไม่ใช่ global brand ไม่ได้ เป็ นแบรนด์ยอด
นิยมระดับโลก ดังนัน้ สินค้ าของบริ ษัทอื่นๆ จะมีความได้ เปรี ยบบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงต้ องมี
การกระจายสินค้ าที่ต้องไม่แพ้ บริ ษัทอื่นๆ
กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงเพิ่มเติมดังนี ้
 เจตนารมณ์ หลักของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทฯ ต้ องมีความชัดเจนว่าจุดแข็งขององค์กรคืออะไร
และบริ ษัทฯ จะดาเนิน ไปในทิศทางใดในอนาคต ทิศทางธุรกิจในอนาคตของบริ ษัทฯ มี 4
แกนหลัก คือ ธุรกิจเครื่ องดื่มอัดลม ธุรกิจน ้าเปล่า ธุรกิจเครื่ องดื่มไม่อดั ลม และการเป็ นผู้
จัดจาหน่ายทังอาหารและเครื
้
่ องดื่ม ซึง่ แต่ละธุรกิจมี Business Model ที่แตกต่างกัน
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 ปั จจุบนั Core Competency ของบริ ษัทฯ คือ การผลิตและการจัดจาหน่าย สิ่งที่ท้าทาย คือ
การบริ หารจัดการรถขาย และการวางแผนการจัดจาหน่ายสินค้ าแต่ละแบรนด์ ซึ่งต้ องมี
ความชัดเจน และต้ องทางานใกล้ ชิดกับเจ้ าของแบรนด์
 สาหรับฝ่ ายบริ หาร จะมี KPI ต่างๆ เป็ นตัวชี ้วัด เช่น ในทางการเงิน หากบริ ษัทฯ จะบริ หาร
สินทรัพย์หมุนเวียน เช่น สินค้ าในสต๊ อค ต้ องมีการพิจารณาว่าจะบริ หารอย่างไร เนื่องจาก
หากมีสินค้ าค้ างอยู่และยังไม่นาออกขาย บริ ษัทฯ จะเงิ นจม หรื อกรณี บริ ษัทฯ ต้ องการ
สินค้ าที่สดใหม่เสมอ บริ ษัทฯ ก็ต้องมีการบริ หารในเรื่ องดังกล่าว ซึง่ บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการ
ให้ กระชับมากขึ ้นเรื่ อยๆ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี ้ และ
กล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม : เวลา 12.50 น.

________________________
คุณโพธิพงษ์ ล่าซา
ประธานในที่ประชุม

________________________
คุณอรุ ณรัตน์ ตังธี
้ รภัทรกิจ
เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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