สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2.
สารสนเทศรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) (บัญชี 2)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มีมติเห็นชอบให้
บริ ษัทฯ เข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
1. รายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2557 (พิเศษ) ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 มีมติ
เห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีกบั บริ ษัท เกษมทรัพย์สิริ 4
จากัด (“เกษมทรัพย์สิริ”) ผู้ชนะการประมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเกษมทรั พย์สิริเป็ นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัทฯ (“การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี”)
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.
2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 14.40 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ซึ่งเป็ นขนาดรายการ
ตามเกณฑ์มลู ค่าของสิ่งตอบแทนที่ชาระเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน)
นอกจากนี ้ รายการดัง กล่า วถื อเป็ นรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษัท จดทะเบี ย นตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) โดยมี
ขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ นร้ อย
ละ 23.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ ต้องแต่งตัง้ ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเพื่ อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
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ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติแต่งตังบริ
้ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด (Discover
Management Co., Ltd.) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อทาหน้ าที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ า
ทารายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
2. รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 21/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติ
เห็นชอบให้ แก้ ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2557 (พิเศษ) ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2557 ในส่วนของสาระสาคัญของรายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” จากเดิมเป็ นดังนี ้
มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ระหว่าง บริ ษัทฯ (หรื อบริ ษัท
ย่อย) กับ บริ ษัท ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte Ltd.) ซึง่ เป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
โดยในการเข้ าทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ดังกล่าวจะไม่เป็ นการขายโดยมีเงื่อนไขกับ
บริ ษัท ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte Ltd.) และมีสาระสาคัญของ
รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ดังนี ้
สาระสาคัญของรายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” คือ ผู้ซื ้อจะชาระเงินค่าเครื่ องหมายการค้ า
“เอส” จานวน 1,300,000,000 บาท ณ วันที่มีการลงนามในสัญญาซื ้อขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
และผู้ซื ้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
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 12/2557 ดังกล่าวมีมติอนุมตั ิให้ นายสมชาย บุลสุข ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจพิจารณา ดาเนิ นการ เจรจา ปรั บปรุ ง เงื่อนไข
การค้ า มูลค่าของเครื่ องหมายการค้ า “est” และค่าสนับสนุนช่วยเหลือในด้ านเทคนิคและความรู้
ความชานาญ ให้ รวมกันไม่น้อยกว่ามูลค่าผลตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิตามแผนการขายเครื่ องหมาย
การค้ า “est” กล่าวคือไม่น้อยกว่า 1,560,000,000 บาท การเข้ าทาสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง การ
แก้ ไขการกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่กาหนดไว้ ก่อนหน้ านี ้เพื่ออนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว รวมถึงการ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ยวข้ องตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ยวข้ องเพื่ อให้ การขาย
เครื่ องหมายการค้ า “est” เสร็ จสิ ้น ถูกต้ องและสมบูรณ์ และเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริ ษัทฯ
รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สิน
ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 11.99 ของ
มูลค่าสินทรั พย์ รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ซึง่ เป็ นขนาดรายการ
ตามเกณฑ์มลู ค่าของสิ่งตอบแทนที่ชาระเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ รวมของบริ ษัทจดทะเบียน)
ทัง้ นี ้ เมื่อบริ ษัทฯ คานวณและนับรวมมูลค่าของรายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” กับมูลค่า
รายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
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8/2557 (พิเศษ) ซึง่ มีขนาดมูลค่ารายการเท่ากับร้ อยละ 14.40 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่เกิดขึ ้นในระหว่ าง 6 เดือน
ก่อนวันที่ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” จะทาให้ รายการจาหน่ายไปซึ่ง
ทรั พย์ สินของบริ ษัทฯ มีมูลค่ารายการรวมร้ อยละ 26.39 ของมูลค่าสินทรั พย์ รวมของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย
นอกจากนี ้ รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ดังกล่าว ถือเป็ นรายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท
จดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวม
ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 19.75 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษัทฯ ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุท ธิของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทฯ คานวณ
และนับรวมมูลค่ารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” กับมูลค่ารายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2557 (พิเศษ) ซึง่ มีขนาดมูลค่า
รายการเท่ากับร้ อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกันซึง่ เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” จะทาให้ รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมลู ค่ารายการรวมร้ อยละ 43.47 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ ต้องแต่งตัง้ ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเพื่ อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทา
รายการดังกล่าว ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติแต่งตัง้ บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จากัด เป็ นที่
ปรึ ก ษาทางการเงิ นอิส ระ เพื่ อทาหน้ าที่ ใ ห้ ความเห็น แก่ ผ้ ูถื อหุ้น ของบริ ษัท ฯ เกี่ ย วกับ การเข้ าท า
รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ (หรื อบริ ษัทย่อย)
อนึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2557 (พิเศษ) ได้ กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 1/2557 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ และได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และวันรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ขอเปิ ดเผยสารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อผู้ถือ
หุ้น ดังนี ้
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1. สารสนเทศตามบัญชี 1 - สารสนเทศที่เสนอต่ อตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของ
บริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“สารสนเทศตามบัญชี 1”)
1.1 การขายที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ จะ
จัดขึ ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2557
2) คู่สัญญาและความสัมพันธ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
ผู้ขาย

: บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)

ผู้ซื ้อ

: บริ ษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จากัด (“เกษมทรัพย์สิริ”)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อและ
ผู้ขาย

: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเกษมทรัพย์สิริเป็ นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ กล่าวคือ เกษมทรัพย์สิริ มีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่คือ บริ ษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง จากัด (“วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง”)
ซึง่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ของเกษมทรัพย์สิริ และวัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่คือ
บริ ษัท ทีซีซีโฮลดิ ้ง จากัด (“ทีซีซีโฮลดิ ้ง”) ซึง่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 70 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของวั
้
ฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง
ส่วนบริ ษัทฯ มีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ
สติก จากัด (“ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก”) ซึง่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 64.66 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ
สติ ก มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น รายใหญ่ คือ บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด
(มหาชน) ซึง่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ ว
ทังหมดของไทยเบฟเวอเรจ
้
โลจิสติก และไทยเบฟเวอเรจมีผ้ ูถือ
หุ้นรายใหญ่ เป็ นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ ของ
บริ ษัทฯ คือ ทีซีซีโฮลดิ ้ง

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริ ษัทฯ จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี จานวน 10 ไร่ 4 ตารางวา (4,004 ตารางวา หรื อ
16,016 ตารางเมตร) โฉนดที่ดินเลขที่ 1415 เลขที่ดิน 221 ระวาง 5036 II 6216-8,12 หน้ าสารวจ 501
เล่ม 15 หน้ า 15 ตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 721 ถนนเจริ ญนคร แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ซี.ไอ.ที. พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนส์ จากัด (“CIT”) เป็ นตัวแทนขายที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีโดยใช้ วิธีการประมูล โดยกาหนดราคาขายขันต
้ ่า 1,550,000,000 บาท ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มกระบวนการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีดงั กล่าว ตังแต่
้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2557
โดยมีการติดประกาศขายผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นการทัว่ ไป และกาหนดระยะเวลาสาหรั บการซื ้อซอง
ประมูลและการลงทะเบียนเพื่อเข้ าประมูลระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2557
และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ซึง่ บริ ษัทฯ และ CIT ตกลงกาหนดให้ เป็ นวันยื่นซองประมูลและเปิ ดซอง
ประมูล โดยเมื่อเสร็ จสิ ้นขันตอนการประมู
้
ล ปรากฏว่ามีผ้ เู ข้ าร่ วมประมูลเพียงรายเดียวคือ เกษมทรัพย์
สิริ ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยเกษมทรัพย์สิริยื่นประมูลซื ้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขา
ธนบุ รี ข องบริ ษั ท ฯ ในราคา 1,809,808,000 บาท โดยราคาดัง กล่ า วเป็ นราคาที่ สู ง กว่ า ราคา
1,550,000,000 บาทซึง่ เป็ นราคาประมูลขันต
้ ่าที่กาหนดในการประมูลครัง้ นี ้
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2557 (วาระพิเศษ) ของบริ ษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
กันยายน 2557 ได้ มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีกับผู้
ชนะการประมูล คือ เกษมทรัพย์สิริ ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีดงั กล่าว เข้ าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ มี
นัย ส าคัญ ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษั ทจดทะเบียนในการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) โดยมีขนาดของ
รายการเท่ากับร้ อยละ 14.40 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 (ซึง่ เป็ นขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่าของสิ่งตอบแทนที่ชาระเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวม
ของบริ ษัทจดทะเบียน)
นอกจากนี ้ การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีดงั กล่าว ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน”) โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ น
ร้ อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
พร้ อมทัง้ เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ต่อ
ตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่ อพิ จารณาอนุมัติการเข้ าท ารายการ
ดังกล่าว ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
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ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาขายที่ ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีดังกล่าว เนื่ องจากบริ ษัทฯ ต้ องการ
บริ หารจัดการสินทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
4) ลักษณะของสินทรั พย์ ท่ จี าหน่ ายไป และมูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ จี าหน่ ายไป
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี จานวน 10 ไร่ 4 ตารางวา (4,004 ตารางวา หรื อ 16,016 ตารางเมตร)
โฉนดที่ดินเลขที่ 1415 เลขที่ดิน 221 ระวาง 5036 II 6216-8,12 หน้ าสารวจ 501 เล่ม 15 หน้ า 15 ตังอยู
้ ่
ที่เลขที่ 721 ถนนเจริ ญนคร แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี ตามการประเมินของกรมที่ดินและผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ
จานวน 3 ราย ได้ แก่
1. กรมที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน เท่ากับ 460,460,000 ล้ านบาท หรื อ 115,000 บาท/ตารางวา
2. บริ ษัท ซี.ไอ.ที. พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนส์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้ประเมินราคาทรั พย์ สินอิสระ ตาม
รายงานเลขที่ CIT_V_F2014-0015-E ลงวันที่ 1 เมษายน 2557 เท่ากับ ค่าที่ดิน 1,281,280,000
บาท หรื อ 320,000 บาท/ตารางวา และสิ่งปลูกสร้ าง 12,441,541 บาท (ไม่รวมTower Crane และ
ท่าเรื อ) รวมเป็ นเงิน 1,293,721,541 บาท
3. บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์ สินอิสระ ตามรายงาน
เลขที่ ทพ.14/6/142 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เท่ากับ ค่าที่ดิน 1,121,120,000 บาท หรื อ
280,000 บาท/ตารางวา และสิ่งปลูกสร้ าง 32,391,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,153,511,000 บาท
4. บริ ษัท ซีพีเอ็ม แคปปิ ทัล จากัด ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ตามรายงานเลขที่ CPM.AS.
0288/2557(A57GEN0258) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 และรายงานเลขที่ CPM. AS.(0288)
A57GEN0258/2557 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เท่ากับ ค่าที่ดิน 1,481,480,000 บาท หรื อ
370,000 บาท/ตารางวา และสิ่งปลูกสร้ าง 25,900,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,507,380,000 บาท
โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันใดๆ
5) มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุ รี จานวน 10 ไร่ 4 ตารางวา (4,004 ตารางวา หรื อ 16,016
ตารางเมตร) โฉนดที่ดินเลขที่ 1415 เลขที่ดิน 221 ระวาง 5036 II 6216-812 หน้ าสารวจ 501 ตังอยู
้ ่ที่
เลขที่ 721 ถนนเจริ ญนคร แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร ให้ แก่ เกษมทรัพย์สิริ ซึง่
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในราคา 1,809,808,000 บาท เป็ นการขายในราคาที่ เกษมทรัพย์สิริ
ชนะการประมูล และราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาประเมินโดย กรมที่ดิน และผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระสามรายคือ บริ ษัท ซี.ไอ.ที. พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนส์ จากัด บริ ษัท ไทยประเมินราคา
ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด และบริ ษัท ซีพีเอ็ม แคปปิ ทัล จากัด ตามรายงานในข้ อ 4 ทังนี
้ ้ ผู้ประเมินทัง้ 3 ราย
ได้ ใช้ วิธีการประเมินโดยวิธีการคิดจากต้ นทุนและวิธีเปรี ยบเทียบจากราคาตลาด
6) การคานวณขนาดของรายการ
6.1 การคานวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป
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ข้ อมูล ทางการเงิ น โดยสรุ ป ของบริ ษัท ฯ และมูล ค่าของรายการซึ่งคานวณได้ จ ากเกณฑ์ ตาม
ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
งบการเงินรวมสาหรั บรอบบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 (พันบาท)

ข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

13,014,992

สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน

15,473

หนี ้สินรวม

5,099,476

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

7,915,516

กาไรสุทธิ (ขาดทุน)

(483,865)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

7,900,043

NTA

*NTA คานวณโดยใช้ สินทรัพย์รวม หักสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน หักหนี ้สินรวม หักส่วนของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อย
การคานวณมูลค่ าของรายการจากเกณฑ์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป
เกณฑ์มลู ค่าของสิ่งตอบแทนที่ชาระเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน
การเงินรวมสาหรั บรอบบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 (พันบาท)
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ

13,014,992

มูลค่าสิ่งตอบแทน

1,874,136

% ของสินทรัพย์รวม

14.40%

*มูลค่าสิ่งตอบแทน คานวณโดยใช้ มลู ค่าซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการโอนในส่วนของบริ ษัทฯ
และภาษี ธุรกิจเฉพาะ
จากการคานวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ขนาด
ของรายการเท่ากับร้ อยละ 14.40% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่
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30 กันยายน 2557 (ซึง่ เป็ นขนาดรายการตาม เกณฑ์มลู ค่าของสิ่งตอบแทนที่ชาระเปรี ยบเทียบกับ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน)
6.2 การคานวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป
การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน
ตามประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเมื่อพิ จารณาตามงบการเงิ นรวมของ
บริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษัทฯ ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
7) ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการทารายการ
การขายที่ดินดังกล่าวจะเป็ นการสร้ างผลตอบแทนจากทรัพย์สินที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยการ
ขายสินทรัพย์ซงึ่ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ใช้ ประโยชน์อย่างเหมาะสม จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น ทังในด้
้ านการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และการจัดสรรเงินทุน และสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
8) แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ ายสินทรั พย์
นาไปชาระหนี ้เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
้
และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
9) กรรมการที่มีส่วนได้ เสียเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 8/2557 (วาระพิเศษ) ของบริ ษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
กันยายน 2557 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีกบั ผู้ชนะการประมูล คือ เกษมทรัพย์สิริ ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียเกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ แก่
1) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
2) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
3) นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
4) นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล
โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านดังกล่าวข้ างต้ นไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมในวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้
เห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี กับ เกษมทรัพย์ สิริ และไม่ได้
ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่า การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะส่งผลดีต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือ
หุ้น โดยคณะกรรมการได้ พิจารณาถึงศักยภาพในการใช้ ประโยชน์บนที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
แล้ วพบว่า การขายสินทรัพย์ซงึ่ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ อย่างเหมาะสม จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทัง้ ในด้ านการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และการจัดสรรเงินทุน และสินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี ้ ในการขายที่ ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างตัวแทนขายโดยใช้ วิธี การ
ประมูล และมีการติดประกาศขายผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นการทัว่ ไป โดยกาหนดระยะเวลาสาหรับการซื ้อ
ซองประมูลและการลงทะเบียนเพื่อเข้ าประมูลที่เหมาะสม และคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ูชนะการประมูล ในราคาที่ สูงกว่าราคา
เสนอขายขันต
้ ่าที่บริ ษัทฯ กาหนด และเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ
ซึง่ การดาเนินการทุกขัน้ ตอนของบริ ษัทฯ เป็ นการดาเนินการอย่างโปร่ งใส และคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ข้ างต้ น
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1.2 รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2557 ซึง่ จะ
จัดขึ ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2557
2) คู่สัญญาและความสัมพันธ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
ผู้ขาย

: บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) หรื อ เกรท แบรนด์
ลิมิเต็ด บริ ษัทย่อยซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ผู้เป็ น
เจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ในปั จจุบนั

ผู้ซื ้อ

: บริ ษัท ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company
Pte Ltd.)

ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ซื อ้ และ : ผู้ ซื อ้ คื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ที่ อิ น เตอร์ เบฟ (สิ ง ค์ โ ปร์ ) (InterBev
ผู้ขาย
(Singapore)) (“IBS”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
IBS เป็ นบริ ษัทย่อยที่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้งส์ ลิมิ
เต็ด (International Beverage Holdings Limited) (“IBHL”) ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 และ
IBHL ถือหุ้นโดยบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) (“ไทย
เบฟเวอเรจ”) ในสัดส่วนร้ อยละ 100
3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 21/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบให้
แก้ ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2557 (พิเศษ) ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ใน
ส่วนของสาระสาคัญของรายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” จากเดิมเป็ นดังนี ้
มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ระหว่าง บริ ษัทฯ (หรื อบริ ษัทย่อย)
กับ บริ ษัท ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte Ltd.) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษัทฯ
โดยในการเข้ าทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ดังกล่าวจะไม่เป็ นการขายโดยมีเงื่อนไขกับ บริ ษัท
ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด ) Super Brands Company Pte Ltd.และมีสาระสาคัญของรายการขาย
เครื่ องหมายการค้ า “เอส” ดังนี ้
สาระสาคัญของรายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” คือ ผู้ซื ้อจะชาระเงินค่าเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
จานวน 1,300,000,000 บาท ณ วันที่มีการลงนามในสัญญาซื ้อขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” และผู้ซื ้อ
จะชาระเงินให้ กบั บริ ษัทฯ สาหรับการให้ ความสนับสนุนช่วยเหลือในด้ านเทคนิคและความรู้ ความชานาญ
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ในปี ที่ ส องและปี ที่ ส ามนับ จากวัน ที่ มี ก ารลงนามในสัญ ญาซื อ้ ขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ปี ละ
130,000,000 บาท รวมเป็ น 1,560,000,000 บาท
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 12/2557 ดังกล่าว มีมติอนุมตั ิให้ นายสมชาย บุลสุข ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจพิจารณา ดาเนินการ เจรจา ปรับปรุ ง เงื่อนไขการค้ า มูลค่า
ของเครื่ องหมายการค้ า “est” และค่าสนับสนุนช่วยเหลือในด้ านเทคนิคและความรู้ ความชานาญ ให้
รวมกันไม่น้อยกว่ามูลค่าผลตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิตามแผนการขายเครื่ องหมายการค้ า “est” กล่าวคือ
ไม่น้อยกว่า 1,560,000,000 ล้ านบาท การเข้ าทาสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง การแก้ ไขการกาหนดวัน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่กาหนดไว้ ก่อนหน้ านี เ้ พื่ออนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว รวมถึงการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การขายเครื่ องหมายการค้ า “est”
เสร็ จสิ ้น ถูกต้ องและสมบูรณ์ และเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริ ษัทฯ
นอกจากขายเครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว บริ ษัทฯ จะเข้ าทาสัญญาผลิตและการจัดจาหน่ายสินค้ ากับผู้
ซื อ้ หรื อบุ ค คลที่ ผ้ ู ซื อ้ ก าหนด โดยมี ก ารช าระค่ า ตอบแทน ตามยอดจั ด จ าหน่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาผลิตและการจัดจาหน่ายนัน้ บริ ษัทฯ จะนาเข้ าสู่การพิจารณาและขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวจะอยู่บนเงื่อนไขการ
ดาเนินการที่เป็ นปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ ภายใต้ เงื่อนไขการค้ าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ ได้
ด าเนิ น การกับ บริ ษัท หรื อคู่สัญ ญาอื่น ซึ่งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 ข้ อ 3. เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่
เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พ ย์ สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ
ร้ อยละ 11.99 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ซึง่ เป็ น
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ประเภทที่ 3 - เกณฑ์มลู ค่าของสิ่งตอบแทนที่ชาระเปรี ยบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน)
ทัง้ นี ้ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป บริ ษัทฯ ต้ องนับรวมมูลค่า รายการขายเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” กับรายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่บริ ษัทฯ เข้ าทา
รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” โดยเมื่อบริ ษัทฯ นับรวมมูลค่ารายการขายเครื่ องหมายการค้ า
“เอส” กับรายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 8/2557 (พิเศษ) ซึง่ มีขนาดมูลค่ารายการเท่ากับร้ อยละ 14.40 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย รายการจาหน่ายไปซึง่ ทรั พย์สินของบริ ษัทฯ จะมีมลู ค่ารายการรวมร้ อยละ 26.39 ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
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นอกจากนี ้ รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ดังกล่าว ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน”) โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ น
ร้ อยละ 19.75 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษัทฯ ต้ องนับรวมมูลค่ารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
กับรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่บริ ษัทฯ เข้ าทารายการขายเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” โดยเมื่อบริ ษัทฯ นับรวมมูลค่ารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” กับรายการขายที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ าง ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 8/2557 (พิเศษ) ซึ่งมี
ขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรั พย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษัทฯ จะมีมลู ค่ารายการรวมร้ อยละ 43.47 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ฯ”) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน
การเข้ าทารายการดังกล่าว ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
4) ลักษณะของสินทรั พย์ ท่ จี าหน่ ายไป และมูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ จี าหน่ ายไป
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัวเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2555 และเครื่ องหมายดังกล่าวได้
ใช้ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มาเป็ นระยะเวลาประมาณ 24 เดือน ทังนี
้ ้ ณ เดือนสิงหาคม ปี 2557
“เอส” มีสว่ นแบ่งทางการตลาดคิดเป็ นร้ อยละ 12 ของตลาดเครื่ องดื่มอัดลมทังหมด
้
มูลค่าสินทรัพย์และบริ การที่จาหน่ายคิดเป็ น 1,560,000,000 บาท
5) มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชาระ
เงิน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็ นจานวนทัง้ สิ ้น 1,560,000,000 บาท ในส่วนของเกณฑ์ ที่ใช้ ในการ
กาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาจากวิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ที่เหมาะสม 3 วิธีแล้ ว
โดยสรุ ปว่า วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Based Method) เป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ ที่จะใช้ ในการ
ประเมิน โดยมีระยะเวลาการชาระเงิน 3 ปี วิธีการคานวณดังกล่าวจะประมาณการจากยอดขายที่คาด
ว่าจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต นามาคานวณด้ วยอัตราค่าใช้ สิทธิ เครื่ องหมายการค้ า (Royalty Rate) ที่
เหมาะสม และคิดลดค่าใช้ สิทธิเครื่ องหมายการค้ าในอนาคตให้ เป็ นมูลค่าสุทธิในปั จจุบนั
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ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังบริ
้ ษัทที่ได้ รับการยอมรับจากนานาประเทศ คือ บริ ษัท แกรนท์
ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทสมาชิกของ บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน อินเตอร์ เนชันแนล จากัด
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ รายการขายเครื่ องหมายการค้ า
“เอส” โดยมูลค่าของเครื่ องหมายการค้ าและวิธีการที่ ใช้ ในการคานวณจะได้ รับการพิจารณาและให้
ความเห็นจาก บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จากัด ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ตอ่ ไป
6) การคานวณขนาดของรายการ
6.1 การคานวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป
ข้ อมูล ทางการเงิ น โดยสรุ ป ของบริ ษัท ฯ และมูล ค่าของรายการซึ่งคานวณได้ จ ากเกณฑ์ ตาม
ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
งบการเงินรวมสาหรั บรอบบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 (พันบาท)

ข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

13,014,992

สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน

15,473

หนี ้สินรวม

5,099,476

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

7,915,516

กาไรสุทธิ (ขาดทุน)

(483,865)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

7,900,043

NTA

*NTA คานวณโดยใช้ สินทรัพย์รวม หักสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน หักหนี ้สินรวม หักส่วนของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อย
การคานวณมูลค่ าของรายการจากเกณฑ์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป
เกณฑ์มลู ค่าของสิ่งตอบแทนที่ชาระเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน
การเงินรวมสาหรั บรอบบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 (พันบาท)
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
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1,560,000

มูลค่าผลตอบแทนที่จาหน่าย

% ของสินทรัพย์รวม

11.99%

*มูลค่าสิ่งตอบแทน คานวณโดยใช้ มลู ค่าเครื่ องหมายการค้ า ”เอส” บวกค่าสนับสนุนช่วยเหลือใน
ด้ านเทคนิคและความรู้ ความชานาญ
จากการคานวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ขนาด
ของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 11.99 ของมูลค่าสินทรั พย์ รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ
วัน ที่ 30 กัน ยายน 2557 (ซึ่ง เป็ นขนาดรายการตามเกณฑ์ มูล ค่ า ของสิ่ งตอบแทนที่ ช าระ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน)
6.2 การคานวณขนาดของรายการจากเกณฑ์ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน
ตามประกาศรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงิ นรวมของ
บริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 19.75 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษัทฯ ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
7) วัตถุประสงค์ และความจาเป็ นในการเข้ าทารายการ และประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการทา
รายการ
บริ ษัทฯ ตระหนักว่า การสร้ างแบรนด์ ใ นธุรกิ จ ต้ องอาศัยระยะเวลาและใช้ เงิ น ลงทุนมาก โดยขณะนี ้
บริ ษัทฯ อยู่ภายใต้ สภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง หากบริ ษัทฯ ไม่ขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” บริ ษัทฯ
จะมีโอกาสในการสร้ างผลกาไรในตลาดลดลง การโอนเครื่ องหมายการค้ าให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเป็ นการโอนให้ แก่ผ้ ทู ี่
มีศกั ยภาพในการลงทุนในเครื่ องหมายการค้ า
ในการขายแบรนด์ ครั ง้ นี ้ ทาให้ บริ ษัท ฯ สามารถใช้ เงิ นไปในการลงทุนเพิ่ มขี ดความสามารถที่ สูงสุด
(best-in-class) ในการขายและการจาหน่าย ในขณะที่ ยังคงรั บผลิตและจ าหน่ายสิ นค้ าเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” อยู่ต่อไป โดยไม่มีความจาเป็ นต้ องจัดสรรเงินลงทุนจานวนมากในการสร้ างแบรนด์ “เอส”
แต่อย่างใด
นอกจากนี ้ ภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่าฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ จะดีขึน้
เนื่องจาก บริ ษัทฯ ไม่ต้องลงทุนในการสร้ างแบรนด์และจากการที่ผ้ ซู ื ้อเป็ นบริ ษัทที่มีศกั ยภาพได้ ให้ คามัน่
ในการสร้ างเครื่ องหมายการค้ า อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังมีสญ
ั ญาผลิตและจัดจาหน่าย ทาให้ เครื่ องหมายการค้ า
“เอส” ยังคงเป็ นเครื่ องหมายการค้ าที่บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญและยังคงให้ ผลประโยชน์แก่ บริ ษัทฯ จากค่า
รับจ้ างผลิตและจัดจาหน่ายตามสัญญาตามปริ มาณยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
8) แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ ายสินทรั พย์
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บริ ษัทฯ จะใช้ เงิ นที่ ได้ รับจากการจาหน่ายสินทรั พย์ สาหรั บเป็ นทุนในการดาเนิ นงานและใช้ ลงทุนใน
โครงสร้ างพืน้ ฐานของกิจการ เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ แก่ศกั ยภาพในการจัดจาหน่ายและการ
ผลิตของบริ ษัทฯ
9) กรรมการที่มีส่วนได้ เสียเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2557 (พิเศษ) ของบริ ษัทฯ ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2557 ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการ Conditional Sale กับ บริ ษัท
อินเตอร์ เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้งส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็ นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 12/2557 ของบริ ษัทฯ ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
พิจารณาแก้ ไขมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2557 (พิเศษ) ของบริ ษัทฯ ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2557 โดยมีมติเห็นชอบให้ บริ ษัท ฯ เข้ าทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ระหว่าง
บริ ษัทฯ (หรื อบริ ษัทย่อย) กับ บริ ษัท ซุปเปอร์ แบรนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte
Ltd.) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ ได้ แก่
1) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
2) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
3) นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
4) นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล
โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านดังกล่าวข้ างต้ นไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ และไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน
ในวาระพิจารณาเรื่ องดังกล่าวข้ างต้ น
10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
เนื่องจากการสร้ างแบรนด์ในธุรกิจต้ องอาศัยระยะเวลาและใช้ เงินลงทุนมาก หากบริ ษัทฯ จะต้ องลงทุนใน
การสร้ างแบรนด์ ในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ก็จะทาให้ โอกาสในการสร้ างกาไรในตลาดลดลง และ
หากบริ ษัทฯ ไม่ขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” บริ ษัทฯ จะต้ องแบกรับผลขาดทุน บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างที่
ปรึ กษาธุรกิจซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในธุรกิจ ทาการศึกษาทางเลือกต่างๆ และได้ ข้อ
สรุ ปว่าการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ตามที่ได้ มีการแก้ ไขในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
12/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เป็ นกลยุทธ์ ที่เหมาะสมกับเสริ มสุขมากที่สดุ ภายใต้
ข้ อจากัดต่างๆ ที่มีอยู่
ทังนี
้ ้ การดาเนินการขันต้
้ น มีความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเมื่อปี 2554
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นให้ เสนอแนะให้ ใช้ การขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ตามที่ได้ มีการ
แก้ ไขในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 12/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
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เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า ทางเลื อ กดัง กล่ า วจะก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษั ท ฯ และผู้ ถื อ หุ้ นของ
บริ ษัทฯ
11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
ไม่ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ข้ างต้ น

หรื อ กรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ มี ค วามเห็ น แตกต่ า งจากความเห็ น ของ

12) การส่ งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน
วันประชุม
2. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในข้ อมูลที่ระบุไว้ ในสารสนเทศนี ้ ในการนี ้ กรรมการผู้มีอานาจกระทา
การแทนบริ ษัทฯ ได้ แก่ นายสมชาย บุลสุข และ ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ได้ ตรวจทาน
ข้ อมูลในสารสนเทศนี ้แล้ วอย่างระมัดระวัง และขอรั บรองว่าไม่มีข้อความอันเป็ นเท็จ และไม่ได้ มีการละเว้ น
ข้ อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ซึ่งจ าเป็ นต้ องมี หรื อต้ องระบุไ ว้ ใ นสารสนเทศนี ้ ตลอดจนไม่มีข้ อความที่
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดแต่อย่างใด
3. รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระในการทารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
ไม่มี
4. หนีส้ ิน
4.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ ่ อี อกจาหน่ ายแล้ วและที่ยังมิได้ ออกจาหน่ าย
ไม่มี
4.2 ยอดรวมของเงินกู้ท่ ีมีกาหนดระยะเวลาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 และภาระการนาสินทรั พย์ วางเป็ นหลักประกัน
ยอดหนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
(ล้ านบาท)

หลักประกันเงินกู้

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน

1,400

-

รวมเงินกู้ยืม

1,400

-

ประเภทเงินกู้

4.3 ยอดรวมหนีส้ ินอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และภาระการนา
สินทรั พย์ วางเป็ นหลักประกัน
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ ใช้ บญ
ั ชีเงินฝากประจาของบริ ษัทฯ ซึง่ มีเงินฝากประจาจานวน
2.52 ล้ านบาท เป็ นหลักประกันในศาล จากกรณีที่บริ ษัทฯ ถูกพนักงานกลุม่ หนึง่ ฟ้องให้ ชดใช้
ค่าเสียหายจากการเลิกจ้ างโดยไม่เป็ นธรรม
4.4 หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
สรุ ปหนีส้ ินที่อาจเกิดขึ ้นภายหน้ า และภาระผูกพันของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นจากการถูกพนักงานกลุม่ หนึง่ ฟ้องให้ ชดใช้ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้ างโดย
ไม่เป็ นธรรมประมาณ 8.14 ล้ านบาท ซึง่ ในปั จจุบนั คดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาเนินคดีในชันศาล
้
โดยบริ ษัท ฯ ใช้ บัญ ชี เงิ น ฝากประจ าของบริ ษัท ฯ ซึ่ง มีเงิ น ฝากประจ าจ านวน 2.52 ล้ านบาท เป็ น
หลักประกันในศาล
ในปี 1557 พนักงานที่บริ ษัท ฯ เลิกจ้ างจานวน 45 ราย ได้ ฟ้องร้ องบริ ษัทฯ ว่าบริ ษัทฯ เลิกจ้ างไม่เป็ น
ธรรม และเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้ างโดยไม่เป็ นธรรมโดยมี ทุนทรั พย์ ฟ้องร้ องรวม
ทังสิ
้ ้นประมาณ 46.52 ล้ านบาท โดยก่อนฟ้องร้ อง พนักงานกลุ่มดังกล่าวได้ ขอให้ สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุม ธานี พิ จ ารณาเรี ย กร้ องเงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากบริ ษั ท ฯ ซึ่งส านัก งาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้ แจ้ ง ให้ พนักงานกลุ่มดังกล่าวทราบว่าบริ ษัทฯ ได้
ดาเนิ นการตามกฎหมายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และขัน้ ตอนที่ ถูกต้ องแล้ ว ซึ่งปั จจุบันคดีความ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาเนินคดีในชันศาล
้
5. ข้ อมูลบริษัท
5.1 ข้ อมูลการประกอบธุรกิจโดยสรุ ป และแนวโน้ มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) เริ่ มประกอบธุรกิจเครื่ องดื่ม โดยมีคณะผู้ก่อตังบริ
้ ษัทฯ จานวนทังสิ
้ ้น 7
คน โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ น 8 ล้ านบาท เริ่ มเปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 1495 และได้ เริ่ ม
ผลิตเครื่ องดื่ม “เป๊ ปซี่” ที่โรงงานสีลมและนาออกจาหน่ายครัง้ แรกเมื่อ 28 มีนาคม 1496 เป็ นต้ นมา
เมื่อ วัน ที่ 32 มีน าคม 1554 คณะกรรมการได้ มี มติย กเลิ ก สัญ ญาผลิ ตและจัดจ าหน่ ายเครื่ อ งดื่ ม
นา้ อัดลมภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของเป๊ ปซี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ( Exclusive Bottling
Appointment (“EBA”)) ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 1554 ในวันที่ 19 เมษายน 1554 ได้ ให้
ความเห็นชอบการดาเนินการของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาระหว่างบริ ษัทฯ กับเป๊ ปซี่ (รวมถึงการ
เลิกสัญญา) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 1554 บริ ษัทฯ ได้ รับหนังสือจากบริ ษัท เป๊ ปซี่ -โคล่า(ไทย) เทรด
ดิ ้ง จากัด Seven-Up Nederland, B.V. (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มเป๊ ปซี่”) และบริ ษัท เอสเอสเนชัน่ แนลโลจิ
สติกส์ จากัด (“SSN”) (รวมเรี ยกกลุม่ เป๊ ปซี่ และ SSN ว่า“กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่”) แจ้ งว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
ได้ ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายหุ้นของบริ ษัทฯ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสัญญา EBA นัน้ หากกลุ่ม
เป๊ ปซี่เป็ นฝ่ ายขายหุ้นให้ กบั SSN และ/หรื อผู้ลงทุนฝ่ าย SSN กาหนดเป็ นเงื่อนไขให้ บริ ษัทฯและเป๊ ปซี่
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ดาเนินการขยายระยะเวลาวันที่การเลิกสัญญา EBA มีผลออกไปอีก 7 เดือน นับจากวันที่ 2 เมษายน
พ.ศ. 1555
ต่อมา บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จากัด ซึง่ เป็ นผู้ลงทุนฝ่ าย SSN ได้ ซื ้อหุ้นจากกลุ่มเป๊ ปซี่และได้
ทาคาเสนอซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ ลงนามในหนังสือขยายระยะเวลาการมีผล
บังคับของการเลิกสัญญา EBA ออกไป มีกาหนด 7 เดือนนับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2555 ดังนัน้ สัญญา
EBA จะเป็ นอันสิ ้นสุดเมื่อสิ ้นวันทาการของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ทังนี
้ ้ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
สัญญา EBA คือ สัญญาความร่ วมมือทางการตลาดและการโฆษณา (Agreement for Cooperative
Advertising and Marketing Principles (“Coop”) มีผลสิ ้นสุดในวันเดียวกัน
ภายหลังจากการสิ ้นสุดสัญญา EBA ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและ
จาหน่ายเครื่ องดื่มน ้าอัดลมภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “est” (เอส)
สาระสาคัญโดยสรุ ปของแผนธุรกิจในอนาคตของบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับแผนการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
แผนการดาเนินงานภายใต้ 4 ขาธุรกิจ
ขาธุรกิ จที่ 1: การขยายตลาดเครื่ องดื่มไม่อัดลม โดยการแนะนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ สู่ตลาดภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ หรื อการเข้ าซื ้อกิจการที่มีผลิตภัณฑ์ หรื อเครื่ องหมายการค้ าที่ประสบ
ความสาเร็ จในตลาดอยู่แล้ ว หรื อโดยการเข้ าทาสัญญารับจ้ าง หรื อรับอนุญาต หรื อได้ รับสิทธิในการ
ผลิ ต และจ าหน่ า ยหรื อ เข้ าท าสัญ ญาในรู ป แบบอื่ น ใด ส าหรั บ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มิ ใ ช่ น า้ อัด ลมภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าของบุคคลอื่น บริ ษัทฯ อาจดาเนินธุรกิจอย่างอื่นได้ เท่าที่ ไม่ขัดหรื อแย้ งกับแผน
ธุรกิจในอนาคต เช่น การใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริ ษัทฯ การดาเนินธุรกิจอื่น โดยอาศัยศักยภาพ
ของบริ ษัทฯ ตามที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
ขาธุรกิจที่ 2: การลงทุนเพิ่มสายการผลิตน ้าดื่มคริ สตัล เพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ ้นของน ้าดื่ม
ขาธุรกิจที่ 3: การเป็ นผู้จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากสินค้ าประเภทเครื่ องดื่ม
ขาธุรกิจที่ 4: การเป็ นผู้ผลิตเครื่ องดื่มน ้าอัดลมภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าอื่น
บริ ษัทฯ ได้ วางเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจในด้ านต่างๆ ไว้ ดงั นี ้
เป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาด
บริ ษัทฯ มีการวางเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละปี โดยการตังเป
้ ้ าหมาย
ดังกล่าวจะคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงรสนิยมและอุปนิสยั
ในการบริ โภคของลูกค้ า สภาพการแข่งขันข้ อได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบของคูแ่ ข่ง กิจกรรมของคู่แข่งขันในปี ที่
ผ่านมา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การตังเป
้ ้ าหมายของ บริ ษัทฯ จะคานึงถึงสถานการณ์แนวโน้ มในอดีตประกอบกับ
การคาดการณ์ ใ นอนาคต รวมทัง้ การประเมิน จุดอ่ อนและจุ ดแข็ ง ของบริ ษัท ฯ เพื่ อวิ เคราะห์ แ ละ
พิ จารณาสร้ างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเพิ่ มผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ๆ เพื่ อเสริ มให้ ผลการดาเนิ นงาน
เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
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เป้าหมายในการเพิ่มกาไร
นอกจากการเพิ่มยอดขายซึง่ เป็ นปั จจัยในการเสริ มสร้ างกาไร บริ ษัท ฯ ยังมุ่งเน้ นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และการควบคุมค่าใช้ จ่ายในด้ านต่างๆ โดยกาหนดดัชนี การวัดประสิทธิ ภาพ (Key Performance
Indicator) ให้ หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรถือเป็ นเป้าหมายในการดาเนินงาน และจะใช้ ดชั นีการวัด
ประสิทธิภาพดังกล่าวเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลงานของพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ด้ วย
เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริ มพัฒนาบุคลากรทุกระดับตาแหน่งงานงานและสายงานอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ โดยแต่ ล ะปี จะมี ก ารตัง้ งบประมาณส าหรั บ การฝึ กอบรมพนัก งานในหน่ ว ยงานต่า งๆ
ตลอดจนการน าโครงการฝึ กอบรมทางด้ านการบริ ห าร/การจัดการ และเทคนิ คต่างๆ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพการทางานมาอบรมและถ่ายทอดให้ พนักงานเพื่อนาไปใช้ ในการปฏิบัติงานประจาวัน
นอกจากนัน้ ยังเน้ นการพัฒนาบุคลากรในสภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง โดยผ่านการสอนและแนะนางาน
โดยผู้บงั คับบัญชาในสายงาน
เป้าหมายในการให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้น
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ูถือหุ้นในรู ปของการจ่ายเงินปั นผลโดยสม่าเสมอ ในอัตราที่
เหมาะสมตามผลประกอบการในแต่ละปี โดยการสร้ างความเจริ ญและความมัน่ คงให้ กับบริ ษัทฯ เพิ่ม
รายได้ และผลกาไรให้ กับธุรกิ จด้ วยกิ จกรรมการตลาดที่ มีประสิทธิ ภาพ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ เกิ ดความ
ต้ องการบริ โภคเครื่ องดื่มของบริ ษัทฯ รวมทัง้ การเพิ่ มยอดผลิตและยอดขายให้ มากยิ่ งขึน้ เพื่อสร้ าง
ผลตอบแทนให้ กบั นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
เป้าหมายในการเพิ่มการตอบแทนต่อสังคม
บริ ษัทฯ มีนโยบายการดาเนินธุรกิจเคียงคู่กับความรั บผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเติมความสุขให้ กั บคน
ไทย ด้ วยผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพมาตรฐานสากลในทุกโอกาสบนพื ้นฐานที่เป็ นธรรม เคารพสิทธิการดาเนิน
ชี วิตขัน้ พื น้ ฐานของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย โดยให้ ความส าคัญต่อการดาเนิ นโครงการเพื่ อสิ่ งแวดล้ อม
ตลอดจนกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังขยายผลสู
้
่สาธารณชนภายนอก
ผ่านการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ โดยมีเป้าหมายในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายขับเคลื่อน
สังคมไทยให้ เกิดการพัฒนาด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืนตลอดไป
ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี ้
บริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นหลัก 2 กลุม่ คือ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด และบริ ษัท เอสเอส เนชัน่ แนล
โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษัทฯ มีบริ ษัทในเครื อคือ บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด (บริ ษัทย่อยทางอ้ อม) ดาเนินธุรกิจ เป็ น
ผู้ผลิตและรั บจ้ างผลิตเครื่ องดื่มชาลิป ตัน และจาหน่ ายให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้จั ดจาหน่ายโดยตรง หรื อ
จาหน่ายให้ บริ ษัท เป๊ ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ ้ง จากัด ซึง่ จะจาหน่ายต่อให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั จาหน่ายให้
อีกต่อหนึ่ง ปั จจุบันหุ้นของบริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด (ร้ อยละ 99.99) ถือโดยบริ ษัท เสริ มสุข
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โฮลดิ ง้ ส์ จ ากั ด (บริ ษั ท ย่ อ ยทางตรง) ซึ่ ง จั ด ตัง้ ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2549 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้น และบริ หารการลงทุนของบริ ษัทในเครื อของเสริ มสุข
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 ในบริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด ซึง่ เป็ นผู้ผลิต
และจาหน่ายหลอดพลาสติกเพื่อใช้ ในการผลิตขวดพีอีที ขวดพีอีที และฝาพลาสติก
ทังนี
้ ้ บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด (บริ ษัทย่อยทางตรง) ได้ เข้ าซื ้อกิจการบริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์
(2008) จากัด เพื่อผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม “แรงเยอร์ ” “พาวเวอร์ พลัส” และอื่นๆ ให้ กบั บริ ษัทฯ เพื่อ
จัดจาหน่าย

บริษัทย่ อย
บริษัทย่ อยทางตรง
 บริษัท เสริมสุข โฮลดิง้ ส์ จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริ ษัทอื่น
โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2555 บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด ได้ เข้ าซื ้อกิจการบริ ษัท เครื่ องดื่มแรง
เยอร์ (2008) จากัด เพื่อผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม “แรงเยอร์ ” “พาวเวอร์ พลัส” และอื่นๆ ให้ กบั
บริ ษัทฯ เพื่อจัดจาหน่ายปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด ในสัดส่วนร้ อย
ละ 99.99
บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 500,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
 บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข เทรนนิ่ง จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิ จให้ บริ การฝึ กอบรม
พนักงานปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัท เสริ มสุข เทรนนิ่ง จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
บริ ษัท เสริ มสุข เทรนนิ่ง จากัด มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
 เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด (Great Brands Limited)
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เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด (Great Brands Limited) เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นในฮ่องกง และบริ ษัทฯ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า “`เอส” โดย เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด ได้
อนุญาตให้ บริ ษัทฯ ใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวสาหรั บการผลิต การตลาดและการขาย การ
โฆษณา และการจัดจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ เครื่ องดื่มโคล่า และเครื่ องดื่มอัดลมอื่นๆ ซึ่งผลิ ตและ
จาหน่ายโดยบริ ษัทฯ
ปั จจุบัน เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว HKD 1,000,000 แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ HKD 1
บริษัทย่ อยทางอ้ อม
 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์ เรจ จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด เป็ นผู้ผลิตและรั บจ้ างผลิตเครื่ องดื่มชาลิปตัน และจาหน่ายให้
บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั จาหน่ายโดยตรง หรื อจาหน่ายให้ บริ ษัท เป๊ ปซี่ -โคล่า (ไทย) เทรดดิ ้ง จากัด ซึง่ จะ
จาหน่ายต่อให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั จาหน่ายให้ อีก ต่อหนึ่งปั จจุบนั บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด ถือ
หุ้นในบริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด มีทุนจดทะเบี ยนชาระแล้ ว 689,586,150 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ 68,958,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
 บริษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด
บริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม “แรงเยอร์ ”
“พาวเวอร์ พลัส” และอื่นๆ ให้ กบั บริ ษัทฯ เพื่อจัดจาหน่าย ปั จจุบนั บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด
ถือหุ้นใน บริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
บริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 200,000,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
5.2 ตารางสรุ ปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา และปี ปั จจุบัน พร้ อมคาอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมาและปี ปั จจุบัน
5.2.1 ตารางสรุ ปงบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
สินทรั พย์

งบปี
งบ 9 เดือน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 30 กันยายน
2556
2555
2554
2557

สินทรั พย์ หมุนเวียน
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งบการเงินรวม
สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบปี
งบ 9 เดือน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 30 กันยายน
2556
2555
2554
2557
186.3
1,544.5
976.4
155.9

เงินลงทุนชัว่ คราว

-

-

12.0

-

489.7

735.6

990.1

554.3

23.0

64.9

10.0

38.5

147.7

406.2

499.9

199.3

-

-

-

-

2,226.3

2,018.8

2,274.9

2,312.4

92.2

188.5

392.0

81.5

164.8

149.0

37.5

163.1

3,330.0

5,107.5

5,192.8

3,505.0

0.8

2.5

2.4

0.5

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

276.3

195.1

18.4

342.6

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

174.5

214.1

126.2

172.6

-

0.1

0.1

-

3.0

5.0

5.0

3.0

232.1

33.1

29.6

232.1

8,636.7

7,983.4

8,003.9

8,717.0

21.3

19.1

39.9

15.5

4.0

2.7

1.3

7.2

22.3

31.0

23.8

19.5

9,371.0

8,486.1

8,250.6

9,510.0

12,701.0

13,593.6

13,443.4

13,015.0

ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
ภาษี สรรพสามิตจ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

(หน่วย: ล้ านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
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งบการเงินรวม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบปี
งบ 9 เดือน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 30 กันยายน
2556
2555
2554
2557

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ า

766.2

1,237.5

1,369.2

985.4

24.7

50.3

26.2

8.0

เจ้ าหนี ้อื่น

331.4

438.6

369.2

317.1

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

700.0

-

-

1,400.0

-

-

129.6

-

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

447.8

755.2

383.6

503.1

เงินปั นผลค้ างจ่าย

73.6

75.0

74.9

73.5

522.2

691.8

851.6

489.3

43.5

59.5

78.2

56.6

2,909.4

3,307.9

3,282.5

3,833.0

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

463.5

453.3

449.7

286.3

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

925.5

1,103.0

1,155.3

980.2

-

-

10.0

-

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

1,389.0

1,556.3

1,615.0

1,266.5

รวมหนีส้ ิน

4,298.4

4,864.2

4,897.5

5,099.5

ทุนจดทะเบียน

265.9

265.9

265.9

265.9

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

265.9

265.9

265.9

265.9

1,342.4

1342.4

1,342.4

1,342.4

เจ้ าหนี ้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน

เงินมัดจารับขวดและลังจากลูกค้ า
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

ประมาณการหนี ้สินระยะยาว

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
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งบการเงินรวม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมาย

งบปี
งบ 9 เดือน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 30 กันยายน
2556
2555
2554
2557
26.8
26.8
26.8
26.8

สารองทัว่ ไป

2,785.0

3,089.0

3,089.0

2,285.0

ยังไม่ได้ จดั สรร

556.0

1,081.4

678.2

572.1

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

3,426.5

2,923.9

3,123.4

3,423.3

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

8,402.6

8,729.4

8,525.7

7,915.5

-

-

20.2

-

8,402.6

8,729.4

8,545.9

7,915.5

12,701.0

13,593.6

13,443.4

13,015.0

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: ล้ านบาท)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบปี
งบ 9 เดือน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 30 กันยายน
2556
2555
2554
2557

รายได้
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ

11,172.0

22,820.7

21,430.5

7,789.4

285.5

385.8

230.1

91.8

11,457.5

23,206.5

21,660.6

7,881.2

ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การ

8,114.7

18,219.8

17,349.1

5,728.9

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

2,950.0

3,222.9

2,867.2

2,143.7

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

1,024.9

1,206.7

1,077.4

763.6

9.6

5.5

1.7

26.8

12,099.2

22,654.9

21,295.4

8,663.0

162.3

176.7

(196.3)

124.4

(479.4)

728.3

168.9

(657.4)

รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วม (สุทธิจากภาษี เงินได้ )
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
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งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ภาษี เงินได้
กาไรสาหรั บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรจากการตีมลู ค่าที่ดินใหม่
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ ตาม
หลักการคณิตศาสตร์ สาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษี เงินได้ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวม

งบปี
งบ 9 เดือน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 30 กันยายน
2556
2555
2554
2557
150.9
(128.1)
(106.5)
173.5
(328.5)

600.2

62.4

(483.9)

11.0

(0.2)

-

(1.7)

(26.4)

40.8

2.6

(1.9)

641.7

0.5

-

204.0

(2.6)

34.2

(163.9)

(7.7)

-

0.4

666.4

30.8

36.8

(3.2)

337.9

631.0

99.2

(487.1)

5.2.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ผลดาเนินงาน (MD&A)
สรุ ปผลประกอบการที่สาคัญสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุด วันที่ 32 กันยายน 1557 และ 1556
ผลการดาเนินงานสาหรับงวดเก้ าเดือน สิ ้นสุดวันที่ 32 กันยายน 1557 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิแสดง
ไว้ ในงบการเงินรวม เป็ นจานวนเงิน 483.9 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเงิน 332.3 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 127.3 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
2) บริ ษัทฯ มีรายได้ ลดลง 2,267.6 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21.9 เนื่ องจากสินค้ าที่บริ ษัท ฯ
จาหน่ายมีการแข่งขันทางสูง และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง
1) บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายลดลง 689.9 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 22.7 ปั จจัยหลักที่ส่งผลให้ อตั รา
การลดลงของต้ นทุนขายน้ อยกว่าอัตราการลดลงของรายได้ เนื่องจากสัดส่วนการขายสินค้ าเปลี่ยนแปลงไป
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3) บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลง 232.7 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.3 ปั จจัย
หลักที่ส่งผลให้ อตั ราการลดลงของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารน้ อยกว่าอัตราการลดลงของรายได้ เนื่องจาก
ค่าใช้ จ่ายบางรายการเป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่ ซึง่ ไม่ได้ แปรผันตามปริ มาณการขายที่ลดลง
4) บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมลดลง 18.1 ล้ านบาท เกิดจากการรับรู้ รายได้
เงินชดเชยค่าประกันภัยน ้าท่วมในปี ปั จจุบนั ต่ากว่าปี ก่อน
ผลการดาเนินงานสาหรับงวดเก้ าเดือน สิ ้นสุดวันที่ 32 กันยายน 1557 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนต่อ
หุ้นขันพื
้ ้นฐานเป็ นจานวนเงิน 2.81 บาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ ้น 2.15 บาท เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน
สรุ ปผลประกอบการที่สาคัญสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 32 ธันวาคม 1556 และ 1555
ผลการดาเนินงานสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 32 ธันวาคม 1556 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ แสดงไว้ ในงบ
การเงินรวม เป็ นจานวนเงิน 318.5 ล้ านบาท กาไรลดลงเป็ นจานวนเงิน 933.1 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 254.3
เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
2) บริ ษัทฯ มีรายได้ ลดลง 22,749.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52.6 เนื่องจากการหยุดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ น ้าอัดลมและเครื่ องดื่มบารุ งกาลังยี่ห้อเดิมที่สิ ้นสุดสัญญาช่วงปลายปี 1555 และเริ่ มต้ นการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์น ้าอัดลม และเครื่ องดื่มบารุ งกาลังยี่ห้อใหม่
1) บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายลดลง 22,225.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.5 ปั จจัยหลักที่ส่งผลให้
อัตราการลดลงของต้ นทุนขายมากกว่าอัตราการลดลงของรายได้ เนื่องจากมีการบริ หารจัดการต้ นทุนการผลิตแต่
ละผลิตภัณฑ์ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และผลกระทบจากการบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าขวดแก้ วหมุนเวียนที่ไ ม่
สามารถนามาใช้ งานได้ ในปี ก่อน
3) บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลง 454.8 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 22.3
ปั จจัยหลักที่ ส่งผลให้ อัตราการลดลงของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารน้ อยกว่าอัตราการลดลงของรายได้
เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายและการตลาดสาหรับช่วงการนาผลิตภัณฑ์ น ้าอัดลมยี่ห้อใหม่ที่ออกสู่
ตลาด และผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่า
4) บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมลดลง 24.5 ล้ านบาท เกิดจากการรับรู้ รายได้
เงินชดเชยค่าประกันภัยนา้ ท่วมในปี ปั จจุบันต่ากว่าปี ก่อนผลการดาเนินงานสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 32 ธันวาคม
1556 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานเป็ นจานวนเงิน 2.14 บาท กาไรลดลง 3.52 บาท เมื่อเทียบ
กับระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน
5.3 ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน (ถ้ ามี) โดยระบุถึงข้ อสมมติฐานทางการค้ า เศรษฐกิจ
อุ ตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้ สอบบัญชีรับ อนุ ญาตและความเห็นของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระว่ าประมาณการผลการดาเนินงานได้ จัดทาขึน้ โดยความระมัดระวัง
ไม่มี
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5.4 รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
5.4.1 คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

1.

นายโพธิพงษ์ ล่าซา

ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ

2.

นายสมชาย บุลสุข

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ ห ารและ
ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

3.

นายสุจินต์ หวัง่ หลี

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

4.

นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการ กรรมการบริ หาร

5.

นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการ

6.

นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

7.

นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ

8.

นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย

กรรมการ

9.

นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

กรรมการ

10. นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล

กรรมการ

11. นายปราโมทย์ พรประภา

กรรมการ

12. นายเรวัต ฉ่าเฉลิม

กรรมการอิสระ

13. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

14. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5.4.2 ผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

1. นายสมชาย บุลสุข
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ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

2. นายฐิ ติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข

กรรมการผู้จดั การ

3. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

4. นายอรรถกฤช วิสทุ ธิพนั ธ์

ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

5. นายปริ ญญา เพิ่มพานิช

ผู้อานวยการฝ่ ายขาย

6. นายพีรพงศ์ กริ นชัย

ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

7. นายพิบลู ย์ วรวัฒน์

ผู้จดั การทัว่ ไปกลุม่ / ผู้จดั การทัว่ ไปโรงงานปทุมธานี
/ รักษาการณ์ผ้ จู ดั การทัว่ ไปโรงงานนครสวรรค์

8. นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์

ผู้จดั การทัว่ ไปโรงงานนครราชสีมา

9. นายวิรัช อิทธิกาจร

ผู้จดั การทัว่ ไปโรงงานสุราษฎร์ ธานี

หมายเหตุ ผู้บริ หาร หมายถึง ผู้บริ หาร 4 รายแรก ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์
5.4.4 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ซึง่ เป็ นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นครัง้ ล่าสุดของบริ ษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

คิดเป็ นร้ อยละ

1

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด

171,923,138

64.66

2

บริ ษัท เอสเอส เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด

36,199,807

13.614

3

บริ ษัท เอสเอส เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด

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

จานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

คิดเป็ นร้ อยละ

6

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED

7,200,000

2.708

7

นางดวงแก้ ว ตระกูลพิพฒ
ั น์

576,500

0.22

8

ร้ อยเอกณรงค์ ภัทรเลาหะ

508,600

0.19

9

น.ส. นันทนา แย้ มมนัส

300,000

0.11

214,900

0.08

260,222,945

97.86

10 บริ ษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จากัด
รวม

5.5 ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ (ถ้ ามี)
ไม่มี
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีท่ มี ีไม่
เพียงพอให้ ระบุแหล่ งที่มาของเงินทุนนีด้ ้ วย
ไม่มี
7. คดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้ านลบ
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อย่างมีนยั สาคัญ และบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาท
ทางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่มีจานวนสูงกว่าร้ อยละ
5.2 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
8. ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริ ษัทฯ และกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งถือ
หุ้นของบริษัทฯ ตัง้ แต่ ร้อยละ 10.0 ขึน้ ไป
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่าง บริ ษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้
ถือหุ้นที่ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมตังแต่
้ ร้อยละ 22 ขึน้ ไป ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ไม่มี
ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่าง บริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นที่ ถือหุ้นทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมตังแต่
้ ร้อยละ 22 ขึ ้นไป ของบริ ษัทย่อย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีวิธีการในการขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยถึงแม้ บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยต้ องทาธุรกิจร่ วมกันกับ บุคคล หรื อ นิติบคุ คลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกัน บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะดาเนินธุรกิจ
อยู่บนเงื่อนไขการดาเนินการที่เป็ นปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ าทั่วไปใน
ลักษณะเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ดาเนินการกับบุคคล หรื อนิติบคุ คลโดยทัว่ ไป
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9. สรุ ปสาระของสัญญาที่สาคัญๆ ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
10. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1. รายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557
2. รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557
11. แบบหนังสือมอบฉั นทะ พร้ อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่ างน้ อย 1 ราย เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุ ถึงความ
สมเหตุ ส มผล และประโยชน์ สูง สุ ดต่ อบริ ษั ทฯ เมื่ อเปรี ย บเทีย บกับ การตกลงเข้ า ทารายการกั บ
บุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ
1. รายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
โปรดพิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการในสารสนเทศที่ เ สนอต่ อตลาดหลัก ทรั พ ย์ ในส่ วนของ
สารสนเทศตามบัญชี 1 (1.1 รายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี ข้ อ 10)
2. รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
โปรดพิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการในสารสนเทศที่ เ สนอต่ อตลาดหลัก ทรั พ ย์ ในส่ วนของ
สารสนเทศตามบัญชี 1 (1.2 รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ข้ อ 10)
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท
1. รายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
ไม่มีความเห็นแตกต่าง (โปรดพิจารณาสารสนเทศตามบัญชี 1 (1.1 รายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
สาขาธนบุรี ข้ อ 11)
2. รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
ไม่มีความเห็นแตกต่าง (โปรดพิจารณาสารสนเทศตามบัญชี 1 (1.2 รายการขายเครื่ องหมายการค้ า
“เอส” ข้ อ 11)
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14. ข้ อความที่ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี ้ ให้ ระบุช่ อื และจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. รายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
ในวาระพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ
โลจิ สติก จากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ ซึ่ง ถื อหุ้นจานวน 272,913,238 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 64.66 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ และไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557
2. รายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
ในวาระพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส” บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
จากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึง่ ถือหุ้นจานวน 272,913,238 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.66
ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557

04/11/2014 10:10
[IM 2_Land Sale and Condition Sale_TH.doc]

31

