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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/ 2553 
ของ     

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 
     

ประชุมเมือ่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม ช้ัน 23 โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซน็ทรัลเวิลด 
ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร มีผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุม 254 คน นับจํานวนได 693,042,651 หุน หรือคิดเปน 
78.47% ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองคประชุม 

 
โดยมี นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม และมีกรรมการมารวมประชุมคอื นายชาน ฮอน กิต รอง

ประธานกรรมการ นายธีรพงศ จนัศิริ ประธานกรรมการบริหาร นายฤทธิรงค บุญมีโชติ กรรมการผูจัดการสายงานผลิตภัณฑกุง นายเชง 
นิรุตตินานนท นายชวน ต้ังจันสิร ินายชาน ชู ชง กรรมการบริหาร นายชาน ติน คงิ กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer นาย
ศักด์ิ เก่ียวการคา พล.ต.ต.ประชา อนเุคราะหดิลก และนายกิติ ปลันธนดิลก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดร.ธรรมนูญ อานัน
โทไทย นายกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ นายวาย ยัท ปาโก ลี Finance Controller นายโสภณ เพ่ิมสิริวัลลภ ผูสอบบญัชีรับอนุญาตจาก
บริษัทสํานักงาน เอนิสทแอนดยัง จํากัด คุณสิทธไิชย มหาคุณ Head of Corporate Finance & Equity Capital Market จาก CIMB 
Securities (Thailand) Co. Ltd. ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหกับผูถอืหุน คุณวรารัตน ชุติมิต รองกรรมการผูจัดการ สายงาน
วาณิชธนกิจ จากบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหกับบริษัท และคุณมานิดา ซนิเมอรแมน ที่ปรึกษาทาง
กฎหมายจากบรษัิท ฮันตัน แอนด วิลเล่ียมส (ไทยแลนด) จํากัด 

 
ประธานฯ กลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้        

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2553 
 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติรบัรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 
2553 เวลา 14.00 น. ณ หองดุสิตธานีฮอลล โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร สําหรับรายงานการประชุมสามญัผูถอื
หุนประจําป 2553 ไดแนบไวในสิ่งที่สงมาดวย 1 ในหนังสือเชิญประชุม 

 
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2553 โดยผูถอืหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้ 
เห็นดวย 685,005,151 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย - เสียง                         - 
งดออกเสียง 8,037,500 เสียง รอยละ 0.00 

รวม 693,042,651 เสียง รอยละ 100.00 
  
วาระที่ 2    พิจารณาและอนุมัตกิารเขาทําสญัญาซ้ือขายหุนและกจิการของบรษัิท MW Brands Holdings SAS และการเขาทาํ

สัญญาที่เกี่ยวของ 
 
               ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาและอนมุัติวา ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมมีติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนมุัติ
ใหบริษัทเขาซือ้หุนสามัญทั้งหมดของบริษัท MW Brands Holdings SAS จํานวนรวม 31,367,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100 และหุน
เพ่ิมเติมอีกจํานวนไมเกิน 417,517 หุน ซึ่งเปนหุนที่กําลังจะออกภายใตการใชสิทธิของ “สิทธิในการซื้อหุน” (Stock Option) ที่ออกไว
กอนหนาแลวโดย MW Brands Holdings SAS ดังมีรายละเอยีดปรากฎตามสารสนเทศการไดมาซึง่หลักทรัพยหรือสินทรัพยของบรษัิท 
และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เอกสารแนบ ส่ิงที่สงมาดวย 2 และ 3) 
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ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเขาทําสัญญาซื้อขายหุนและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และการเขาทํา
สัญญาที่เก่ียวของ โดยผูถอืหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้ 

เห็นดวย 685,005,151 เสียง รอยละ 98.84 
ไมเห็นดวย - เสียง                         - 
งดออกเสียง 8,037,500 เสียง รอยละ 1.16 

รวม 693,042,651 เสียง รอยละ 100.00 
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังนี ้
                   คุณบุญโรจน มุจนานนท (ผูถือหุนจํานวน 6,000 หุน)  ขอใหบริษัทชวยสรุปประเด็นสําคัญของการเขาทําการซื้อกิจการ 
MW Brands 
               คุณธีรพงศ จันศริิ ประธานกรรมการบรหิาร ช้ีแจงวา การเขาทําการซื้อกิจการ MW Brands นั้น สัญญาทกุอยางเสร็จสมบูรณ
แลว คงเหลือเพียง 2 รายการที่ตองดําเนินการ คอื 1) การไดรับการอนุมัติจากผูถอืหุน TUF ในวันที่ 2 กันยายน 2553 และ 2) รอการ
อนุมัติจากรัฐบาลอังกฤษในเรื่องของ Anti Trust ซึ่งถือวาเปนกระบวนการปกติในเร่ืองของการกรอกเอกสารตางๆ ที่เขาทําการลงทนุ
เพ่ือใหทางนัน้พิจารณา โดยทาง TUF มั่นใจวาจะไมเกิดปญหาแตอยางไรและคาดวาจะกระบวนการตางๆ จะเสรจ็ส้ินในเดือนตุลาคม 
หรืออยางชาในเดือนพฤศจิกายน 2553 ข้ึนอยูกับฝายราชการของประเทศองักฤษในการอนมุัติเรือ่ง Anti Trust นี้  
 
               คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล (ผูรบัมอบอํานาจ แทนคุณเอมอร จํานวน 2,000 หุน) อยากทราบวาในการเขาซื้อกิจการ 
MW Brands ในครั้งนี้ ทาง MW Brands เปนผูเสนอขาย หรือ ทาง TUF เปนผูขอซื้อ 
               คุณธีรพงศ จันศริิ ประธานกรรมการบรหิาร ช้ีแจงวา ทาง MW Brands มีความประสงคจะขาย ในขณะที่ TUF ก็มีความสนใจ
ในการเขาซือ้กิจการดังกลาวอยูดวย 
 
               คําถาม (ตอ) ขอทราบความคืบหนาในเรือ่งของเรือจับปลาทูนาของบริษัทที่ถูกจับเรียกคาไถ 
               คุณธีรพงศ จันศริิ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา ทางบริษัทฯ ไดนําเรือกลับมาเปนทีเ่รียบรอยมาหลายเดือนแลว และใน
สวนของคาใชจายตางๆ บริษัทไดทําประกันไว ซึ่งก็ครอบคลุมคาใชจายจากเหตุการณดังกลาวทั้งหมด 
 
               คําถาม (ตอ) ไมทราบวาหลังจากการเขาซื้อกิจการดังกลาวนี้แลว ผูบรหิารทาง MW Brands จะเปนชุดเดิมหรือไม 
               คุณธีรพงศ จันศริิ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา บริษัทยังคงใชผูบรหิารชุดเดิม โดยไมตองกังวลแตประการใด เนือ่งจาก
ทางเรารูจักผูบรหิารของ MW Brands มานานกวา 15 ป อีกทัง้ยังมีการสงผูบรหิารจากประเทศไทยเขาไปรวมบริหารอีกดวย โดยจะ
เดินทางไปประจาํการที่สํานักงานใหญ ณ เมอืงปารีส ประเทศฝรัง่เศส รวมถึงยังมีทีมงานเขาไปสนับสนุนการทํางาน เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาในสวนของโรงงานใหดียิ่งข้ึน 
 
              คําถาม (ตอ) อยากใหที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงประเด็นทางการเงินทีสํ่าคัญของ MW Brands รวมไปถงึ Book Value 
              คุณสิทธิไชย มหาคุณ Head of Corporate Finance & Equity Capital Market จาก CIMB Securities (Thailand) Co. Ltd. 
ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหกับผูถือหุน ช้ีแจงวา สําหรับภาพรวมนั้น เรามองรายไดจากการขายของ MW Brands วาจะอยูที่
ประมาณ 450 ลานยูโร และจะมผีลกําไรสุทธิอยูที่ประมาณ 1,300 – 1,500 ลานบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของยุโรปในขณะนี้ไมคอย
จะดีนัก GDP ก็มีการเติบโตในอัตราที่ติดลบ ซึ่งนับวาการลงทุนเขาซื้อกิจการในจังหวะนีเ้ปนชวงที่เหมาะสมและดีมาก เพราะทาง
ผูบริหารเชือ่วายอดขายจะมีโอกาสเพ่ิมสูงข้ึนจากการคาดการณถึงภาวะเศรษฐกิจในยุโรปทีจ่ะมีการปรับตัวดีข้ึน โดยคาดวา GDP ของ
ยุโรปในปหนาจะเติบโตข้ึนอยูที่ประมาณ 1.2 – 1.7% ดังนั้นการซือ้กิจการครั้งนี้นับวาจะเกิดประโยชนตอ TUF คอนขางมาก เรามองไว
วาตัวเลขที่เหมาะสมในการซือ้กิจการควรอยูที่ระดับ 702 – 875 ลานยูโร แตในความเปนจริงจากการประเมินผลการดําเนินงานของ MW 
Brands นั้น TUF มีการซ้ือในราคา 680 ลานยูโร นับวาตํ่ากวาที่ประมาณการไว จึงนับไดวาการเขาซื้อกิจการในครั้งนี้มีความเหมาะสม
มาก โดยสะทอนใหเห็นจากราคาหุนของ TUF หลังจากที่มีการเปดเผยขาวออกไป 
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               คุณวรารัตน ชุติมิต รองกรรมการผูจดัการ สายงานวาณิชธนกิจ จากบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินใหกับบริษัท กลาวเสริมตอวา การรวมกิจการในครั้งนีม้องออกเปน 2 มุม คือ  
               1) ดานของการดําเนนิงาน ตามท่ีคณุธีรพงศไดกลาวไปแลวนั้นวา บรษัิทจะไดรับแบนรดที่เปนผูนําในตลาดที่มีกําลังซื้อที่สูง 
และในเรื่องของผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากระบบ Logistic ที่ทําใหบริษัทเปนเจาของเรือ และประโยชนในเรื่องของภาษี ทําใหบรษัิท
สามารถประหยัดภาษีนําเขาไปในสหภาพยุโรป รวมทั้งประโยชนในดานของแหลงวัตถุดิบ  
               2) ดานการเงิน โดยในขณะนี้เงินบาทเทียบกับเงินยูโรคอนขางแข็งมากเมื่อเปรยีบเทยีบกับในอดีตทีผ่านมา รวมไปถึงอตัรา
ดอกเบ้ียที่บริษัทไดรับในอัตราทีเ่หมาะสม และบริษัทก็มีหนี้สินตอทุนทีค่อนขางตํ่า ทําใหไมเกิดปญหาตอกระแสเงินสดของบริษัทแต
อยางไร ดังที่กลาวมาทั้งหมด ทําใหการเขาซึ่งกิจการในครั้งนี้อยูในชวงเวลาที่มีความเหมาะสมมาก และไมมีผลกระทบตอ TUF ที่อยูใน
ประเทศไทยแตอยางไร 
 
              คําถาม (ตอ) อยากใหอธิบายถึงเรือ่งสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 9,839.40 ลานบาท วาเกิดจากอะไร 
              คุณสิทธิไชย มหาคุณ Head of Corporate Finance & Equity Capital Market จาก CIMB Securities (Thailand) Co. Ltd. 
ช้ีแจงวา สวนใหญเกิดจากคาความนิยมในแบรนดสินคา ซึ่งไดแก Petit Navire และ H. Parmentier ในฝรั่งเศส และ John West ใน
ประเทศอังกฤษ เนเธอรแลนด และไอรแลนด และย่ีหอ Mareblu ในประเทศอิตาลี โดยมีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับตนๆ ใน
ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ เนเธอรแลนด ไอรแลนด และอิตาลี 
 
              สุพจน เอื้อชยัเลิศกลุ (ผูถือหุนจํานวน 426 หุน) ในฐานะที่เปนผูถอืหุนมานานมคีวามมั่นใจในตัวของ TUF เปนอยางมาก 
และบริษัทก็มีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหเติบโตไดมากถึงขณะนี้ รวมถึงราคาหุนทีส่ะทอนใหเห็นอยูในปจจบัุน แตอยากทราบถึง กําไร
ตอหุนของ MW Brands วาจะอยูในระดับที่เทาไหร และบริษัทมีการวางแผน หรอื คาดการณถึงกําไรในอนาคตวาเปนอยางไร  
              คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบรหิาร ช้ีแจงวา ประโยชนจากการเขาซื้อกิจการ MW Brands มีดังนี้  
              1)  การไดเขาเปนเจาของแบรนดสินคาที่มีช่ือเสียง  
              2) การรวมกลุมเพ่ือประโยชนจากการประหยัดตนทุนในดานตางๆ ซึ่งในปจจุบันนี้การรวมกลุมของบริษัทมีทั้งในอเมรกิา 
เอเชีย และยุโรป เชน การจัดซื้อวัตถุดิบปลา การจัดหาปลาที่ครอบคลุมทุกมหาสมุทร การจัดซื้อภาชนะบรรจุภัณฑตางๆ สวนผสมตางๆ 
เปนเรื่องที่บริษัทสามารถประหยัดได  
              3) สวนของการดําเนนิงาน ทําใหสามารถพัฒนาและปรับปรุงในเรือ่งของผลผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นแลว
ยังมีสวนชวยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ รวมไปถึงดานการตลาด ซึ่งทําใหบริษัทเช่ือวาจะมี กําไรตอหุนคอนขางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงหลัง 3 ปเปนตนไป เนื่องจากในชวง 1-2 ปแรก ยังเปนชวงที่เพ่ิงเริ่มบริษัทฯ จําเปนตองเรงทําการชําระหนี้ ทําใหเกิด
คาใชจายในเรื่องของดอกเบ้ียคอนขางมาก แตหลังจากนั้นคาดวาบริษัทจะสามารถสรางผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนและผลตอบแทน
ตอทรัพยสินไดสูงข้ึนมาก ดังนั้นยืนยันวากําไรตอหุน จะมอีัตราทีเ่ติบโตอยางแนนอน ทั้งนีเ้ดิมบรษัิทมีการต้ังเปายอดขายไวที่ 3,000 
ลานเหรียญสหรัฐในป 2012 แตหลังจากการเขาซื้อกิจการ MW Brands ในครั้งนี้ จะเห็นไดวายอดขายในปหนาจะใกลเคียงกับเปาที่ต้ังไว
อยูแลว ทําใหวันนี้เปาที่บริษัทต้ังไวมีการเปลีย่นแปลงไป จึงไมตองกังวลใดๆ ซึ่งดูไดจากในอดีตที่บริษัทไดมีการลงทุนที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Chicken of The Sea) จวบจนถึงปจจุบันนี้บริษัทฯ ไดลงทุนมา 13 ปแลว ซึ่งก็มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนัน้การลงทุน
ที่ยุโรปในครั้งนี้ถอืวาเปนการเปดศักราชใหมใหกับบริษัทสําหรับอีก 10 ปขางหนาตอไป 
 
              คุณสมเกยีรติ ผูรบัมอบอํานาจ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ตามสารสนเทศการไดมาซึ่งหลักทรัพยหรอืสินทรัพย หนา 2 ทําไม
ถึงมจีํานวนติดลบ  
              ทีมที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. ช้ีแจงวา ตัวเลขดังกลาวเกิดจากกลุมผูขายเดิมได
เขาไปซื้อสินทรัพยที่มมีูลคาสูงกวามูลคาตามบัญชี โดยวิธีการคํานวณเราจะใชดูความสามารถในการทํากําไรเปนหลัก ประกอบกับ
สินทรัพยสวนใหญของ MW Brands เปนคาความนิยม ซึ่งเปนสินทรัพยไมมีตัวตน  
                 
              คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถอืหุนจํานวน 10 หุน) ไมทราบวาเกิดปญหาอะไรบางหรือไมจากการเขาไปลงทุนในครัง้นี้ที่
ประเทศฝร่ังเศส เนื่องจากในประเทศฝรั่งเศสมักจะมีการประทวงเกิดข้ึนบอยมาก 
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              คุณธีรพงศ จันศริิ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา สําหรับในประเทศฝรั่งเศสนั้นคาดวาจะไมมีปญหาเกิดข้ึนแตประการใด 
เพราะในโรงงานที่ประเทศฝร่ังเศสมีพนักงานแคเพียง 200 คน สวนโรงงานหลักจะอยูที่ประเทศกานา และซเีชลส  สวนพนักงานประจํา
สํานักงานใหญทีป่ระเทศฝร่ังเศสมีอยูประมาณ 100 คน ขอดีของการซื้อกิจการในคร้ังนี้คอืการซื้อมารวมกัน และทางบริษัทไมมแีผนการ
ลดคนงานแตประการใด ทําใหผูบรหิารทางนั้นยนืยนัที่จะอยูบริหารงานตอไปกับเรา 
 
              คําถาม (ตอ) โครงสรางสัดสวนของการลงทุนในลักเซมเบิรกเปนเทาไหร ทางตรงและทางออมเปนอยางไร 
              คุณธรีพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร กลาววาในการซื้อกิจการในคร้ังนี้เปนการซือ้ 100% โดยมีจํานวนหุนเดิมอยูที ่31 
ลานหุน และมีสวนของ Stock Option อีก 417,517 หุน ซึ่งทางเราจะซือ้ทั้ง 2 อยางนี้ทําใหเรยีกวาทั้งทางตรงและทางออม หลังจากนั้น 
คุณชาน ติน คิง กรรมการบริหาร กลาวเสริมวาทาง TUF ถือ 100% ซึ่งจะไดอธิบายไวในวาระที่ 3 โดยท่ี TUF มีบริษัทที่ต้ังใหมอยูที่
ประเทศมอรเีชียส ซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวแทนของ TUF ที่เขาไปซื้อกิจการนี ้
 
              คําถาม (ตอ) อยากทราบวาอัตราภาษีจากการดําเนินการที่ไดช้ีแจงไวในคําถามกอนหนานี้เปนอยางไร 
              คุณชาน ติน คิง กรรมการบรหิาร ช้ีแจงวา ประเทศไทยและประเทศมอรเีชียส ไดมีสนธิสัญญาดานภาษีไว ทําใหรายไดที่
ไดมาจากฝงยุโรปไมเกิดภาษีทีซ่้าํซอนแตประการใด 
 
              คําถาม (ตอ) อยากทราบวาทาง TUF ไดใบรับรองหรอืไมอยางไรในสวนของกองเรือจับปลาทูนา  
              คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบรหิาร ช้ีแจงวา บรษัิทไมมีปญหาในเรื่องของการเปนเจาของกองเรือแตประการใด  
 

วาระที่ 3    พิจารณาและอนมัุตกิารเขาทําสญัญากูยืมเงินเพื่อนํามาใชในการซ้ือหุนและกจิการของบริษัท MW Brands 
Holdings SAS  

 
                  ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาและอนมุัติวา ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมมีติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนมุัติ
ใหบริษัทเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาว (Credit Facility Agreement(s)) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินกูดังกลาวมาใชเปนสวนหนึ่งของ
เงินทนุในการซื้อหุนและกจิการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนมุติัการเขาทําสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอตกลงตางๆ ที่ระบไุวในสัญญากูยืมเงินดังกลาว ซึ่งรวมถึงเอกสารทางการเงิน (Finance Document) และเอกสารอื่นใดทีเ่ก่ียวของ 
(รายละเอยีดขอกําหนดสาระสําคัญของสัญญากูยมืเงินปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 4) รวมทั้งอนุมัติการมอบอํานาจใหกรรมการของบรษัิท
มีอํานาจในการเขาทําสัญญากูยืมเงินและเอกสารทางการเงินดังกลาว ดังนี้ 

 
              1. นายธีรพงศ จนัศริ ิและ/หรือ นายชาน ติน คิง เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอตกลงและเง่ือนไขของ
เอกสารทางการเงิน (Finance Documents) (เชน อัตราดอกเบ้ีย ขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ คํารับรองทางการเงิน ขอจํากัดตางๆ) 
รวมถึงการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดที่สําคัญของเอกสารทางการเงินตามที่กรรมการผูรับมอบอํานาจเห็นสมควรเพ่ือประโยชนของบริษัท 
              2. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ต้ังจันสิริ นายธีรพงศ จนัศริิ และนายชาน ติน คิง 
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการเขาทําเอกสารทางการเงิน รวมถึงแตไมจํากัด
เพียง การลงนาม การลงลายมือช่ือ การรับรองสําเนาเอกสาร คําขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวของ หนังสือบอกกลาว รวมถึง คํา
ขอเบิกใชเงินกู (Utilization Request) และหนงัสือบอกกลาว (Selection Notice) ที่จะมีการสงมอบตามเอกสารทางการเงิน และ 
               3. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ต้ังจันสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง 
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการกระทําการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและ
การแกไขเพ่ิมเติม หนังสือบอกกลาว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการผูรับมอบอํานาจดังกลาวเห็นวา
จําเปนและสมควรในการดําเนนิการตามขอ 1. และ 2. ขางตน 
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ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาว (Credit Facility Agreement(s)) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํา
เงินกูดังกลาวมาใชเปนสวนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อหุนและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนมุัติการเขาทํา และ
การปฏิบัติตามสัญญากูยืมเงินรวมถึงเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นใดทีเ่ก่ียวของ รวมทั้งอนมุัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของ
บริษัทมอีํานาจในการเขาทําสัญญากูยืมเงินและเอกสารทางการเงินดังกลาว โดยผูถอืหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้ 

เห็นดวย 685,005,151 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย - เสียง                         - 
งดออกเสียง 8,037,500 เสียง รอยละ 0.00 
รวม 693,042,651 เสียง รอยละ 100.00 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 885,090,950 บาท เปน 883,170,950 บาท และแกไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบยีน  
 
                   ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาและอนมุัติวา ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมมีติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ให
เสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติใหบริษัทลดทุนจดทะเบยีนจาก 885,090,950 บาท เปน 883,170,950 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่จด
ทะเบียนแลวจํานวน 1,920,000 หุน เพ่ือทีจ่ะทําการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปนจํานวนอื่นในวัตถุประสงคอื่นตอไป และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

                               
         ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน  883,170,950 บาท  (แปดรอยแปดสิบสามลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเการอยหาสิบบาทถวน) 

                               แบงออกเปน           883,170,950 หุน   (แปดรอยแปดสิบสามลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเการอยหาสิบหุน) 
                               มูลคาหุนละ                              1 บาท  (หนึ่งบาท) 
                               โดยแบงออกเปน 
                               หุนสามัญ       จํานวน  883,170,950 หุน   (แปดรอยแปดสิบสามลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเการอยหาสิบหุน) 
                               หุนบุริมสิทธ ิ                -   หุน 

 
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 885,090,950 บาท เปน 883,170,950 บาท และแกไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยผูถอืหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี ้
เห็นดวย 685,005,151 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย - เสียง                         - 
งดออกเสียง 8,037,500 เสียง รอยละ 0.00 
รวม 693,042,651 เสียง รอยละ 100.00 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทอกีจํานวน 116,829,050 บาท    จากทนุจดทะเบยีนเดิม 

883,170,950 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 1,000,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพือ่รองรับการออกหุนกู
แปลงสภาพ และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering) ตามสัดสวนการถือหุน (Pro rata 
basis) หรือใหแกบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) และแกไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน  

 
                                      ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาและอนมุัติวา ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมมีติเมือ่วันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ให

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 883,170,950 บาท เปน 1,000,000,000 บาท เพ่ือรองรับการออก
หุนกูแปลงสภาพ และการออกหุนสามัญเพ่ิมทนุใหมใหแกผูถอืหุนเดิม (Right Offering) ตามสัดสวนการถอืหุน (Pro rata basis) หรือ
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. โดยใชขอความดังตอไปนีแ้ทน 
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        ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน     1,000,000,000 บาท  (หนึง่พันลานบาทถวน) 

                               แบงออกเปน                1,000,000,000 หุน    (หนึ่งพันลานหุน) 
                               มูลคาหุนละ                                1 บาท   (หนึ่งบาท) 
                               โดยแบงออกเปน 
                               หุนสามัญ       จํานวน    1,000,000,000 หุน     (หนึ่งพันลานหุน) 
                               หุนบุริมสิทธ ิ                     -  หุน 

 
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 883,170,950 บาท เปน 1,000,000,000 บาท เพ่ือรองรับการออก

หุนกูแปลงสภาพ และการออกหุนสามัญเพ่ิมทนุใหมใหแกผูถอืหุนเดิม (Right Offering) ตามสัดสวนการถอืหุน (Pro rata basis) หรือ
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และแกไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหสนธขิองบริษัทขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน โดยผูถอืหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้ 

เห็นดวย 685,120,451 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย - เสียง                         - 
งดออกเสียง 7,922,200 เสียง รอยละ 0.00 
รวม 693,042,651 เสียง รอยละ 100.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

จํานวนไมเกิน 60 ลานยูโร 
 
               ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติวา ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
ใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเพ่ือนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมาใชเปนสวนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อ
หุนและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนุมัติการเขาทําสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ที่ระบุ
ไวในสัญญาและในเอกสารโครงการ (Transaction Documents) และเอกสารอื่นใดที่เก่ียวของ (รายละเอียดขอกําหนดสาระสําคัญของหุน
กูแปลงสภาพปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 5) รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการเขาทําเอกสารโครงการ 
(Transaction Documents) ดังนี้ 
 
               1. นายธีรพงศ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอตกลงและเง่ือนไข
เก่ียวกับเอกสารโครงการ (Transaction Documents) (เชน อัตราดอกเบ้ีย ขอกําหนดและเงือ่นไขตางๆ คํารับรองทางการเงิน ขอจํากัด
ตางๆ) รวมถึงการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดที่สําคัญของเอกสารโครงการตามที่กรรมการผูรับมอบอาํนาจเห็นสมควรเพ่ือประโยชนในการ
ออกและการเสนอขายหุนกู 
                2. นายไกรสร จันศริิ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ต้ังจันสิริ นายธีรพงศ จนัศริิ และนายชาน ติน คิง 
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการเขาทําเอกสารโครงการ รวมถึงแตไมจาํกัด
เพียง การลงนาม การลงลายมือช่ือ การรับรองสําเนาเอกสาร คําขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดทีเ่ก่ียวของ (เทาทีก่ฎหมายอนุญาตให
กระทําได) การยืน่เอกสารกับหนวยงานที่เก่ียวของ และ 
                3. นายไกรสร จันศริิ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ต้ังจันสิริ นายธีรพงศ จนัศริิ และนายชาน ติน คิง 
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการกระทําการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและ
การแกไขเพ่ิมเติม หนังสือบอกกลาว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกลาวเห็นวาจําเปนและสมควร
ในการดําเนินการตามขอ 1. และ 2. ขางตน 
 
                ในขณะทีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ไดดําเนินการเก่ียวกับการระดมทนุในรูปแบบตางๆ เพ่ือการเขาซื้อกิจการของ MW 
Brands และไดทําความตกลงข้ันตนหรือเอกสารโครงการ (Transaction Documents) กับผูลงทุนดังกลาว โดยมีการกําหนดราคาแปลง
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สภาพที่ 46 บาทซ่ึงเปนราคาที่ไมตํ่ากวาราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุนที่
ออกใหมในราคาตํ่า โดยราคาถัวเฉล่ียของหุนบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2553 ซึ่งคิด
เปน 7 วันทําการติดตอกันกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เทากับ 43.83 บาทตอหุน อยางไรก็ดีภายหลังจากที่ไดมีการเปดเผย
ขอมูลมติของคณะกรรมการในการอนุมัติการเขาซื้อกิจการของ MW Brands และเชิญประชมุวิสามัญผูถือหุน ปรากฎวาราคาหุนของ
บริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปลีย่นแปลงเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 25 ดังนั้น เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
คณะกรรมการจึงมอบหมายใหนายธีรพงศ จันศิริ ดําเนินการเจรจากับผูลงทุนเพ่ือขอใหมีการปรับเปล่ียนราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลง
สภาพใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของราคาหุนของบริษัท โดยผูลงทนุตกลงยินยอมใหแกไขราคาแปลงสภาพหุนกูจากเดิมที ่ 46 
บาทตอหุน เปนราคาแปลงสภาพที่ 56 บาทตอหุน 

 
               จากการแกไขราคาแปลงสภาพหุนกูดังกลาว เปนเหตุใหตองมีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดในวาระ 7 และวาระ 8 เพ่ือให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพ ซึ่งจะไดเรียนใหทานผูถือหุนทราบตอไป ซึ่งจะตองขออนมุัติที่ประชุมผูถือหุนในวาระ
นั้นๆ ตอไป นอกจากการแกไขในเรือ่งราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพและจํานวนหุนเพ่ิมทุนทีต่องจัดสรรใหแลว ไมมีการแกไขใน
ประเด็นอื่นๆ อีก 
 

ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
จํานวนไมเกิน 60 ลานยูโร และอนุมัติการเขาทําสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาและในเอกสาร
โครงการ (Transaction Documents) และเอกสารอื่นใดทีเ่ก่ียวของ รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของบรษัิทมีอํานาจในการ
เขาทําเอกสารโครงการ โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้ 

เห็นดวย 685,005,151 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย - เสียง                         - 
งดออกเสียง 8,037,500 เสียง รอยละ 0.00 
รวม 693,042,651 เสียง รอยละ 100.00 

 
วาระที่ 7     พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุนกูแปลงสภาพ 
 
               ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและอนมุัติวา สืบเนือ่งจากการท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมมีติเมือ่วันที่ 
27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติใหบรษัิทออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ และไดมมีติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทจํานวน 
52,174,000 หุนเพ่ือรองรับการออกหุนกูแปลงสภาพ โดยจํานวนหุนรองรับของบรษัิทอาจเปล่ียนแปลงไดหากเกิดเหตุการณในการปรับ
สิทธิตามรายละเอียดดังที่ปรากฎในส่ิงที่สงมาดวย 5 นั้น โดยเหตุทีม่ีการปรับราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพจาก 46 บาท เปน 56 
บาท ตามท่ีที่ประชุมผูถอืหุนในวันนี้ไดอนุมัติไปในวาระที่ 6 ทําใหจํานวนหุนสามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทที่ตองจัดสรรเพ่ือรองรับการออกหุน
กูแปลงสภาพลดจาก 52,174,000 หุน เหลือ 42,857,143 หุน จึงมีความจําเปนที่จะตองขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่ตองอนุมัติใหมีการจัดสรร เพ่ือรองรับการออกหุนกูแปลงสภาพโดยเปลี่ยนจาก 52,174,000 หุน เปน 42,857,143 หุน ที่
ราคาแปลงสภาพใหมที่ 56 บาทตอหุน  โดยจํานวนหุนรองรับของบริษัทอาจเปล่ียนแปลงไดหากเกิดเหตุการณในการปรับสิทธ ิ
               ที่ประชุมผูถอืหุนมมีติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือรองรับการออกหุนกูแปลงสภาพ จาํนวน 42,857,143 
หุน เพ่ือรองรับการออกหุนกูแปลงสภาพ ที่ราคาแปลงสภาพใหมที ่ 56 บาทตอหุน โดยจํานวนหุนรองรับของบริษัทอาจเปล่ียนแปลงได
หากเกิดเหตุการณในการปรับสิทธิ โดยผูถอืหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้ 

เห็นดวย 685,120,451 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย - เสียง                         - 
งดออกเสียง 7,922,200 เสียง รอยละ 0.00 

รวม 693,042,651 เสียง รอยละ 100.00 
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ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังนี ้
              ผูถือหุน (ไมประสงคออกนาม) ในการซื้อกิจการดังกลาวนี้ MW Brands มีทุนจดทะเบยีนอยูที่เทาไหร 
              คุณชาน ติน คิง กรรมการบริหาร ช้ีแจงวา MW Brands มีทุนจดทะเบียนจํานวน 33,000 ยูโร  
 
                  คําถาม (ตอ) จากในหนา 53 ของหนังสือเชิญประชมุวิสามัญผูถอืหุน หากบริษัทมีกําไรแลวจะมีการปนผลจาก MW Brands 

กลับมายังบริษัทในประเทศไทยหรือไมอยางไร  
               คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบรหิาร ช้ีแจงวา ในชวงแรกผูบริหารยังไมไดคาดหวังในสวนของเงินปนผลกลับมายัง
ประเทศไทย เนือ่งจากภารกิจแรกที่ทางบริษัทตองรีบดําเนินการ คอืการลดหนี้ทางนั้นเปนหลักใหแลวเสร็จภายใน 3 ป 
 
วาระที่ 8    พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัททีเ่หลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพที่ออก

ตามวาระกอน ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) หรือบุคคลในวงจํากดั (Private 
Placement) 

 
               ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและอนมุติัวา ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเมือ่วันที ่ 27 กรกฎาคม 2553 
อนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัททีเ่หลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพใหแกผูถอืหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
(Right Offering) หรือบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) อยางไรก็ดี เนื่องจากทีป่ระชุมผูถือหุนในวันนี้ในวาระที่ 6 ไดอนุมัติการออก
หุนกูแปลงสภาพโดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพจากหุนละ 46 บาท เปนหุนละ 56 บาท ทําใหตองมีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิของหุนกูแปลงสภาพเพียง 42,857,143 หุน จึงเห็นสมควรใหนําหุนเพ่ิมทุนสวนทีเ่หลือดังกลาวมาพิจารณาจัดสรรใหแก
ผูถอืหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) หรือใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังนี้ 
 
               1. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 44,158,548 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาทใหแกผูถอืหุนเดิมของ
บริษัท ตามสัดสวนจํานวนหุนทีผู่ถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) โดยหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถอืหุนตามสัดสวนใน
รอบแรกแลว บรษัิทจะจัดสรรหุนสวนที่เหลือใหแกผูถอืหุนซึ่งแสดงความจํานงจองซือ้เกินสัดสวนตามสัดสวนการถือหุน 
                2. จดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 29,813,359 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนการจัดสรรเพ่ือ (1) 
รองรับการปรับสิทธิของหุนกูแปลงสภาพที่จะออกใหแกบุคคลในวงจาํกัด (ที่ไดรับอนมุัติตามวาระท่ี 7 ขางตน) จํานวน 813,359 หุน และ 
(2) สวนที่เหลือ เพ่ือจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งทีไ่ดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดย
บุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกันของบรษัิท 
                รวมทั้งอนมุัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเก่ียวกับขอกําหนดและเงือ่นไข
ตางๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง จํานวนหุน ราคาเสนอขาย วิธีการจดัสรร ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูรับประกนัการจัดจําหนาย และให
กรรมการที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาวมีอํานาจในการเขาทําและลงนามเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทนุดังกลาว 
ดังนี้ 
                1. นายธีรพงศ จันศริิ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เปนผูมอีํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอกําหนด และเงื่อนไข
ตางๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง จํานวนหุน ราคาเสนอขาย วิธีการจดัสรร ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูรับประกนัการจัดจําหนาย รวมถึง
การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผูรับมอบอํานาจเห็นสมควรเพ่ือประโยชนของบริษัท 
                2. นายไกรสร จันศริิ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ต้ังจันสิริ นายธีรพงศ จนัศริิ และนายชาน ติน คิง 
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการเขาทําเอกสารใดๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
การลงนาม การลงลายมือช่ือ การรับรองสําเนาเอกสาร คําขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวของ (เทาที่กฎหมายอนุญาตใหกระทําได) 
การยื่นเอกสารกับหนวยงานทีเ่ก่ียวของ (ไมวาจะมีการประทับตราสําคัญของบริษัทหรือไมก็ตาม) และ 
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                3. นายไกรสร จันศริิ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ต้ังจันสิริ นายธีรพงศ จนัศริิ และนายชาน ติน คิง 
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการกระทําการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและ
การแกไขเพ่ิมเติม หนังสือบอกกลาว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกลาวเห็นวาจําเปนและสมควร
ในการดําเนินการตามขอ 1. และ 2. ขางตน 
 
                ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพใหแก 
ผูถอืหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และ/หรอืบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอํานาจให
กรรมการของบรษัิทมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอกําหนดและเงือ่นไขตางๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง จํานวนหุน ราคา
เสนอขาย วิธีการจัดสรร ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูรับประกันการจัดจําหนาย และใหกรรมการที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาวมีอํานาจ
ในการเขาทําและลงนามเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระท่ี 8 ดังนี้ 

เห็นดวย 676,518,051 เสียง รอยละ 98.74 
ไมเห็นดวย 8,602,400 เสียง รอยละ 1.26 
งดออกเสียง 7,922,200 เสียง รอยละ 0.00 
รวม 693,042,651 เสียง รอยละ 100.00 

 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังนี ้
               คุณรัศมี เหลืองรังรอง (ผูถอืหุนจาํนวน 2,000 หุน) อยากทราบถงึวิธีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 32 ลานหุน 
และหุนสามัญเพ่ิมทุนทีจ่ัดสรรใหมนั้นมีอัตราสวนการจัดสรรเปนแบบใด 
               คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา ณ ปจจุบันนี้จํานวนหุนเดิม 32 ลานหุน ทางบริษัทไดทําการขออนมุัติ
เพ่ิมเปน 44,158,548 หุน โดยหุนจํานวนนี้ทั้งจํานวนบริษัทจะมีการเสนอขายหุนใหแกผูถอืหุนเดิมกอนในอัตรา 20 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม  
               ผูรับมอบอํานาจจากสมาคมสงเสรมิผูลงทุนไทย อยากทราบวาผูซือ้หุนกูแปลงสภาพเปนใคร 
               คุณธีรพงศ จันศริิ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา สถาบันการเงินทีเ่ขามาซื้อหุนกูแปลงสภาพเปน Private Equity จาก 
Standard Charter ในประเทศสิงคโปร 
 
               คุณสุพจน เอื้อชยัเลิศกุล (ผูถอืหุนจํานวน 426 หุน) อยากทราบราคาที่จะกําหนดขายใหแกผูถือหุนเดิมวาเปนเทาไหร 
               คุณธีรพงศ จนัศริิ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา ในขณะนีอ้ยูระหวางการพิจารณาราคาที่เหมาะสมอยู ซึ่งคาดวาจะเปน
ราคาที่ตํ่ากวาราคาหุนกูแปลงสภาพแนนอน สําหรับการทํารายการในครั้งนี้ ผูบริหารมีการมองถึงประโยชนที่สูงสุดแกผูถอืหุน ซึ่งเปนการ
ลดสัดสวนของผูถือหุนเดิมเพียง 9% เทานัน้ ในขณะทีเ่ราไดเปนเจาของบริษัทที่มีขนาดใหญเทาตัว จึงไมนาเปนกังวลแตประการใด 
 
               คุณศักด์ิชัย สกุลศรมีนตรี (ผูถอืหุนจํานวน 10 หุน) การแปลงสภาพของหุนกูมีหลักการอยางไร 
               คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา คือการที่บริษัทไดรับเงินมาจากการออกหุนกูแปลงสภาพในวงเงิน 60 
ลานยูโร ที่อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทตอ 1 ยูโร โดยแลกกับการใหสิทธิการแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญไดที่ราคาแปลงสภาพอยูที่ 56 
บาท หลังจากถือหุนกูดังกลาวไวเปนระยะเวลา 1 ป 
 
               คําถาม (ตอ) จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับการซื้อกิจการ MW Brands นั้นตองมีการใสเงินเขาไปเพ่ิมหรอืไม
อยางไร 
               คุณธีรพงศ จนัศิร ิ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา จํานวนเงินทีเ่ขาซื้อกิจการในครัง้นี้คือ 680 ลานยูโร สําหรับเงินทุน
หมุนเวียนก็เปนเงินจากสินทรัพยที่มีอยู รวมไปถึงสตอคสินคา จึงไมตองกังวลในเรือ่งของเงินสดแตอยางไร  
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วาระที่ 9     พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถาม)ี 
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังนี ้
 
               คุณพรศักด์ิ ออสริิมานนท (ผูถือหุนจํานวน 40,000 หุน)  ใหคําแนะนําวา ในครั้งถัดไปขอใหแสดงแผนที่สถานที่จัดงานที่
เปนภาษาไทยดวย 
               คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบรหิาร กลาวรับทราบและจะนําไปดําเนินการ 
 
               คําถาม (ตอ) อยากทราบถึง ความคืบหนาในการสรางหองเยน็แหงใหมวาเปนอยางไรบาง 
               คุณธีรพงศ จันศริิ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา ณ ขณะนี้หองเยน็ที่สรางใหมมีขนาดบรรจุ 12,000 ตัน ซึ่งจะแลวเสร็จ
ในตนป 2554 นี ้
 
               ผูถอืหุน (ไมประสงคออกนาม) มีขอสงสัยเก่ียวกับการคิดสัดสวนรอยละในการนับคะแนนเสยีง เหตุใดการงดออกเสียงไมมี
การคํานวนสัดสวนรอยละ 
               คุณมานิดา ซินเมอรแมน ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด วิลเล่ียมส (ไทยแลนด) จํากัด ช้ีแจงวา การคํานวณ
สัดสวนรอยละดังกลาวเปนไปตามกฎขอบังคับของบริษัทอยูแลว โดยจะไมมีการนับการงดออกเสียงของผูถือหุนที่มาประชุม  
 
                เมื่อไมมผีูถอืหุนทานใดสอบถามเพ่ิมเติมอีก จึงขอปดการประชุม  
                ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
                                                                                          ..........................................................        
                                                                                                          ( นายไกรสร     จันศิริ ) 
                                                                                                         ประธานในที่ประชุม                       
 

 
 
 


