
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน  

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330





1บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
(เลขทะเบียนบริษัท 0107546000342)
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำากัด)

วันที่ 8 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 
 2. รายงานประจำาปี รายงานจากคณะกรรมการบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 3. รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล การจดัสรรเงนิสำารองตามกฎหมาย และการกำาหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้
 4. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา รายชื่อและประวัติของกรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่ง ซ่ึงได้รับการเสนอชื่อให้    

กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 5. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายละเอียดการต่ออายุธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู ้ถือหุ ้นสำาหรับธุรกรรมท่ีทำากับบุคคลท่ีมีส ่วนได้เสีย                    

(Shareholders’ Mandate)
 7. ข้อมูลการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด
 8. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 
2557 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล 
เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2556 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่25 เมษายน 2556 (ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี  2556 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี 2556 และรายงานจาก      
คณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงาน
ของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงนิส�ารองตามกฎหมาย และก�าหนดวันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุ้นเพือ่พกัการโอนหุน้      
และก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 
0.14 บาท (สบิสีส่ตางค์) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,515,403,500 บาท (สามพนัห้าร้อยสบิห้าล้านสีแ่สนสามพนัห้าร้อยบาท) โดยไม่ต้องจัดสรร
กำาไรสทุธิเป็นทนุสำารองอกีเน่ืองจากบริษทัได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามทีก่ฎหมายกำาหนดแล้ว และเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตักิารจดัสรร
กำาไรจากผลการดำาเนินงานปี 2556 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,533,007,500 บาท          
(เจด็พนัห้าร้อยสามสบิสามล้านเจด็พนัห้าร้อยบาท) แก่ผูถ้อืหุ้นของบรษัิทท่ีมชีือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุ้น ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 
โดยไม่ต้องจดัสรรกำาไรสทุธิเป็นทนุสำารองอกีเน่ืองจากบริษทัได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกำาหนดแล้ว ท้ังนี ้กำาหนดให้จ่ายเงนิปันผล
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ และก�าหนดอ�านาจกรรมการ (ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 4)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีได้รบัการเสนอชือ่ เห็นสมควรตามท่ีได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหา เสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกต้ังนายภชุชงค์ ชาญธนากจิ นายไมเคลิ เล่า ไวย เคยีง ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชยั มาตงัคสมบตัิ 
ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำาภู ณ อยุธยา นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ซึ่งพ้นจาก
ตำาแหน่งกรรมการตามวาระกลบัเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปอกีวาระหนึง่ สำาหรบัอำานาจกรรมการในการลงนามผกูพันบรษัิทให้กำาหนดไว้ตามเดมิ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
ความเห็นคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการ สำาหรบัเดอืนเมษายน 2557 ถงึเดอืนมนีาคม 
2558 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) 
โดยมอบอำานาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และก�าหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316       
หรือนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757       
คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำาหรับ       
งบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 8,550,000 บาท (แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการท�าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำาประกันภัย
ความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำากัด (มหาชน) โดยมีทุนประกัน 
1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) และค่าเบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 4,511,976 บาท 
(สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท) เป็นระยะเวลา 1 ปี

วาระที่ 9 พจิารณาอนมุตักิารต่ออายธุรุกรรมทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ส�าหรบัธรุกรรมทีท่�ากบับคุคลทีม่ส่ีวนได้เสยี (Shareholders’ Mandate) 
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้เป็นการดำาเนินการตามหมวดที่ 9 ของคู่มือบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ก) การอนุมัติให้ต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำาหรับธุรกรรมที่บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นบริษัท  
ทีม่คีวามเสีย่ง (Entity at Risk) ตามความหมายทีก่ำาหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคูม่อืเกีย่วกบัการขอให้รบัหลกัทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนของตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์ หรือบริษทัดงักล่าวใดๆ ท่ีได้ทำาธรุกรรมใดๆ ซึง่ถอืเป็นธรุกรรมท่ีทำากบับคุคลท่ีมส่ีวนได้เสยี 
ตามรายละเอียดที่กำาหนดในเอกสารประกอบการประชุมสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีกับประเภทบุคคลที่มี    
ส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติตามรายชื่อที่ระบุในภาคผนวก โดยการเข้าทำาธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นการดำาเนินธุรกรรมตามปกติ 
โดยกระทำาขึ้นเสมือนเป็นธุรกรรมที่ทำากับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำาหนดทางการค้าปกติ รวมท้ังได้ดำาเนินการตาม      
ขั้นตอนการอนุมัติในการทำาธุรกรรมที่กำาหนดไว้ในธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำาหรับธุรกรรมท่ีทำากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย 
ตามที่ระบุในภาคผนวก (“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือ Shareholders’ Mandate”)

ข) ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังถัดไป เว้นแต่จะมีการยกเลิก
หรือแก้ไขโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ

ค) ให้มอบอำานาจแก่กรรมการเพื่อดำาเนินการที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ) ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ธุรกรรม          
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้ อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามความจำาเป็นและ
สมเหตุสมผล 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตาม Shareholders’ Mandate ขอบเขตท่ีระบุ
ตามเอกสารประกอบการประชุม โดยธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซ่ึงได้มีการต่ออายุน้ีเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนี้แล้ว 
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ถือเสมือนว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นให้ทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีมีลักษณะท่ีเกิดขึ้นเป็นประจำา ตามรายละเอียดที่
กำาหนดในเอกสารประกอบการประชมุของหนังสอืเชญิประชมุฉบบันี ้โดยจะให้กรรมการมอีำานาจกระทำาการทีจ่ำาเป็นเพือ่ให้ธรุกรรมที่ได้รบั
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้ ธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นน้ีจะมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่จะมีการยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด        
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(“ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล”) จำานวน 509,997 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้นท้ังหมดของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ที่บริษัท   
ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถืออยู่ทั้งหมดเพื่อให้บริษัทเข้าถือหุ้นโดยตรงในช้างอินเตอร์เนช่ันแนล
เนือ่งจากช้างอนิเตอร์เนชัน่แนลประกอบธรุกจิในด้านการตลาด พฒันาและส่งเสรมิการขายเบยีร์ซึง่มคีวามสำาคญัทีบ่รษิทัจะเข้าถอืหุน้โดยตรง 
ซึง่ภายหลงัจากการซือ้แล้ว เมือ่รวมจำานวนหุน้ช้างอนิเตอร์เนชัน่แนลท่ีบรษัิทถอืหุ้นอยู่ในปัจจบุนั บรษัิทจะเป็นถอืหุ้นรวมเป็นจำานวนทัง้สิน้ 
999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 การลงมติในวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทจะทำาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น และกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง         
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ในกรณีของการมอบฉนัทะ ขอให้ผูถ้อืหุ้น และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ
ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทีล่งนามแล้วพร้อมเอกสารทีต้่องใช้ในการเข้าประชมุผูถ้อืหุน้ตามรายละเอยีดทีก่ำาหนดในสิง่ทีส่่งมาด้วยมายงับรษิทั
โดย (1) ส่งมาทีส่ำานกัเลขานกุารบรษิทั บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) อาคารแสงโสม ชัน้ 6 เลขท่ี 14 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น หรือ (2) ส่งมาที่สถานที่จัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุมโดยส่งถึงเลขานุการบริษัท

อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ The Central Depository 
(Pte) Limited (“CDP”) ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย จึงไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตั้ง
ผู้รับมอบฉันทะ อย่างไรก็ดี CDP จะนำาส่งแบบคำาสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุวาระการประชุมที่จะมี
การพจิารณาให้แก่ผูฝ้ากหลกัทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลกัทรพัย์ ผูฝ้ากหลกัทรพัย์และตวัแทนรบัฝากสามารถสัง่ให้ CDP ใช้สทิธอิอกเสยีง 
ลงคะแนนตามจำานวนหุ้นซ่ึงฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคำาสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าว             
มายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
 
แววมณี โสภณพินิจ
เลขานุการบริษัท
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556
วันที่ 25 เมษายน 2556 
ห้องแกรนด์ ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน 
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม
 1. นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ
 2. นายณรงค์  ศรีสอ้าน รองประธานกรรมการ
 3. นายโกเมน  ตันติวิวัฒนพันธ์ รองประธานกรรมการ
 4. นายภุชชงค์  ชาญธนากิจ กรรมการ
 5. นางสาวกนกนาฏ  รังษีเทียนไชย กรรมการ
 6. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 7. ศาสตราจารย์คนึง  ฦๅไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 8. นายอึ๊ง  ตัก พัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 9. นายไมเคิล  เล่า ไวย เคียง กรรมการอิสระ
 10. นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ
 11. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร  กำาภู ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
 12. นายวิวัฒน์  เตชะไพบูลย์ กรรมการ
 13. นายปณต  สิริวัฒนภักดี กรรมการ
 14. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี  กรรมการผู้อำานวยการใหญ่
 15. นายอวยชัย  ตันทโอภาส กรรมการรองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
 16. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร กรรมการรองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
 17. ดร. พิษณุ  วิเชียรสรรค์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
 1. คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
 2. นายมนู  เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 3. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการอิสระ
 4. นายสวัสดิ์ โสภะ กรรมการรองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เข้าร่วมประชุม คือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต            
เลขที่ 2316 และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4439 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีท่ีเสนอให้แต่งตั้งเป็น                   
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทำาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังรายนามข้างต้น

นางแววมณ ี โสภณพินิจ เลขานุการบริษทั แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่า มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เข้าประชมุจำานวน 36 ราย      
ถอืหุน้รวม 20,557,891,957 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 81.8713 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมด ถอืว่าจำานวนผูถ้อืหุ้นเกนิกว่า 25 คน และมี
จำานวนหุน้นบัรวมกนัได้เกนิกว่าหน่ึงในสามของจำานวนหุน้ท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมดของบรษัิท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบรษิทัแล้ว 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 และได้เปิดประชุมโดยมอบหมายให้นายณรงค์ ศรีสอ้าน 
รองประธานกรรมการ ดำาเนินการประชุม และก่อนที่ที่ประชุมจะได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการ      
ออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
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1. การลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยเปิดเผย

2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อหุ้นที่ถือ 1 หุ้น

3. เนื่องจากผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและการมอบฉันทะ ดังนั้น ในการนับคะแนน จะถือว่าคะแนนท้ังหมดได้จากผู้ถือหุ้นและ        
ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้เห็นด้วยไม่ต้องกรอกใบลงคะแนน 

4. สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงมติแทนได้ 
และประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกใบลงคะแนนท่ีได้รับสำาหรับวาระท่ีกำาลังพิจารณา และยกมือขึ้น       
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนดังกล่าว

 ในการนี ้หากการออกเสยีงลงคะแนนโดยทำาเคร่ืองหมายมากกว่า 1 ช่อง เช่น ทำาเครือ่งหมาย  ลงในช่องเหน็ด้วย และไม่เหน็ด้วย 
จะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

 การนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีนับคะแนนโดยใช้จำานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุมหักด้วยคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือ   
ผู้ที่งดออกเสียง

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ มาแล้ว เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ทำาการ
รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก

 ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถอยู่จนการประชุมแล้วเสร็จ จะไม่เห็นด้วยในวาระใด สามารถส่งบัตรลงคะแนนกับ      
เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้

5. เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงหรืองดลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จโดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
เรยีบร้อย ในระหว่างรอผลการนบัคะแนน จะดำาเนนิการประชมุในวาระต่อไปทันที เมือ่ได้ผลของการนบัคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว 
จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และถือว่าสิ้นสุดการลงคะแนนสำาหรับวาระที่ประกาศผลการนับคะแนนนั้น

6. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระใดจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว 

7. การประชุมจะดำาเนินการตามระเบียบวาระเป็นภาษาไทย โดยมีนางสาวศุภิกา ณัฐพจน์ และนางสาวสิรินุช บ่อทรัพย์ เป็นล่ามแปล
ให้กรรมการชาวสิงคโปร์ และผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติได้รับฟังภาคภาษาอังกฤษด้วยชุดหูฟังที่ได้จัดเตรียมไว้

8. ในระหว่างการดำาเนินการประชุมแต่ละวาระ ก่อนออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถาม นายปัญญา ธงชัย และ
นางสาวนำ้าฝน อังศุธรรังสี จะเป็นผู้แปลผ่านไมโครโฟนเป็นภาษาไทยให้ที่ประชุมได้รับทราบ

9. หลังจากการนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ นายณรงค์จะประกาศคะแนนเสียงทั้งหมดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ทัง้นี ้จำานวนหุน้และผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามจำานวนผูเ้ข้าร่วมประชมุท่ีลงทะเบยีนในขณะนัน้

จากนั้น นายณรงค์ ศรีสอ้าน ได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555

นายณรงค์ ศรีสอ้าน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2555 ตามที่ได้จัดส่งสำาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
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ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของ    
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,485,083,512 เสียง 0 เสียง 72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น             
ครั้งที่ 1/2555 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ขอให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และ
รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

นายฐาปน ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัท รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัทให้                 
ทีป่ระชมุทราบ ดังนี้

กลุม่บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จำากดั (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) สามารถสร้างผลการดำาเนนิงานทีน่่าภาคภมูิใจในปี 2555 กลุม่บรษิทัมรีายได้        
รวมทั้งสิ้นมูลค่า 161,044 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 21.8 และกำาไรสุทธิจำานวน 28,760 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 140.3   
เมื่อเทียบกับปี 2554 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเป็นผู้นำาในธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศ ที่มีความพร้อม
ทั้งฐานการผลิตและเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ในช่วงต้นปี 2555 บริษัทได้เร่งดำาเนินการฟื้นฟูฐานการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้โรงงานของ
บริษัทสามารถดำาเนินงานได้ตามปกติภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากน้ี บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นำ้าท่วม 
จึงได้มีการย้ายฐานการผลิตบางส่วนออกจากพื้นที่ซึ่งบริษัทเห็นว่ามีความเสี่ยงไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ส่วนฐานการผลิตซ่ึงได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์นำ้าท่วมก็ได้มีการติดตั้งระบบเขื่อนกั้นนำ้ารอบโรงงาน เพื่อเสริมความมั่นใจในการดำาเนินงานต่อไปในอนาคต

บริษัทมุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้นำาในธุรกิจสุราโดยการลงทุนพัฒนาตราสินค้าสุราอย่างต่อเน่ือง ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้กำาหนดตำาแหน่ง
ในตลาดของสินค้าและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มความชัดเจนของแต่ละตราสินค้า และพัฒนาเอกลักษณ์ของแต่ละตราสินค้าอย่างชัดเจน
ผ่านกิจกรรมการตลาดที่ออกแบบโดยเฉพาะสำาหรับแต่ละตราสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการของ    
ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 

แม้ว่าธุรกิจเครื่องดื่มสุราของบริษัทจะเผชิญภาระการขึ้นภาษีสรรพสามิตของสินค้าสุราบางประเภทในปี 2555 แต่ความแข็งแกร่งของ
ตราสินค้า ความทุ่มเทของทีมขาย และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้ยอดขายกลับมาสู่ระดับปกติได้ในระยะเวลาอันสั้น 
และสร้างความเติบโตของยอดขายโดยรวมทั้งปีของธุรกิจสุรากว่าร้อยละ 9.9 และอัตรากำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.4

การที่บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน) (“เสริมสุข”) เข้ามาเป็นบริษัทในกลุ่มไทยเบฟจากการซื้อกิจการในช่วงปลายปี 2554 ช่วยเสริม
ความแขง็แกร่งของบรษิทัในการขยายเครือข่ายกระจายสนิค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัจำาหน่ายสนิค้าเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ รวมถงึ
การขยายธรุกจิไปสูต่ลาดเครือ่งดืม่นำา้อดัลม ในปี 2555 เสรมิสขุเปิดตวัสนิค้านำา้อดัลมภายใต้ตราสนิค้า “เอส” ซึง่เป็นเครือ่งหมายการค้า
ของเสริมสุข โดยนำาเสนอเครื่องดื่มนำ้าอัดลมหลากหลายรสชาติ ทั้งโคล่าและนำ้าสี บริษัทมีความพร้อมในการบุกตลาดเครื่องดื่มนำ้าอัดลม
อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี เครือข่ายกระจายสินค้าของเสริมสุขมีส่วนสำาคัญในการช่วย
ขยายธรุกจิเครือ่งดืม่ชาเขียวของโออชิิออกไปสูต่ลาดใหม่ ภายใต้บรรจภัุณฑ์ในรปูแบบขวดแก้วคนืขวด สำาหรบัธรุกจิอาหาร ในปีนี ้ โออชิิ  
ได้ขยายธุรกจิไปสูธุ่รกจิขนมขบเคีย้วโดยเปิดตวัผลติภณัฑ์สาหร่ายทอดกรอบ “โอโนร”ิ เพือ่เสรมิศกัยภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าให้ครอบคลุมทุกสายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอาหาร
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นอกจากการส่งเสรมิความมัน่คงของธุรกจิในประเทศแล้ว บรษัิทยงัคงมุง่มัน่สร้างการเตบิโตของธรุกจิโดยการขยายไปสูต่ลาดในต่างประเทศ 
ความก้าวหน้าในต่างประเทศคร้ังสำาคัญในปีน้ี คือการลงทนุซือ้หุ้นในเฟรเซอร์ แอนด์ นฟี, ลมิเิตด็ (“F&N”) ซึง่ทำาให้ F&N เข้าเป็นบรษิทัร่วม
ของไทยเบฟ F&N ได้รับการยอมรับอย่างสูงว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำาในประเทศสิงคโปร์ท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานร่วม 130 ปี มี
ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นการลงทุนที่บริษัทเล็งเห็นว่าสามารถส่งเสริมธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัทตามกลยุทธ์ระยะยาวของ
บริษัทได้เป็นอย่างดี

ความสำาเร็จทั้งมวลในปี 2555 นี้ มาจากการสนับสนุนการดำาเนินงานของไทยเบฟจากทุกภาคส่วน พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า 
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไทยเบฟทุกท่าน สำาหรับความต้ังใจและการทุ่มเทแรงกายแรงใจท่ีมีให้แก่บริษัทของเราเสมอมา     
เราจะเติบโตไปด้วยกันภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี และความตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมอันจะนำามาซ่ึงประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น นายณรงค์ ศรีสอ้าน ได้ดำาเนินการประชุมวาระที่ 3 ต่อไป ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก ทำาให้ที่ประชุมมี
จำานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 38 ราย ถือหุ้นรวม 20,688,405,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3910 
ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายณรงค์ ศรีสอ้าน เชิญนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่องบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

นายประสทิธิ ์รายงานความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่าในรอบปีบญัช ี2555 สิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีการรายงานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ถูกต้องตามควร
ในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั มคีวามเพยีงพอ
เหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญ การปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจเป็นไปโดยถูกต้อง 
รายการเกีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการทางการค้าอนัเป็นธรุกจิปกตทิัว่ไปถกูต้อง สมเหตสุมผล 
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ ถกูต้องและครบถ้วน นอกจากนี ้บรษิทัยงัมกีารพฒันาด้านการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏในรายงานประจำาปี 2555 ซึ่งได้ส่งพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 แล้ว

นายณรงค์ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ         
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมท้ังรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจำาปี 2555 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,599,948,512 เสียง 15,649,000 เสียง 72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9240 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงนิส�ารองตามกฎหมาย และก�าหนดวันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุ้นเพือ่พกัการโอนหุน้ 
และก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

นายณรงค์ ศรสีอ้าน ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า บริษทัได้จดัสรรกำาไรจากผลการดำาเนนิงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สีส่บิสอง
สตางค์) รวมเป็นเงนิ 10,546,210,500 บาท (หน่ึงหม่ืนห้าร้อยสีส่บิหกล้านสองแสนหนึง่หมืน่ห้าร้อยบาท) บรษัิทได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,515,403,500 บาท (สามพันห้าร้อยสิบ
ห้าล้านสีแ่สนสามพนัห้าร้อยบาท) โดยไม่ต้องจดัสรรกำาไรสทุธเิป็นทุนสำารองอีก เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกำาหนดแล้ว 
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี 2555 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,030,807,000 บาท (เจ็ดพันสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดพันบาท) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยไม่ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กำาหนดแล้ว ทั้งนี้ กำาหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เติม ถอืว่าทีป่ระชุมได้รับทราบถงึการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จากนัน้ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสยีง 
ลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,615,597,512 เสียง 0 เสียง 72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทีป่ระชมุพจิารณาแล้ว ผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลโดยไม่ต้องจดัสรรกำาไรสทุธิ 
เป็นทนุสำารอง และกำาหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่พักการโอนหุ้นและกำาหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นท่ีมสีทิธใินการรับเงนิปันผล ตามรายละเอยีด 
ที่เสนอทุกประการ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และก�าหนดอ�านาจกรรมการ

นายณรงค์ ศรีสอ้าน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ
ออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระดังรายนามต่อไปนี้

1.  นายณรงค์ ศรีสอ้าน รองประธานกรรมการ
    รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
2.  นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย กรรมการ และ
    รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5
3.  นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.  นายสวัสดิ์ โสภะ กรรมการรองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
5.  นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการรองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
6.  นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการรองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
7.  ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ท่ีประชุม   
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทุกคนที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระดังรายนามข้างต้นกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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สำาหรับอำานาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทให้กำาหนดไว้ตามเดิม ดังนี้

“กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตราสำาคญัของบริษัท ยกเว้น นายประสทิธิ ์โฆวิไลกูล นายคนงึ ฦๅไชย นายมน ูเลยีวไพโรจน์ 
นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายอึ๊ง ตัก พัน นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง นายพรชัย มาตังคสมบัติ และพลเอกชูฉัตร กำาภู ณ อยุธยา”

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการสรรหาที่ได้งดออกเสยีงในการเสนอชือ่ตน ได้พจิารณารายชือ่ของกรรมการทีพ้่นจากตำาแหน่ง
ตามวาระทั้ง 7 ท่าน และพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาถึงสัดส่วนของกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำานวน 21 ท่าน โดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยพิจารณาเป็นรายบุคคล มีความเห็นว่า เห็นสมควรให้อนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน ที่จะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระท้ัง 7 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบวาระการประชุมแล้ว และสัดส่วนของ
กรรมการจะเป็นดังนี้คือ กรรมการอิสระจำานวน 8 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นจำานวน 7 ท่าน และกรรมการที่เป็นพนักงานของ
บริษัทจำานวน 6 ท่าน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล และกำาหนดอำานาจกรรมการ            
โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,594,925,741 เสียง 20,671,771 เสียง 72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.8997 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,594,925,741 เสียง 20,671,771 เสียง 72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.8997 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายมนู เลียวไพโรจน์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

18,481,071,000 เสียง 1,543,480,949 เสียง 663,854,008 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 92.2920 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. นายสวัสดิ์ โสภะ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,533,002,583 เสียง 82,594,929 เสียง 72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.5993 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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5. นายอวยชัย ตันทโอภาส

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,532,071,583 เสียง 83,525,929 เสียง 72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.5948 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

18,710,748,146 เสียง 1,313,803,803 เสียง 663,854,008 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 93.4390 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,533,002,583 เสียง 82,594,929 เสียง 72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.5993 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก ทำาให้ท่ีประชุมมีจำานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มข้ึน
เป็น 39 ราย ถอืหุน้รวม 20,689,190,949 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 82.3941 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมดของบรษัิท จากนัน้ นายณรงค์ 
ได้ดำาเนินการประชุมต่อไป

อำานาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัท มีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,534,468,323 เสียง 46,330,000 เสียง 108,392,626 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.7748 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เลือกตั้ง

1.  นายณรงค์ ศรีสอ้าน
2.  นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
3.  นายมนู เลียวไพโรจน์
4.  นายสวัสดิ์ โสภะ
5.  นายอวยชัย ตันทโอภาส
6.  นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
7.  ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กลบัเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึง่ และให้กำาหนดอำานาจกรรมการในการลงนามผกูพนับรษิทัไว้ตามเดมิ ตามรายละเอยีด
ที่เสนอทุกประการ

จากนั้น นายณรงค์ ได้ดำาเนินการประชุมวาระที่ 6 ต่อไป ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก ทำาให้ที่ประชุมมีจำานวน     
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 40 ราย ถือหุ้นรวม 20,721,889,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.5244 ของ
จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557

นายณรงค์ ศรีสอ้าน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับ
เดอืนเมษายน 2556 ถงึเดือนมนีาคม 2557 ตามที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน โดยคณะกรรมการพจิารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณาและมีความเห็นว่าสมควรให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินปีละ 30,000,000 บาท 
(สามสบิล้านบาท) ต่อปี เช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมา โดยมอบอำานาจให้ประธานกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรตามทีเ่หน็สมควรต่อไป 

ในวาระนี้เป็นวาระที่พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการได้แก่ 

1.  นายณรงค์  ศรีสอ้าน 
2.  นายโกเมน  ตันติวิวัฒนพันธ์ 
3.  นายภุชชงค์  ชาญธนากิจ  
4.  นางสาวกนกนาฏ  รังษีเทียนไชย 
5.  นายวิวัฒน์  เตชะไพบูลย์ 
6.  นายปณต  สิริวัฒนภักดี 
7.  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี 
8.  นายสวัสดิ์ โสภะ  (กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้)
9.  นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร 

ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียง (รวมจำานวน 289,610,172 เสียง)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ    
มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,359,471,082 เสียง 0 เสียง 72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.6436 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำาหรับเดือน
เมษายน 2556 ถงึเดอืนมนีาคม 2557 ในวงเงนิรวมไม่เกนิปีละ 30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาท) โดยมอบอำานาจให้ประธานกรรมการบรษิทั
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และก�าหนดค่าตอบแทน

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำาหรับรอบปีบัญชี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท                  
ว่าเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1.  นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ
2.  นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ
3.  นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757

คนใดคนหนึง่ของบรษัิท เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบัญชี จำากดั (“เคพเีอ็มจ”ี) ให้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และกำาหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
สำาหรบังบการเงนิสำาหรับปี สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 จำานวน 7,878,000 บาท (เจด็ล้านแปดแสนเจด็หมืน่แปดพันบาท) เพิม่ขึน้
จากปีที่แล้ว 323,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาท) หรือร้อยละ 4.28 โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ความชำานาญในวิชาชีพ และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ตลอดจนมีความ
เป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ในส่วนค่าสอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาแล้วว่าอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม
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ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,633,432,254 เสียง 19,206,000 เสียง 69,251,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9070 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แต่งตั้งนายนิรันดร์          
ลลีาเมธวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่2316 หรือนางสาวนติยา เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 4439 หรอืนางสาวอรวรรณ 
ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ          
บริษัท และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำาหรับงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 7,878,000 บาท  
(เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการท�าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance)

นายณรงค์ ศรสีอ้าน แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นอนมุตักิารทำาประกนัภัยความรบัผดิ
ของกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (D&O Insurance) กบับรษัิท อาคเนย์ประกนัภัย จำากดั (มหาชน) โดยมทุีนประกนั 1,000,000,000 บาท 
(หนึ่งพันล้านบาท) และค่าเบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นจำานวนท้ังสิ้น 4,511,976 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท) เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันยังเป็นอัตราเดิม โดยมีความคุ้มครองครอบคลุมถึงบริษัท        
ในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจที่จัดตั้งและเพิ่มเติมในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

ในวาระนี ้เป็นวาระทีพ่จิารณาการทำาประกนัภยัความรับผดิให้แก่กรรมการ ซึง่การทำาประกนัภัยดงักล่าวถอืได้ว่ากรรมการได้รบัผลประโยชน์
อย่างอื่นนอกจากค่าตอบแทน ดังนั้น กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่

1.  นายณรงค์  ศรีสอ้าน 
2.  นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ 
3.  นายภุชชงค์  ชาญธนากิจ   
4.  นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
5.  นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ 
6.  นายปณต สิริวัฒนภักดี 
7.  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
9.  นายสวัสดิ์ โสภะ (กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้)
10. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียง (รวมจำานวน 289,610,172 เสียง)

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เติม จงึขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมผีลการนบัคะแนนของผูถ้อืหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิ 
ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

18,603,125,954 เสียง 1,732,520,947 เสียง 96,632,626 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 91.0477 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง            
ลงคะแนนอนุมัติให้ทำาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำากัด 
(มหาชน) โดยมีทุนประกัน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) และค่าเบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำานวน
ทั้งสิ้น 4,511,976 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมและต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส�าหรับธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 
(Shareholders’ Mandate)

นายสิทธิชยั ชยัเกรยีงไกร กรรมการรองกรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าการแก้ไขเพิม่เตมิและต่ออายธุรุธรรมที่ได้รบั 
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำาหรับธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders’ Mandate) ในวาระน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้
ในคู่มือบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซ่ึงธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการดำาเนินธุรกรรมของบริษัท บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม หรือบริษัทดังกล่าวใดๆ ที่ได้ทำาธุรกรรมร่วมกันกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยการเข้าทำาธุรกรรมดังกล่าวต้องเป็นการดำาเนิน
ธรุกรรมตามปกต ิ โดยกระทำาข้ึนเสมอืนเป็นธรุกรรมทีท่ำากบับคุคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำาหนดทางการค้าปกต ิรวมท้ังได้ดำาเนนิการ 
ตามขั้นตอนการอนุมัติในการทำาธุรกรรมที่กำาหนดไว้ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำาหรับธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 
(“ธุรกรรมทีไ่ด้รบัอนมุติัจากผูถ้อืหุน้ หรือ Shareholders’ Mandate”) ตามรายละเอยีดทีก่ำาหนดในเอกสารประกอบการประชมุของหนงัสอื
เชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมและต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นตาม Shareholders’ Mandate ขอบเขตที่ระบุตามเอกสารประกอบการประชุม โดยธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้แล้ว ถือเสมือนว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นให้ทำาธุรกรรมกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสยีทีม่ลีกัษณะทีเ่กดิขึน้เป็นประจำา โดยจะให้กรรมการมอีำานาจกระทำาการท่ีจำาเป็นเพือ่ให้ธรุกรรมท่ีได้รบัอนมุตัจิากผูถ้อืหุ้นเป็นไป      
ตามที่ได้รับอนุมัติไว้ ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป       
เว้นแต่จะมีการยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

สำาหรับนโยบายและขั้นตอนในการเข้าทำารายการระหว่างกัน รวมทั้งประเภทธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติตาม Shareholders’ Mandate ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์ในปีก่อน แต่จะมีการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมและการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เสนอให้แก้ไขธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้กับธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของกลุ่มกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ    
ผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม ซึ่งก็คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น    
ที่มีอำานาจควบคุม ให้เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” และ “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” แต่ละราย)

2. เนือ่งจากนายเจริญ สริิวฒันภกัดี และคุณหญงิวรรณา สริวิฒันภกัด ีเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีในนติบิคุคลอืน่ๆ หลายแห่งซึง่ประกอบกจิการ
ทางการค้าแตกต่างกนัไปในหลายภาคธรุกจิ ดงันัน้ หากกลุม่ต้องเข้าทำาธรุกรรมเพือ่ผลประโยชน์ของกลุม่กบันติบิคุคลเหล่านัน้รวมไปถงึ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราว โดยธุรกรรมท่ีทำากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น        
ดังกล่าว อาจจัดเป็นธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎข้อ 906 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ 
โดยการขออนมุติัจากผูถ้อืหุน้เสยีก่อน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัมลูค่าของธรุกรรมนัน้ๆ ดงันัน้ วตัถปุระสงค์ในการต่ออายธุรุกรรมที่ได้รบัอนมุตัิ
จากผูถ้อืหุน้ (ซ่ึงได้แก้ไขคำานิยามของบุคคลทีม่ส่ีวนได้เสยีท่ีได้รบัอนมุตั)ิ กเ็พือ่ลดความจำาเป็นท่ีจะต้องจดัการประชมุผูถ้อืหุ้น เมือ่มี 
การเข้าทำาธรุกรรมทีม่แีนวโน้มเป็นธุรกรรมทีท่ำากบับคุคลท่ีมส่ีวนได้เสยีซึง่ต้องเป็นธรุกรรมท่ีได้รบัอนมุตั ิ(ตามท่ีให้นยิามไว้ในตาราง 1 
ของภาคผนวก (“ธรุกรรมทีไ่ด้รบัอนมุตั”ิ)) กบับคุคลทีม่ส่ีวนได้เสยี ซึง่เป็นบคุคลทีม่ส่ีวนได้เสยีที่ได้รบัอนมุตั ิทัง้นี ้ธรุกรรมดงักล่าว
ทั้งหมดนั้น จะต้องทำาขึ้นตามข้อกำาหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

3. คำานยิามทีม่อียู่ของ “บุคคลทีม่ส่ีวนได้เสยีทีไ่ด้รับอนุมตั”ิ ในธรุกรรมทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ ซึง่ได้รบัอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่27 เมษายน 2555 ได้มกีารระบรุายชือ่ของบคุคลทีม่ส่ีวนได้เสยีไว้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรกด็ ีวธิดีงักล่าว
ทำาให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขรายชื่อของบุคคลที่มีส่วนได้เสียในระหว่างที่ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นยังมีผลบังคับใช้อยู่     



14

ซึง่อาจจะมคีวามจำาเป็นต้องกระทำา เช่น ในกรณทีีบ่างบรษิทัในรายชือ่นัน้ในภายหลงัสิน้สภาพการเป็นบคุคลทีม่ส่ีวนได้เสยีและกรณี
ทีจ่ะเพ่ิมรายชือ่ของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้หรอืซือ้กจิการมาไว้ในรายชือ่ดงักล่าวเพือ่ประโยชน์ต่อกลุม่ บรษิทัจงึมคีวามเหน็ว่า การแก้ไข
นยิามของ “บคุคลทีม่ส่ีวนได้เสยีที่ได้รับอนุมติั” ให้เป็นประเภทของบคุคลทีม่ส่ีวนได้เสยี โดยได้เพิม่คำานยิามอืน่ๆ ตามคูม่อืเกีย่วกบั
การรับหลักทรัพย์ด้วยนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มแทนที่จะเป็นการยึดถือรายชื่อที่กำาหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อวัตถุประสงค์
ให้เกิดความชัดเจนและความยืดหยุ่น

4. นอกจากนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวก จะรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะ 
รายชื่อบริษัทและองค์กรตามที่ระบุไว้ในตาราง 2 ของภาคผนวก เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย ตาราง 2 ของภาคผนวกไม่ได้ระบุรายชื่อ
ทั้งหมดของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

5. ธรุกรรมใดๆ ท่ีทำากบับุคคลทีม่ส่ีวนได้เสยีที่ได้รับอนุมตั ิซึง่ไม่อยูภ่ายใต้ขอบเขตของธรุกรรมท่ีได้รบัอนมุตัจิากผูถ้อืหุ้น ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

6. การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นฉบับปัจจุบันนี้ ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวก โดยได้ขีดเส้นใต้
ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม และขีดฆ่าข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไขตัดทอน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้อ้างอิงได้ง่าย

ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมและต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น สำาหรับธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders’ 
Mandate) นั้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดท่ีกำาหนดในเอกสารประกอบการประชุมของ
หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

ในการนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง เอสเอซี แคปปิตอล ไพรเวท ลิมิเต็ด (SAC Capital Private Limited) (“เอสเอซี แคปปิตอล”) เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงนิอิสระ โดยเอสเอซี แคปปิตอล ได้ให้ความเหน็ในส่วนท่ีเกีย่วกบัธรุกรรมท่ีได้รบัอนมุตัจิากผูถ้อืหุ้น ท้ังนี ้หนงัสอืความเหน็ของ 
เอสเอซี แคปปิตอล แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วเช่นกัน

ในวาระนี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 

1.  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
2.  นายปณต สิริวัฒนภักดี

รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำานาจควบคุม ซึ่งได้แก่

1.  นางวัลลภา ไตรโสรัส
2.  นางอาทินันท์ พีชานนท์
3.  นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
4.  Maxtop Management Corp.
5 . บริษัท สิริวนา จำากัด 

ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียง (รวมจำานวน 15,578,735,000 เสียง)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4,932,087,254 เสียง 0 เสียง 211,067,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมและต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำาหรับธุรกรรมที่ทำากับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders’ Mandate) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ หรือซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าตามทีบ่ริษทัได้ดำาเนนิการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุ้นเพือ่กำาหนดรายชือ่ผูถ้อืหุ้นท่ีมสีทิธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้น
จะแล้วเสร็จ บัดนี้ การประชุมได้แล้วเสร็จ จึงถือว่ากำาหนดเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้สิ้นสุดลง

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามา
ร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.50 น.  

 
ลงชื่อ ..................................................... ประธานกรรมการ
 (นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ลงชื่อ ..................................................... เลขานุการบริษัท
 (นางแววมณี โสภณพินิจ)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 4)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินสำารองตามกฎหมาย และการกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

เงินปันผลประจ�าปี 2556

กำาไรสุทธิประจำาปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จากงบการเงินรวม (บาท)  19,130,301,653 

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้ว (หุ้น)  25,110,025,000 

เงินปันผลประจำาปีจ่ายหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)  11,048,411,000 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิประจำาปี (%) 57.89

ต่อหุ้น  จ�านวนเงิน 

เงินปันผลประจำาปี (บาท) 0.44  11,048,411,000 

หัก จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท) 0.14  3,515,403,500 

คงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ (บาท) 0.30  7,533,007,500 

ส�ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (บาท)  2,900,000,000 

จัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมายประจำาปี 2556 (บาท) 0

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (บาท)  2,900,000,000 

ทุนจดทะเบียน (บาท)  29,000,000,000 

ยอดทุนสะสมสำารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับทุนจดทะเบียน (%)  10 

ไม่ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเพื่อสำารองครบ 10% 
ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือ 2 พฤษภาคม 2557

วันจ่ายเงินปันผลประจำาปีส่วนที่เหลือจากการจ่ายระหว่างกาล คือ 22 พฤษภาคม 2557



17

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
(เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 5)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา รายชื่อและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้
กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึง
สัดส่วนของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำานวน 20 คน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 มีกรรมการต้องออกจาก
ตำาแหนง่หนึง่ในสามเปน็อตัราจำานวน 7 ตำาแหนง่ ซึง่ประกอบดว้ย นายภชุชงค ์ชาญธนากจิ กรรมการและรองประธานกรรมการบรหิาร 
คนที่ 4 นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ และพลเอกนายแพทย์ชูฉัตร 
กำาภู ณ อยุธยา ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท้ัง 4 ท่าน นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ กรรมการ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

จากนั้น คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทของกรรมการที่จะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ 
ทั้งนี้ ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทเป็นเวลาครบ 9 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มี
ความเห็นสมควรให้ ดร. ศักด์ิทิพย์ ไกรฤกษ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระให้กับบริษัทต่อไป แม้ว่าท่านจะดำารงตำาแหน่งกรรมการเป็นเวลา
ครบ 9 ปี ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและพบว่าท่านได้ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท       
และการให้คำาแนะนำาของผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยคำานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้ลงคะแนนเสียงโดยพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่า สมควรให้          
คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการทั้ง 7 ท่านที่จะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกลับเข้าดำารง
ตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ทัง้นี ้สดัสว่นของกรรมการ จะเป็นดงันี ้คอื กรรมการอสิระจำานวน 8 ทา่น กรรมการทีเ่ปน็ตวัแทนผูถ้อืหุน้ จำานวน 6 ทา่น และกรรมการ
ที่เป็นพนักงานของบริษัทจำานวน 6 ท่าน

รายนามและประวัติกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
-	 นายภุชชงค์	ชาญธนากิจ 
-	 นายไมเคิล	เล่า	ไวย	เคียง 
-	 ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย	มาตังคสมบัติ 
-	 ดร.	ศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์ 
-	 พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร	ก�าภู	ณ	อยุธยา 
-	 นายวิวัฒน์	เตชะไพบูลย์
-	 นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี
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รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
สัญชาติ ไทย
อายุ 67 ปี
ที่อยู่ 26/56 หมู่ที่ 6 ถนนรุ่งประชา ตำาบลวัดชลอ อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจและปริญญาโททางบัญชี  
 จาก California State University, Long Beach ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 4 เดือน 
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

จ�านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557) 1 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ /  
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 4

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำากัด

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน

2531 - 2546 กรรมการ บริษัท แอล เอส พี วี จำากัด

2526 - 2531 ผู้อำานวยการบริหาร (การเงิน) กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี.

ฯลฯ
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รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
สัญชาติ สิงคโปร์
อายุ 53 ปี 
ที่อยู่ 82 ฮิลล์วิว อเวนิว #05-07 ประเทศสิงคโปร์ 669581
วฒุกิารศกึษา - ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ (เกยีรตนิยิมอันดับหนึง่) จาก National University of Singapore
 - Chartered Financial Analyst (CFA) Charter จาก the CFA Institute 
ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2549 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 11 เดือน 
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

จ�านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557) ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Advisory Services of Octagon Advisors Pte. Ltd.

ปัจจุบัน กรรมการ Octagon Advisors (Shanghai) Co., Ltd.

2543 - 2547 รองประธานบริหาร, International United Overseas Bank Ltd. 

2542 - 2543 ที่ปรึกษา Asia Pulp and Paper Limited

2540 - 2542 รองประธานบริหาร The Central Depository (Pte) Limited

2534 - 2540 รองผู้อำานวยการอาวุโส 
ด้าน Development and Domestic 
Institutions

Monetary Authority of Singapore (MAS)

2532 - 2534 ผู้จัดการอาวุโส  
(Institutional Sales)

J M Sassoon & Company

2528 - 2532 ดำารงตำาแหน่งหลายตำาแหน่ง Monetary Authority of Singapore (MAS)

ฯลฯ
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รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
สัญชาติ ไทย
อายุ 73 ปี
ที่อยู่ 70 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (B.A.) และปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (M.D.) และ
 ปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ (Ph.D.) จาก University of Wisconsin
ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2549 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 11 เดือน
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

จ�านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557) ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

2542 - 2550 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2534 - 2542 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2529 - 2533 คณะกรรมการบริหาร International Union of Microbiological Societies

ตั้งแต่ปี 2514 สมาชิก International Union of Immunological Societies

ฯลฯ
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รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
สัญชาติ ไทย
อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 157 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 - ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยโซก้า ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2547
 Directors Certification Program (DCP) 2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 7 เดือน
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

จ�านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557)  ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 • บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน

ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2547 - 2550 ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2547 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี

2522 - 2547 นักการทูต / 
เลขานุการรัฐมนตรี /
อัครราชทูต /
อธิบดี /
โฆษก /
เอกอัครราชทูต

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรมพิธีการทูต / กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ กรุงโตเกียว และ 
กรุงวอชิงตัน

2514 - กระทรวงมหาดไทย

ฯลฯ
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รายนามและประวัติของกรรมการ 

ชื่อ พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำาภู ณ อยุธยา
สัญชาติ ไทย
อายุ 70 ปี
ที่อยู่ 149 ซอยรามคำาแหง 22 ถนนรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
 กรุงเทพมหานคร 10240
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีแพทย์ศาสตรบัณฑิต จาก Westf. Wilhelms Universität zu Munster 
 - ปริญญาเอกแพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก Georg-August Universität zu Goettingen  
 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ 399) 
 - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
 - วุฒิบัตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 34
ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 11 เดือน
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

จ�านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557) ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 • บริษัท จี สตีล จำากัด (มหาชน) • บริษัท สิงห์ พาราเทค จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน

ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสะ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ศัลยแพทย์อาวุโสและแพทย์ประจำา สำานักแพทย์ประจำาพระองค์

2537 - 2547 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ / 
ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ / รองเจ้ากรมแพทย์ /  
ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการแพทย ์
พระมงกุฎเกล้า / เจ้ากรมแพทย์ทหารบก / 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

กรมแพทย์ทหารบก

2534 - 2537 รองผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

2530 - 2534 หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

2516 - 2530 ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ฯลฯ
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รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์
สัญชาติ ไทย
อายุ 68 ปี
ที่อยู่ 2 ซอยพร้อมศรี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาโท จาก Fairleigh Dickinson University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 4 เดือน
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

จ�านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557)   241,541,500 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง

2543 - 2553 รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน

2522 - 2541 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ /  
รองผู้อำานวยการฝ่ายการค้า / 
ผู้อำานวยการสาขา / รองประธาน

ธนาคารศรีนคร จำากัด (มหาชน)

ฯลฯ
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รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
สัญชาติ ไทย
อายุ 39 ปี
ที่อยู่ 288/37 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
  จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
  จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 4 เดือน
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

จ�านวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 21 มกราคม 2557)    107,000,000 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 
 • โปรดดูรายงานประจำาปี 2556 เรื่อง รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) • บริษัท อาหารสยาม จำากัด (มหาชน)
 • บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
 • บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน) • Fraser and Neave, Limited 
    (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
ประสบการณ์การท�างาน

ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Fraser and  Neave, Limited

2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 4 และ 
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำากัด (มหาชน)
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ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และ 
รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง

2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทศภาค จำากัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำากัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำากัด

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำากัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำากัด

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 1 / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

International Beverage Holdings Limited

2546 - 2551 กรรมการรองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

ฯลฯ
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ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมท้ังส้ินไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อปี เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา 
โดยมอบอำานาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป 

หมายเหต ุ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 กรรมการ และ/หรือกรรมการ
บริหารของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยท่ีได้รับเงินเดือนประจำาจากบริษัทใดบริษัทหน่ึงแล้ว 
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ และ/หรือกรรมการบริหารอีก 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
(เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 6)
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ภาคผนวก	เรื่องการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ส�าหรับธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย	(Shareholders’	Mandate)	นี้

จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557	พิจารณาอนุมัติต่อไป

ภาคผนวก
การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำาหรับธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

1. ความเดิม
คณะกรรมการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) อ้างถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฉบับลงวันท่ี 
8 เมษายน 2557 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจำาปี 2556 (“รายงานประจ�าปี”) ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2557 และ (ข) มติการประชุมที่ 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. ค�านิยาม
คำานิยามดังต่อไปนี้ หรือคำาจำากัดความตามที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ให้นิยามไว้ จะมีผลบังคับใช้ในภาคผนวกนี้ตลอดทั้งฉบับ            
(รวมถึงตารางต่างๆ ที่แนบรวมอยู่ในภาคผนวก) เว้นแต่ในกรณีที่มีการกล่าวเป็นอย่างอื่น

“ตลาดหลักทรัพย์รับอนุมัติ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีกฎระเบียบที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมของบุคคล 
ที่มีส่วนได้เสียซึ่งมีลักษณะตามที่กำาหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” (ก) เกี่ยวข้องกับกรรมการ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม 
(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

 (1) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในลำาดับติดกัน (กล่าวคือ คู่สมรส บุตรธิดา บุตรบุญธรรม 
บุตรที่ติดมากับคู่สมรส พี่น้องร่วมสายโลหิต และบิดามารดา)

 (2) ผู้ดูแลทรัพย์สิน (Trustee) ของทรัสต์ (Trust) ใดๆ ซ่ึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 
ในลำาดับติดกนัเป็นผูร้บัผลประโยชน์ หรอืเป็นผูท่ี้ได้รบัเลอืกให้ได้รบัผลประโยชน์ในกรณขีองทรสัต์

  ให้อำานาจทรัสตีตัดสินใจ (Discretionary Trust) และ

 (3) บรษิทัใดๆ ซึง่บคุคลท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางสายโลหิตในลำาดับติดกันมส่ีวนได้เสยีรวมกัน (ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม) ร้อยละ 30 หรือมากกว่า และ  

(ข) เก่ียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอำานาจควบคุม (ซ่ึงเป็นบริษัท) บริษัทอ่ืนใดซ่ึงเป็นบริษัทย่อย         
หรอืบรษิทัทีถ่อืหุน้ (Holding Company) หรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทัทีถ่อืหุน้ หรอืบรษิทัทีต่นและ/หรอื
บริษัทอื่น หรือบริษัทหลายแห่งรวมกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) มีส่วนได้เสียรวมกันร้อยละ 30 
หรือมากกว่า

“บริษัทร่วม” บริษัทใดๆ ซึ่งบริษัทหรือ “กลุ่ม” ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

“บาท” สกุลเงินบาทตามกฎหมายของประเทศไทย

“ซีดีพี (CDP)” ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Central Depository (Pte) Limited)

“การควบคุม” การมอีำานาจควบคมุการตดัสนิใจ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม เกีย่วกบันโยบายด้านการเงนิและการดำาเนนิงาน
ของบริษัท

“ผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม” หมายถึง บุคคลซึ่ง
(ก) ถอืหุน้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมร้อยละ 15 หรอืมากกว่า ของจำานวนหุ้นท่ีออกแล้วท้ังหมดของบรษิทั  

(ไม่รวมหุ้นที่ได้ซื้อคืนมา (Treasury Shares)) ท้ังน้ี ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจกำาหนดให้บุคคล 
ที่มีลักษณะดังกล่าว ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุมก็ได้ หรือ

(ข) ในทางปฏิบัติแล้ว มีอำานาจควบคุมบริษัท

“กรรมการ” กรรมการของบริษัท
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“บุคคลที่มีความเสี่ยง” บรษิทั บรษิทัย่อยของบรษิทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาต 
หรือบริษทัร่วมของบริษทัที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์ท่ีได้รบัอนญุาต 
ซึ่งถูกควบคุมโดย “กลุ่ม” หรือ “กลุ่ม” และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

“กลุ่ม” บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัท

“กรรมการอิสระ” ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ของภาคผนวกนี้

“ธุรกรรมที่ทำากับบุคคล 
ที่มีส่วนได้เสีย”

ธุรกรรมที่ทำาระหว่างบุคคลที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Interested Person)  

“บุคคลที่มีส่วนได้เสีย” กรรมการ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม

“คู่มือเกี่ยวกับ
การรับหลักทรัพย์”

คู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

“ผู้ถือหุ้น” ผู้ถือหุ้นจดทะเบียนในเงินทุนของบริษัท

“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น”

ธรุกรรมที่ได้รับอนุมติัโดยทัว่ไปจากผูถ้อืหุน้ (General Mandate) ซึง่ได้รบัอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้และถกูขอให้ 
พจิารณาอนมุตัต่ิออายธุรุกรรมเพ่ือให้บริษัทและบริษัทย่อย สามารถเข้าทำาธรุกรรมท่ีเป็นธรุกรรมท่ีเกิดเป็นประจำา 
อนัมลีกัษณะเป็นไปทางการค้าหรอืก่อให้เกดิรายได้ หรอืจำาเป็นในการดำาเนนิกจิการประจำาวนั กบับคุคลทีม่ี
ส่วนได้เสียของบริษัทตามประเภทที่ได้มีการกำาหนดไว้

“SGX-ST” ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

“บริษัทย่อย” ให้มีความหมายตาม มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติบริษัทของประเทศสิงคโปร์ (บทที่ 50)

3. ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ตามหนังสือชี้ชวนของบริษัท ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 (“หนังสือชี้ชวน”) ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น ถือเสมือนว่า      
ไดร้ับความเหน็ชอบจากผู้ถอืหุน้แล้วเพือ่วา่บรษิทัและบริษทัยอ่ยทีเ่ปน็บรษิทัทีม่คีวามเสี่ยง (Entity at Risk) ตามความหมายทีก่ำาหนดไว้
ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ สามารถเข้าทำาธุรกรรมซ่ึงเป็นกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทกับประเภทของ        
บุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ โดยการเข้าทำาธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกรรมที่ได้กระทำาขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทำากับบุคคลภายนอก
และเป็นไปตามข้อกำาหนดทางการค้าปกติ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก               
ผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยไว้ในหน้า 124-148 ของหนังสือชี้ชวน ของบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีก่อนๆ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 วันที่ 28 เมษายน 2551 วันที่ 29 เมษายน 2552 วันที่ 29 เมษายน 
2553 วันที่ 29 เมษายน 2554 วันที่ 27 เมษายน 2555 และวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้า 180 ถึง 189        
หน้า 201 ถึง 212 หน้า 206 ถึง 217 หน้า 195 ถึง 209 หน้า 203 ถึง 213 หน้า 216 ถึง 229 และหน้า 214 ถึง 227 ของรายงานประจำาปี
ของบริษัทสำาหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 2551 2552 2553 2554 และ 2555 ตามลำาดับ (ธุรกรรมที่ได้รับ      
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น (“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น”))

4. การเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
เนื่องจากธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังถัดไป กรรมการบริษัท          
จึงเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นใน            
วันที่ 25 เมษายน 2557 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557”) เพ่ือให้ธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลบังคับใช้         
จนกระทั่งถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป

5. รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงพ้ืนฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ต่อบริษัทท่ีจะได้รับ รวมท้ังขั้นตอน           
การตรวจสอบการกำาหนดราคาของธุรกรรมที่ทำากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย และข้อมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวกับหมวด 9 ของคู่มือเก่ียวกับการรับ      
หลักทรัพย์ ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้
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6. ค�าแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาขอ้กำาหนดของธรุกรรมท่ีไดร้บัอนมุตัจิากผูถ้อืหุ้น และยนืยนัวา่ขัน้ตอนการตรวจสอบของบรษิทั 

เพ่ือกำาหนดราคาของธรุกรรมที่ไดร้บัอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ตามทีร่ะบใุนตาราง 1 ของภาคผนวกของธรุกรรมที่ไดร้บัอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ 
ถ้าบังคับใช้อย่างเคร่งครัด มีความเพียงพอที่จะทำาให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ทำาขึ้นกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะเป็นธุรกรรมที่ดำาเนินการ  
ไปตามข้อกำาหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

6.2 ในระหว่างการตรวจสอบ ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและข้ันตอนการตรวจสอบตามท่ีกล่าวใน         
ตาราง 1 ของภาคผนวกน้ี ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอท่ีจะทำาให้แน่ใจว่าธุรกรรมท่ีทำากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียจะเป็นธุรกรรมท่ีทำาข้ึน
ตามข้อกำาหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท 
บริษัทจะดำาเนินการขออนุมัติธุรกรรมจากผู้ถือหุ้นใหม่ โดยพิจารณาจากการควบคุมภายในและข้ันตอนการตรวจสอบชุดใหม่

7. ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก
ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทในหุ้นทุนท่ีออกของบริษัท ณ วันท่ี 21 มกราคม 2557 และวันท่ี 17 มีนาคม 2557 
ตามลำาดับ สามารถอ่านได้จากรายงานประจำาปีในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งบริษัทจะได้แจกจ่าย 
หรือได้แจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

8. การงดออกเสียง
เน่ืองจากนายเจรญิ สริิวัฒนภกัดี และ คุณหญงิวรรณา สริวิฒันภกัด ีผูซ้ึง่ดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทัและเปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่อีำานาจควบคมุ
ของบริษัท และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทจะงดออกเสียงและ              
ตกลงดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุ
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 นี้               
ทั้งนี้ บุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่รับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวอีกด้วย เว้นแต่จะเป็น       
การมอบฉันทะอันเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำาหนดเพื่อให้ลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระดังกล่าว

9. ค�าแนะน�าของกรรมการอิสระ
9.1 กรรมการซ่ึงเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการเสนอการต่ออายุธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ 

นายณรงค์ ศรีสอ้าน นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ 
 นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำาภู ณ อยุธยา ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ  

นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล และ
นายอึ๊ง ตัก พัน (“กรรมการอิสระ”) กรรมการอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำาธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของ
ภาคผนวกนี้ และกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว เป็นธุรกรรมท่ีได้ทำาขึ้นตามข้อกำาหนดทางการค้าปกติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

9.2  ตามเหตุผลที่ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ กรรมการอิสระแนะนำาให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเห็นชอบกับวาระที่ 9 
ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 นี้

10. ค�าแถลงความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านต่างรับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้ โดยกรรมการได้ดำาเนินการ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ท่ีจำาเป็นและเหมาะสมท้ังหมดตามความรู้และความเช่ือของตนอย่างดีท่ีสุด และยืนยันว่าภาคผนวกน้ีมีความเพียงพอ
และถูกต้อง และเปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระสำาคัญเก่ียวกับการเสนอการต่ออายุธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท และบริษัทย่อย 
รวมทั้งกรรมการไม่ทราบข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับการละเว้น ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ระบุในภาคผนวก สำาหรับข้อมูลใน  
ภาคผนวกท่ีถูกตัดทอนจากฉบับท่ีได้จัดพิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับจากแหล่งท่ีสามารถอ้างอิงช่ือน้ัน 
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่เพียงประการเดียวคือกรรมการจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้รับตัดทอนอย่างเหมาะสม
และถูกต้องจากแหล่งที่มาเหล่านั้น และ/หรือ มีการเผยแพร่ซ้ำาในหนังสือเวียนในรูปแบบและบริบทที่เหมาะสม
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11. สิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติ
11.1 ผูถ้อืหุน้นอกเหนอืจากผูท้ีถ่อืหุน้ของบริษทัผา่นศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(“ซดีพีี”) ซึง่ไมส่ามารถเข้ารว่ม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ได้ และประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน                    
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 แทนตน จะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือ           
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ลงนาม โดย (ก) ส่งมาที่สำานักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 
อาคารแสงโสม ชั้น 6 เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า           
24 ชั่วโมง ก่อนเวลาเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 หรือ (ข) ส่งมาที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2557 ก่อนเริ่มประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัทตามวิธีการที่ระบุไว้ในแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือ       
มอบฉันทะมายังบริษัทไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ       
ผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ถ้าผู้ถือหุ้นสามารถกระทำาได้

11.2 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี สามารถแจ้งให้ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำานวนหุ้นซ่ึงฝากไว้ใน  
บัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกแบบคำาสั่งออกเสียง (Voting Instruction Form) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับ            
หนังสือเชิญประชุมประจำาปี 2557 ลงนามและส่งกลับตามวิธีการในข้อกำาหนดที่ระบุไว้ในแบบคำาสั่งออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้
แบบคำาสั่งออกเสียงไปถึงยังซีดีพี ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบคำาสั่งออกเสียงภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่        
17 เมษายน 2557 อย่างไรก็ตาม จะพบว่าตามกฎหมายไทย ประกอบกับข้อมูลท่ีเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัท ลงวันที่          
19 พฤษภาคม 2549 เฉพาะซีดีพีเท่านั้นที่จะมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ซีดีพีจะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 แต่เพียงผู้เดียว

11.3  บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี ที่ประสงค์จะเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อตนเอง ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องดำาเนินการโอนหุ้นของตนเองออกจากระบบของซีดีพี และ          
ทำาการจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในวันท่ี 7 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันท่ีบริษัทจะทำาการปิด            
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น และกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 นอกจากนี้ หุ้นที่ถูกโอนออกจากระบบของซีดีพี จะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ได้จนกว่าจะถูกโอนกลับเข้าไปฝากในระบบซีดีพี ในการน้ี การโอนดังกล่าวจะต้องมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ทั้งนี้ หากท่านต้องการคำาแนะนำาเกี่ยวกับกระบวนการโอนหุ้นและทะเบียนหุ้น ท่านสามารถติดต่อ ซีดีพี ได้ท่ี (65) 6535 7511 
(หรือผ่านอีเมลล์ cdp@sgx.com)

12. อื่นๆ 
12.1 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบสำาหรับความถูกต้องของคำาแถลงหรือความเห็นหรือรายงานท่ีปรากฏในภาคผนวกฉบับน้ี

12.2 ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา หรือไม่แน่ใจว่าควรจะกระทำาการใด ท่านควรปรึกษานายหน้าซื้อขายหุ้นของท่าน ผู้จัดการ
ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี หรือที่ปรึกษาอิสระอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทันที

12.3  ถ้าท่านขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดไปแล้ว กรุณาส่งเอกสารฉบับน้ีให้กับผู้ซ้ือ หรือธนาคาร หรือนายหน้าซ้ือขายหุ้น หรือ
ตัวแทนที่ดำาเนินการขายเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อ
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ตาราง 1 ของภาคผนวก

การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำาเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทคาดว่าในการดำาเนินธุรกรรมตามปกติน้ัน บริษัทอาจยังคงต้องเข้าทำาธุรกรรมบางประเภทกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียของบริษัท              
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงประเภทของธุรกรรมที่จะกล่าวถึงด้านล่างนี้ ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมด้านธุรกิจการค้า            
ที่ต้องการความรวดเร็ว บริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทท่ีจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เข้าทำาธุรกรรมกับบุคคลที่มี              
ส่วนได้เสียดังกล่าวสำาหรับการดำาเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำาขึ้นตามข้อกำาหนดทางการค้าอันเป็น
ปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

ตามทีก่ำาหนดไว้ในหมวด 9 ของคูม่อืเกีย่วกบัการรบัหลกัทรพัย ์บรษิทัจดทะเบยีนสามารถขออนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ในการทำาธรุกรรมประจำา
กับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย โดยธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปในทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจำาเป็นในการดำาเนินกิจการประจำาวัน 
ธุรกรรมเหล่านี้อาจไม่รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซ้ือหรือขายสินทรัพย์ การเข้าทำาข้อตกลง หรือการดำาเนินธุรกิจต่างๆ ท่ีมิได้เป็น           
ส่วนหนึ่งของการดำาเนินกิจการประจำาวันของบริษัท

ตามทีก่ำาหนดไว้ในขอ้ 920(1) ของคูม่อืเกีย่วกบัการรบัหลกัทรพัย ์การอนมุตัโิดยท่ัวไปสำาหรบัการดำาเนนิธรุกรรมกบับคุคลท่ีมสีว่นไดเ้สยี
จะต้องได้รับการต่ออายุทุกปี ข้อมูลที่จำาเป็นตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 920(1)(ข) มีดังต่อไปนี้

(ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงบริษัทท่ีมีความเส่ียง (ตามคำานิยามท่ีได้กำาหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเก่ียวกับการรับหลักทรัพย์) 
 จะดำาเนินธุรกรรมด้วย

(ข) ลักษณะของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ

(ค) พื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อบริษัทที่มีความเสี่ยง

(ง) วิธีหรือขั้นตอนในการกำาหนดราคาธุรกรรม

(จ) ความเหน็ของทีป่รกึษาการเงนิอสิระวา่วธิหีรอืขัน้ตอนดงักลา่วในขอ้ (ง) เพยีงพอหรอืไม ่เพือ่ให้แน่ใจไดว้า่ธรุกรรมท้ังหลายจะมกีาร
ดำาเนินการตามข้อกำาหนดในทางการค้าปกติและจะไม่ทำาให้ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหาย (เท่าที่สามารถ        
ปรับใช้ได้)

(ฉ) ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเหน็ทีแ่ตกต่างออกไปจากความเห็นของที่ปรึกษา
การเงินอิสระ (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)

(ช) คำาแถลงจากบริษัทว่าบริษัทจะดำาเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกคร้ัง ถ้าวิธีหรือข้ันตอนการดำาเนินการในข้อ (ง) ข้างต้นน้ัน
เป็นวิธีหรือขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม และ

(ซ) คำาแถลงวา่บคุคลทีม่สีว่นไดเ้สยีจะงดออกเสยีง และไดด้ำาเนนิการใดๆ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบคุคลดงักลา่วจะงดออกเสยีง
ในวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติธุรกรรมนั้นด้วย

ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นถ้าได้รับการต่ออายุ จะมีผลบังคับใช้จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คำานิยามและความหมายในภาคผนวก ซึ่งมีธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นเอกสารแนบ จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่กำาหนดไว้ดังต่อไปนี้

• “กลุ่ม” หมายถึง บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัทซึง่นับเป็น “บุคคลที่มีความเสี่ยง” ตามความหมายที่กำาหนด
ไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และ

• “กลุ่มไทยเบฟ” หมายถึง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท
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ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสามารถนำามาใช้ได้กับธุรกรรมของ “กลุ่ม” ดังต่อไปนี้

บุคคลท่ีเก่ียวข้องของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ถือหุ้นท่ีมีอำานาจควบคุมของบริษัท (โดยบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กับผูถ้อืหุน้ทีม่อีำานาจควบคุม ใหเ้รียกรวมกนัว่า “บคุคลทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้บัอนมุตั”ิ และ “บคุคลทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้บัอนมุตั”ิ แตล่ะราย)

ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องที่กำาหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)
ธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัการใหห้รือการได้รับซ่ึงสนิค้าและบริการในกจิการอันเปน็ปกตธิรุกจิของกลุม่บรษัิทหรอืท่ีจำาเปน็สำาหรบัการดำาเนนิกจิการ
ประจำาวันของกลุ่มบริษัทที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าทำาข้อตกลง หรือ
การดำาเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินกิจการประจำาวันของบริษัท) ซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีจะอยู่ภายใต้ธุรกรรมที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว (Shareholders’ Mandate) (“ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)”) ได้แก่

(ก) การซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการบรรจุหีบห่อ (Packaging Material) จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงขวดแก้วใหม่และ 
ขวดแก้วที่ใช้แล้ว กระป๋องอลูมิเนียม กากน้ำาตาล สมุนไพรเพ่ือใช้ในการผลิตหัวเชื้อเบียร์ (Beer Concentrate) กล่องกระดาษ 
(Carton) และฝาครอบ (Cap)

(ข) การทำาประกันและการบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทำาประกันกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

(ค) การซื้อของใช้เพื่อการบริโภคทุกประเภทในสำานักงานและในสถานท่ีเก็บสินค้าจากบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้รับอนุมัติ รวมถึง        
กระดาษชำาระ และน้ำาตาลสำาหรับใช้ในสำานักงาน เศษเหล็ก ถุงใส่มอลท์ และแผ่นไม้

(ง) การได้รับบริการต่างๆ จากบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซ้ือจัดจ้าง บริการท่ีเก่ียวกับการจัดเตรียมสถานท่ีพัก พาหนะ 
และส่ิงอำานวยความสะดวกสำาหรับกรรมการของบริษัท และ/หรือ ของบริษัทย่อย การฝึกอบรมพนักงาน การติดต่อส่ือสารด้านโทรคมนาคม และ 
การอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ ตลอดจนบริการทำาการตลาด การโฆษณา และการบริหารงาน รวมถึงการบริการการผลิตและการจัดจำาหน่ายสินค้า

(จ)  การเช่า หรือการเช่าช่วง สำานักงาน คลังสินค้า รถโดยสาร และที่ดินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

(ฉ) การใหบ้รกิารกับบุคคลทีม่สีว่นได้เสยีที่ได้รับอนุมติั รวมถงึการจดัซือ้จดัจา้ง การให้บรกิารพฒันาสนิทรพัย ์การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์
และบริการการขาย ตลอดจนการให้บริการการผลิต

(ช)  การให้เช่าหรือให้เช่าช่วงสำานักงาน คลังสินค้า รถยนต์โดยสาร และที่ดินกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

(ซ) การขายกากน้ำาตาลและผลผลิตพลอยได้ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงปุ๋ย ขวดแก้วที่ใช้แล้ว และเศษวัสดุจาก
โรงงาน เช่น อลูมิเนียม เศษแก้ว และเศษกระดาษ

(ฌ) การขายเบียร์ สุรา น้ำาดื่ม โซดา และสินค้าอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ และ

(ญ) การให้หรือรับซ่ึงสินค้าและ/หรือบริการอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวเน่ืองกับการให้หรือรับซ่ึงสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) ถึง (ฌ)  
ดังกล่าวข้างต้น
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เหตุผลและประโยชน์ของธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
กลุม่บรษิทัมกีารเขา้ทำาหรือจะเขา้ทำาธรุกรรมทีเ่ป็นการทำาธรุกจิปกตกิบับคุคลท่ีมสีว่นไดเ้สยี ธรุกรรมเหลา่นีเ้ปน็ธรุกรรมท่ีเกดิเปน็ประจำา 
และอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้ หรือเกิดขึ้นทุกๆ ช่วงระยะเวลาหน่ึง กรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทที่จะทำาธุรกรรม หรือยังคงทำาธุรกรรมต่อไปกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

กรรมการบรษิทัเชือ่วา่กลุม่บรษิทัจะไดร้บัประโยชนจ์ากการทำาธรุกรรมตา่งๆ กบับคุคลท่ีมสีว่นไดเ้สยีท่ีไดร้บัอนมุตั ิธรุกรรมท่ีไดร้บัอนมุตัิ
จากผู้ถือหุ้น และการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะช่วยลดความจำาเป็นท่ีจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้               
ผูถ้อืหุน้อนมุตัเิปน็ครัง้คราว เมือ่มกีารเขา้ทำาธรุกรรมกบับคุคลท่ีมแีนวโนม้เปน็บคุคลท่ีมสีว่นไดเ้สยีกบับคุคลท่ีมสีว่นไดเ้สยีท่ีไดร้บัอนมุตัิ
จากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการลดเวลาในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำาคัญโดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์
ของบริษัทหรือมีผลกระทบในด้านลบกับโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น มีเจตนาเพื่ออำานวยความสะดวกในการทำาธุรกรรมท่ีเป็นการดำาเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัท      
ซึ่งในบางครั้งเป็นธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรม        
ที่ดำาเนินการเป็นไปตามข้อกำาหนดทางการค้าปกติและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

การเปดิเผยมลูคา่รวมของการทำาธรุกรรมกบับุคคลทีม่สีว่นไดเ้สยี ซึง่ดำาเนนิการตามธรุกรรมท่ีไดร้บัอนมุตัจิากผูถ้อืหุ้นท่ีเกดิขึน้ในระหวา่ง
รอบปบีญัชปีจัจบุนั จะจดัทำาตามแบบทีก่ำาหนดไว้ในคู่มอืเกีย่วกบัการรบัหลกัทรพัย ์และเปน็ไปตามขอบเขตท่ีกำาหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์
สิงคโปร์ และจะต้องเปิดเผยในรายงานประจำาปี สำาหรับปีบัญชีนั้นๆ

ขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Review Procedures for Interested Person Transactions) 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ (ถ้ามีข้อกำาหนดระบุไว้) ธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำากับบุคคลที่มี        
สว่นไดเ้สยี ทัง้นี ้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบธรุกรรมดงักลา่ว คณะกรรมการของบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้นายอึง๊ ตกั พนั (Mr. Ng Tat Pun) 
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของการทำาธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Lead Independent Director for Interested Person Transactions) (“หัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการ
ท�าธุรกรรมกบับคุคลทีม่สีว่นได้เสยี”) นอกจากน้ี บริษทัยงักำาหนดขัน้ตอนการอนมุตัิในการทำาธรุกรรมเพือ่ให้แน่ใจวา่ธรุกรรมท่ีทำากบับคุคล
ที่มีส่วนได้เสียได้กระทำาขึ้น เสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทำากับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำาหนดทางการค้าปกติ (On an Arm’s 
Length Basis and Normal Commercial Terms)

ขั้นตอนการตรวจสอบและข้อจำากัดในการอนุมัติ
โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทได้กำาหนดข้ันตอนการอนุมัติในการทำาธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย           
รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Interested Persons) ได้กระทำาขึ้นเสมือนหนึ่ง
เป็นธุรกรรมที่ทำากับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำาหนดทางการค้าปกติและสอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติในทางการค้าปกติ
ของกลุ่มบริษัท และบนเงื่อนไขที่มิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่ได้ให้แก่หรือที่ได้รับจากบุคคลภายนอก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการนำาขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนี้มาบังคับใช้

(1)	 การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าและการได้รับบริการ

 (ก) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าทั้งหลายที่กระทำาเป็นประจำาโดยกลุ่มบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัทหรือ       
ที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินกิจการประจำาวันของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดหาและการจัดซื้อซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ      
ที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น ธุรกรรมที่กล่าวถึงในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ 
“การอนมุติัโดยทัว่ไปในการดำาเนนิธรุกรรมกบับคุคลทีม่สีว่นไดเ้สยี - ธรุกรรมที่ไดร้บัการอนมุตั ิ(General Mandate for Interested 
Person Transactions - Mandated Transactions)”) ธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของขั้นตอนการควบคุมภายใน         
(Internal Control Procedures) ซึ่งระบุถึงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ เช่น องค์ประกอบของอำานาจในการอนุมัติภายใน           
ข้อจำากัดในการอนุมัติ จำานวนคู่ค้าที่เป็นผู้เสนอราคา (อย่างน้อยสองราย) และขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยหลักการดังกล่าวนี้
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กำาหนดข้ึนเพือ่ใหบ้รษิทัได้รบัสนิค้าและ/หรอืบรกิารทีด่ทีีส่ดุ ภายใตเ้งือ่นไขทีด่ทีีส่ดุจากการเสนอราคาแขง่ขนั (ตามทีเ่หมาะสม) 
ดังนั้น ในการกำาหนดว่าราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียนำาเสนอนั้น ยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่นั้น จะนำาปัจจัย
ตา่งๆ มาใช้ในการพิจารณา ซ่ึงรวมถึงแตไ่ม่จำากดัเพยีงปจัจยัเกีย่วกบัตารางเวลาการสง่มอบ การปฏบิตัติามรายละเอียดทีก่ำาหนด 
ความเป็นมาในอดีต (Track Record) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การให้ราคาพิเศษ (Preferential Rate) ส่วนลดหรือ 
การคืนเงินกรณีท่ีมีการซ้ือจำานวนมาก นอกจากน้ี จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมท่ีกลุ่มบริษัททำากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย 
ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอำานาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดำารงตำาแหน่งจัดการ
ของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลท่ีไม่มี       
ส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (“ผู้มีอ�านาจอนุมัติ”) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรม ดังนี้

ข้อจ�ากัดในการอนุมัติ ผู้มีอ�านาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน 
500,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าท่ีในตำาแหน่งท่ีเทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ในตำาแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
5,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

รองประธานกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีในตำาแหน่งท่ีเทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
20,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

รองประธานกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการ
จำานวนสองท่าน หรือเจ้าหน้าที่ในตำาแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3 
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจำานวนสองท่าน โดยหน่ึงในจำานวนดังกล่าว
จะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการทำาธุรกรรมกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสีย 

  ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำาเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่
ไดร้บัการอนมุตั”ิ ผูม้อีำานาจอนมุตั ิ(พจิารณาจากมลูคา่ของธรุกรรม) จะยงัตอ้งประเมนิและอนมุตัวิา่ธรุกรรมทีเ่สนอเปน็ธรุกรรม
ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

 (ข) ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอราคาแข่งขัน (Competitive Quotations) (ตัวอย่างเช่น ไม่มีผู้ขายสินค้าและบริการที่คล้ายคลึง
ท่ีเป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ (โดยพิจารณาถึงจำานวน รายละเอียด ตารางการส่งมอบ และอ่ืนๆ) หรือถ้าสินค้าน้ัน 
โดยลักษณะแล้วเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ) ผู้มีอำานาจอนุมัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม            
จะเป็นผู้พิจารณาราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียนำาเสนอนั้นว่ายุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่า
ของธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 (ค) การซ้ือขวดแก้วตามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขวดแก้ว ฉบับลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2555 ระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท บางนา โลจิสติค จำากัด) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัท ไทย มาลายา กลาส จำากัด       
(“สัญญาซ้ือขายขวดแก้ว”) (Glass Bottle Purchase Agreement) นั้น จะถูกรวมอยู่ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น           
โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีการแก้ไขเงื่อนไขที่เป็นสาระสำาคัญใดๆ รวมถึงการปรับเปล่ียนเก่ียวกับราคาซื้อขวดแก้วตามที่สัญญา          
ได้อนุญาตไว้ และการต่ออายุ หรือการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขวดแก้ว เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก                
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
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(2)	 ธุรกรรมอื่นๆ	ที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียอันมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า

 (ก) บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำาเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเป็น
ธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำา และเป็นไปในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และจำาเป็นต่อการดำาเนิน
กิจการประจำาวันของกลุ่มบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการขายสินค้า และการให้บริการแก่บุคคลที่มี
ส่วนได้เสีย การให้เช่าหรือการให้เช่าช่วงทรัพย์สินให้แก่ หรือการเช่าหรือการเช่าช่วงทรัพย์สินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ
ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียท่ีได้รับการอนุมัติตามท่ีอ้างถึงในข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ (ญ)           
ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติทั่วไปในการดำาเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ” ข้างต้น โดยบริษัท
ประสงค์ที่จะเข้าทำาธุรกรรมโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาสินค้าหรือบริการที่จะให้ในขณะนั้น และในราคาตลาดในขณะนั้นสำาหรับ
การเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินตามเงื่อนไขทางการค้าปกติท่ีมิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย              
มากไปกว่าที่มีต่อบุคคลภายนอก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้) (รวมท้ัง การให้ราคาพิเศษ ส่วนลดท่ีให้แก่ลูกค้าพิเศษ (favored 
customer) หรือในกรณีที่มีการซ้ือสินค้าเป็นจำานวนมาก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)) หรือประการอื่นใดตามวิธีปฏิบัติทาง
อุตสาหกรรมที่นำามาบังคับใช้ ทั้งนี้

  (1) ในสว่นของการขายสนิค้าและการใหบ้ริการให้แกบ่คุคลท่ีมสีว่นไดเ้สยีโดยมไิดม้กีารเสนอขายหรอืให้บรกิารแกบ่คุคลภายนอก 
   รายการดงักลา่วจะตอ้งจดัใหม้รีาคาของผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนัอยา่งนอ้ยสองรายซึง่เปน็บคุคลภายนอกที่

มิใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ

  (2) ในส่วนของการเช่า/ใหเ้ช่า หรือเช่า/ใหเ้ช่าชว่งทรพัยส์นิ บรษัิทจะตอ้งสอบถามจากผู้ให้เชา่และ/หรอืผูเ้ชา่ทรพัยส์นิท่ีมขีนาด
สถานทีต้ั่ง และการใชป้ระโยชน์อยา่งเดียวกนัอยา่งนอ้ยสองรายซึง่เปน็บคุคลภายนอกท่ีมิใชบ่คุคลท่ีมสีว่นไดเ้สยีหรอืบคุคล
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

  นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้อง      
ได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอำานาจอนุมัติท่ีเป็นกรรมการหรือผู้ดำารงตำาแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซ่ึงไม่เป็น 
บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว       
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าทางธุรกรรม

ข้อจ�ากัดในการอนุมัติ ผู้มีอ�านาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
200,000 บาท

รองกรรมการผูจ้ดัการหรอืเจา้หนา้ท่ีในตำาแหนง่ท่ีเทียบเทา่

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตำาแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการหรอืเจา้หนา้ที่ในตำาแหนง่ทีเ่ทยีบเท่า

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมท่ีทำากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีมีมูลค่าเกินร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟท่ีได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจำานวนสองท่าน โดยหน่ึงในจำานวนดังกล่าว
จะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในส่วนของการทำาธุรกรรม
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 

  ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำาเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่
ไดร้บัการอนมุตั”ิ ผูม้อีำานาจอนมุติั (พจิารณาจากมลูคา่ของธรุกรรม) จะยงัตอ้งประเมนิและอนมุตัวิา่ธรุกรรมทีเ่สนอเปน็ธรุกรรม
ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ภายใต้หัวข้อดังกล่าว
ข้างต้น
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 (ข)  ในกรณีที่ไม่มีอัตราหรือราคาตลาดในขณะนั้น ไม่ว่าเนื่องมาจากลักษณะของสินค้าท่ีเสนอขายหรือการให้บริการ หรือ               
เนื่องมาจากการไม่มี หรือไม่สามารถหาราคาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งอ่ืนใดในทางปฏิบัติได้ กลุ่มบริษัทจะกำาหนดราคา
สำาหรับสินค้าและบริการเหล่าน้ีตามหลักปฏิบัติในทางการค้าปกติและตามนโยบายการกำาหนดราคาของกลุ่มบริษัทซึ่งจะ
สอดคล้องกับส่วนต่างกำาไร (Margin) ปกติที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากสินค้าและบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงที่กลุ่มบริษัททำากับ
บุคคลภายนอก โดยในการกำาหนดราคาสำาหรับธุรกรรมท่ีพึงชำาระโดยบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้รับการอนุมัติสำาหรับสินค้าหรือ
บรกิารดงักลา่วน้ี บริษทัจะนำาปัจจยัต่างๆ ต่อไปนีม้าพจิารณา ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ำากดัเพยีง จำานวน ปรมิาณการบรโิภค ขอ้กำาหนด
ของลูกค้า รายละเอียด ระยะเวลาของสัญญาและกลยุทธ์ (Strategic Purpose) ของธุรกรรม ในส่วนของการเช่า/ให้เช่าและ   
การเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่มีราคาตลาดของค่าเช่าในขณะนั้น ไม่ว่าเนื่องจากการไม่มีหรือไม่สามารถหาราคาค่าเช่า
เปรียบเทียบได้ในทางปฏิบัติหรือโดยเหตุประการอื่น กลุ่มบริษัทจะกำาหนดอัตราค่าเช่าตามวิธีปฏิบัติในทางธุรกิจอันเป็นปกติ
และตามนโยบายการกำาหนดราคาของกลุ่มบริษัท นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของธุรกรรมท่ีทำากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย       
ผู้มีอำานาจให้การอนุมัติที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น (ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลที่มี       
สว่นไดเ้สยี) และเป็นบคุคลที่ไมม่สีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมดงักลา่ว ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม จะเปน็ผูก้ำาหนดวา่ราคาและเงือ่นไข
ต่างๆ ที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียเสนอมานั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่

(3)	 ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�า

 บริษัทอาจทำาธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่ได้
รบัอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้เปน็ครัง้คราว ซึง่ธรุกรรมดงักลา่วไมไ่ดเ้กดิขึน้เปน็ประจำาหรอืเปน็ธรุกรรมท่ีมไิดท้ำาขึน้ตามทางการคา้ปกตขิอง
กลุ่มบริษัท หรือไม่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินกิจการประจำาวันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับการ        
ซือ้หรอืขายสนิทรัพย ์การเข้าทำาข้อตกลง หรือการดำาเนนิธรุกจิทัง้หลายทีม่ไิดเ้ปน็สว่นหนึง่ของการดำาเนนิกจิการประจำาวนัของบรษัิท 
ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะเข้าทำาธุรกรรมดังกล่าว โดยปฏิบัติตามข้อกำาหนดของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ (Listing Manual) 
รวมถึงข้อจำากัดการอนุมัติ การได้รับอนุมัติ และข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อ 905 และ 906 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับ        
หลักทรัพย์ นอกจากน้ี บริษัทจะตรวจสอบแต่ละธุรกรรมท่ีได้กระทำา และแต่ละธุรกรรมท่ีได้กระทำาจะต้องได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้า      
จากผู้มีอำานาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดำารงตำาแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัทตามที่กำาหนดไว้ข้างล่างนี้ (ซึ่งไม่เป็นบุคคลท่ีมี          
ส่วนได้เสียและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม โดยผู้มีอำานาจอนุมัติจะต้องทำาการตรวจสอบธุรกรรม เพ่ือให้แน่ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมท่ีกระทำาขึ้นตาม       
ข้อกำาหนดทางการค้าปกติและไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

ข้อจ�ากัดในการอนุมัติ ผู้มีอ�านาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน 
200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตำาแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตำาแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในตำาแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมท่ีทำากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีมีมูลค่าเกินร้อยละ 3 
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจำานวนสองท่าน โดยหน่ึงในจำานวนดังกล่าว
จะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในส่วนของการทำาธุรกรรม
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 

 ในกรณีที่ธุรกรรมที่กระทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีเช่นว่านี้อาจต้องมีการให้          
ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นและอาจต้องทำาการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในธุรกรรมดังกล่าว
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ขั้นตอนในการตรวจสอบอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่นำาโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียนั้น จะต้องดำาเนินการ         
ตรวจสอบธุรกรรมทีท่ำากบับุคคลทีม่สีว่นได้เสยีทกุธรุกรรม รวมถงึธรุกรรมท่ีไดร้บัการอนมุตัดิว้ย ท้ังนี ้เพือ่ให้แน่ใจวา่กลุม่บรษัิทไดป้ฏบิตัิ
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (โดยเฉพาะ หมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะต้องดำาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อระบุธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการ
อนุมัติ) และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ) รวมถึงการบันทึกธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ทุกธุรกรรม

(ก) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ของกลุ่มบริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนธุรกรรมทั้งหลายที่กลุ่มบริษัท        
ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (และเกณฑ์ในการเข้าทำาธุรกรรมดังกล่าวรวมทั้งข้อเสนอ
ราคาเพื่อใช้สนับสนุนเกณฑ์ดังกล่าว) ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก็ตาม และ

(ข) ประธานเจ้าหนา้ทีฝ่า่ยการเงนิของกลุม่บรษิทัจะจดัสง่รายงานธรุกรรมทีก่ลุม่บรษิทัเขา้ทำากบับคุคลทีม่สีว่นไดเ้สยีทกุธรุกรรมซึง่ไดม้ี
การบันทึก ตลอดจนหลักเกณฑ์การเข้าทำาธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงได้มีการบันทึกไว้ให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบภายในประจำาปีของบริษัทจะระบุครอบคลุมถึงการตรวจสอบธุรกรรม            
ที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบที่กำาหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำากับบุคคลที่มี              
ส่วนได้เสีย รวมทั้งธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ หรือธุรกรรมท่ีกลุ่มบริษัททำากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีใช้บังคับอยู่ ท่ีได้มีการต่ออายุ
หรือแก้ไขใหม่ในระหว่างรอบปีบัญชีปัจจุบัน ตามธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบทีน่ำาโดยหวัหนา้กรรมการอสิระในการทำาธรุกรรมกบับคุคลทีม่สีว่นไดเ้สยีนัน้ จะดำาเนนิการตรวจสอบ
การควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบสำาหรับธุรกรรมท่ีทำากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียเป็นรายไตรมาส เพ่ือพิจารณาว่าธุรกรรม       
เหล่านั้นมีการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบท่ีเพียงพอ และ/หรือสามารถปฏิบัติได้ในทางการค้า ท้ังนี้ เพ่ือให้แน่ใจว่า          
การทำาธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ทำาขึ้นตามข้อกำาหนดอันเป็นปกติในทางการค้าและไม่มีผลกระทบต่อ         
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท โดยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
จะต้องดำาเนินการให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบท่ีกำาหนดไว้แล้วหรือไม่ นอกจากน้ี ในระหว่างการตรวจสอบที่
กระทำาขึ้นเป็นครั้งคราวโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่า การควบคุมภายใน
และขั้นตอนการตรวจสอบสำาหรับธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะแน่ใจได้ว่าธุรกรรมที่ทำากับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะทำาขึ้นตามข้อกำาหนดปกติในทางการค้าและจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะนำาเรื่องเสนอกลับไปยังผู้ถือหุ้นเพ่ือขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเก่ียวกับธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจาก        
ผูถ้อืหุน้ใหม ่ซึง่จะอยูบ่นหลกัเกณฑข์องการควบคุมภายในและขัน้ตอนในการตรวจสอบธรุกรรมกบับคุคลท่ีมสีว่นไดเ้สยีท่ีไดร้บัการอนมุตัิ
ชุดใหม่ (ตามกฎข้อ 920(1)(ข)(4) และ (7) ของคู่มือเก่ียวกับการรับหลักทรัพย์) ท้ังน้ี ในระหว่างระยะเวลาท่ีขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกคร้ังน้ัน 
ธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากคณะกรรมตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น สมาชิกรายใดๆ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ไม่เป็นอิสระ จะต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะมคีวามรับผดิชอบโดยรวมในการกำาหนดขัน้ตอนการตรวจสอบ และมอีำานาจในการมอบหมายอำานาจ
ให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทตามที่เห็นสมควร
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ตาราง 2 ของภาคผนวก
ตัวอย่างรายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวก

บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวกน้ี จะรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะรายช่ือของบริษัทและองค์กรตามท่ีระบุไว้นี้เท่านั้น           
เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย รายชื่อดังกล่าวนี้ไม่ได้ระบุรายชื่อทั้งหมดของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

1. บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด 25. กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

2. บริษัท บางนากลาส จำากัด 26. บริษัท สยามประชาคาร จำากัด

3. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำากัด 27. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำากัด

4. บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำากัด (1) 28. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำากัด (มหาชน) (4)

5. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำากัด 29. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) (5)

6. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำากัด 30. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำาตาลสุพรรณบุรี จำากัด

7. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) 31. บริษัท ที.ซี.ซี. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จำากัด (6)

8. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำากัด 32. บริษัท เทอราโกร จำากัด (7)

9. บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำากัด 33. บริษัท เครืออาคเนย์ จำากัด (8)

10. บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำากัด (2) 34. บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเม้นท์ จำากัด

11. บริษัท ชลิตลาภ จำากัด 35. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำากัด

12. บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จำากัด 36. บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำากัด

13. บริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) 37. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำาตาลชลบุรี จำากัด

14. บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำากัด 38. บริษัท อุตสาหกรรมทำาเครื่องแก้วไทย จำากัด (มหาชน)

15. บริษัท เลควิว แลนด์ จำากัด 39. บริษัท น้ำาตาลทิพย์กำาแพงเพชร จำากัด (9)

16. บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลล์ จำากัด (3) 40. บริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จำากัด (มหาชน)

17. บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด 41. บริษัท น้ำาตาลทิพย์สุโขทัย จำากัด (10)

18. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล 42. บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จำากัด

19. บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จำากัด 43. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำากัด (มหาชน)

20. บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำากัด 44. บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำากัด

21. บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำากัด 45. เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

22. บริษัท พิเศษกิจ จำากัด 46. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน)

23. บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำากัด 47. บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จำากัด

24. บริษัท ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล จำากัด

หมายเหตุ 
(1) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
(2) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จำากัด
(3) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมแม่ปิง (1988) จำากัด
(4) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำากัด และได้แปรสภาพจากบริษัทจำากัดเป็นบริษัทมหาชนจำากัด
(5) บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำากัดเป็นบริษัทมหาชนจำากัด
(6) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธารา โฮเต็ล จำากัด
(7) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี อะโกร จำากัด
(8) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ที.ซี.ซี. แคปปิตอล จำากัด
(9) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำาตาลแม่วัง จำากัด
(10) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำาตาลอุตรดิตถ์ จำากัด
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ข้อมูลการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ตามที่บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (“ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ และเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทย โดยมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ถือหุ้นสามัญของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำานวน 490,001 หุ้น 
หรือประมาณร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล และมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด                
(“ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เกต็ต้ิง”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ถอืหุน้สามญัของชา้งอนิเตอรเ์นชัน่แนล จำานวน 509,997 หุน้ หรอืประมาณ
ร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดของช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนั้น

เพื่อปรับโครงสร้างให้บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในช้างอินเตอร์เนชั่นแนลได้โดยตรง เนื่องจากช้างอินเตอร์เนชั่นแนลดำาเนินธุรกิจใน            
ด้านการตลาด พัฒนา และส่งเสริมการขายเบียร์ ซึ่งมีความสำาคัญกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท    
คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 จึงเห็นสมควรให้บริษัทซ้ือหุ้นสามัญของช้างอินเตอร์เนช่ันแนลท่ีไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตต้ิง 
ถืออยู่ทั้งหมดจำานวน 509,997 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเดิมจำานวน 9,997 หุ้น ราคาหุ้นละ 35 บาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 500,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.50 บาท เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,599,895 บาท          
ซึ่งภายหลังจากการซื้อแล้วบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นจำานวน 999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดของ                   
ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล

เนือ่งจากการซือ้หุน้ดงักลา่วเขา้ขา่ยเป็นการซือ้หรือรับโอนกจิการของบรษัิทอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเปน็ของบรษัิท ซึง่ตามขอ้บงัคบัของ
บริษัท ข้อ 29 ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107(2)(ข) กำาหนดให้บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   
ลงคะแนน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของช้างอินเตอร์เนช่ันแนล  
ท่ีไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตต้ิง ถืออยู่ท้ังหมดจำานวน 509,997 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้นท้ังหมดของช้างอินเตอร์เนช่ันแนล 
จากไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,599,895 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  
(เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 10)
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เอกสารประกอบ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 360,099

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10

รวม สินทรัพย์ 360,109

หนี้สินหมุนเวียน 15,750

หนี้สินไม่หมุนเวียน 0

รวมหนี้สิน 15,750

ทุนจดทะเบียน 100,000

กำาไรสะสม 244,359

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 344,359

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 360,109

งบกำาไรขาดทุนสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(บาท)

รายได้รวม 60,000

ค่าใช้จ่ายรวม 35,653

กำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 24,347

ต้นทุนทางการเงิน 0

ภาษีเงินได้ 0

กำาไรสุทธิ 24,347
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เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 -  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยให้แสดงบัตรประจำาตัวประชาชน
 -  ผู้ถือหุ้นต่างประเทศให้แสดงหนังสือเดินทาง

2. กรณีเข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผู้รับมอบฉันทะท่ีบรรลุนิติภาวะมาเข้าร่วม

ประชุมโดยกรอกหนังสือมอบฉันทะตามแนบให้สมบูรณ์

 2.1 การมอบฉันทะของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติต่างประเทศ
  -  แบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  -  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

 2.2 การมอบฉันทะของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  -  แบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - สำาเนาหนังสือรับรองท่ีออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซ่ึงแสดงช่ือของกรรมการผู้มีอำานาจ ณ ปัจจุบัน และหลักเกณฑ์

ในการลงนามเพ่ือผูกพันบริษัท พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัท
  -  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำานาจซ่ึงเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง
  - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

 2.3 การมอบฉันทะของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
  - แบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - สำาเนาหนังสือรับรองการจัดต้ังบริษทั หรือเอกสารตามกฎหมาย หรอืหนงัสอืรบัรองประเภทอืน่ใด ซึง่แสดงชือ่ของกรรมการ

ผู้มีอำานาจ ณ ปัจจุบัน และหลักเกณฑ์ในการลงนามเพ่ือผูกพันบริษัท ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง พร้อม
รับรองสำาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัท

  - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำานาจหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำานาจลงนามซ่ึงเป็นผู้ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง

  - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำาหนด              
ข้างต้นมายังบริษัทโดย (1) ส่งมาที่สำานักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) อาคารแสงโสม ชั้น 6 เลขที่ 14                  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น 
หรือ (2) ส่งมาท่ีสถานท่ีจัดการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมประชุมโดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ท้ังน้ี เพ่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะได้มีเวลาเพียงพอ   
ในการตรวจสอบเอกสาร
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

  เขียนที่ .....................................................

  วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ...........

 

(1) ข้าพเจ้า ................................................................................ สัญชาติ ....................................................

อยู่บ้านเลขที่ ............................... ถนน ......................................... ตำาบล/แขวง ...............................................

อำาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ..............................................

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม ............................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................... เสียง ดังนี้

  หุ้นสามัญ .......................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสียง

  หุ้นบุริมสิทธิ ....................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสียง

       

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

  1. ชื่อ ....................................................................................... อายุ ............................................ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ .................................................. ถนน ............................... ตำาบล/แขวง ..................................... 

อำาเภอ/เขต ..................................................... จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ............................. หรือ

  2. ชื่อ ....................................................................................... อายุ ............................................ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ .................................................. ถนน ............................... ตำาบล/แขวง ................................... 

อำาเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ............................. หรือ

  3. ชื่อ ....................................................................................... อายุ ............................................ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ .................................................. ถนน ............................... ตำาบล/แขวง ..................................... 

อำาเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ...................................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ช้ัน 3 

แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

176/48 นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี

10120

70
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมาย และก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพ่ือ               

พักการโอนหุ้นและก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และก�าหนดอ�านาจกรรมการ

  5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

           การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระทั้งหมด

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

     1. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 2. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

     3. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

     4. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

     5. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำาภู ณ อยุธยา

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า
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     6. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

     7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 5.2 แก้ไขเพิ่มเติมอำานาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัท 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และก�าหนดค่าตอบแทน

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการท�าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance)

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระท่ี 9 พจิารณาอนมุติัการต่ออายธุรุกรรมทีไ่ด้รับอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ส�าหรบัธรุกรรมทีท่�ากบับคุคลทีม่สีว่นไดเ้สยี  (Shareholders’ 

Mandate)

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด         

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม          

มกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิข้อเทจ็จรงิ

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระทำาไปในการประชมุ เว้นแต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข้่าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ  

ลงชื่อ .................................................. ผู้มอบฉันทะ

( ........................................................ )

ลงชื่อ .................................................. ผู้รับมอบฉันทะ

( ........................................................ )

ลงชื่อ .................................................. ผู้รับมอบฉันทะ

( ........................................................ )

ลงชื่อ .................................................. ผู้รับมอบฉันทะ

( ........................................................ )

หมายเหตุ

1. ผู้ถอืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุน้

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไว้ข้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจำาต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแอทธินี คริสตัล 

ฮอลล์ เอ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ............................. เรื่อง ..................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ ............................. เรื่อง ..................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ ............................. เรื่อง ..................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ ............................. เรื่อง ..................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

วาระที่ ............................. เรื่อง ..................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า
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วาระที่ ............................. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

  เขียนที่ .....................................................

  วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ..........

 

(1) ข้าพเจ้า ...............................................................................................................................................

สำานักงานตั้งอยู่เลขที่ ................................... ถนน .......................... ตำาบล/แขวง ...............................................

อำาเภอ/เขต .......................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์  .............................................

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ...........................................................................

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม ................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................... เสียง ดังนี้

  หุ้นสามัญ ........................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสียง

  หุ้นบุริมสิทธิ ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

  1. ชื่อ ....................................................................................... อายุ ............................................ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ .................................................. ถนน ............................... ตำาบล/แขวง ..................................... 

อำาเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ............................. หรือ

  2. ชื่อ ....................................................................................... อายุ ............................................ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ .................................................. ถนน ............................... ตำาบล/แขวง ..................................... 

อำาเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ............................. หรือ

  3. ชื่อ ....................................................................................... อายุ ............................................ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ .................................................. ถนน ............................... ตำาบล/แขวง ..................................... 

อำาเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ...................................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ      

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 

แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

  (ก) มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

  (ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ

     หุ้นสามัญ .......................................... หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................ เสียง

     หุ้นบุริมสิทธิ ....................................... หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................ เสียง

   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ............ เสียง

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

176/48 นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี

10120

70
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมาย และก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ               

พักการโอนหุ้นและก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และก�าหนดอ�านาจกรรมการ

 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระทั้งหมด

    เห็นด้วย .......... เสียง   ไม่เห็นด้วย .......... เสียง   งดออกเสียง .......... เสียง

     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

     1. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

    เห็นด้วย ........... เสียง   ไม่เห็นด้วย ........... เสียง   งดออกเสียง ........... เสียง

     2. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

    เห็นด้วย ........... เสียง   ไม่เห็นด้วย ........... เสียง   งดออกเสียง ........... เสียง

     3. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

    เห็นด้วย ........... เสียง   ไม่เห็นด้วย ........... เสียง   งดออกเสียง ........... เสียง

     4. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

    เห็นด้วย ........... เสียง   ไม่เห็นด้วย ........... เสียง   งดออกเสียง ........... เสียง

     5. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำาภู ณ อยุธยา

    เห็นด้วย ........... เสียง   ไม่เห็นด้วย ........... เสียง   งดออกเสียง ........... เสียง

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า
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     6. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

    เห็นด้วย ........... เสียง   ไม่เห็นด้วย ........... เสียง   งดออกเสียง ........... เสียง

     7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

    เห็นด้วย ........... เสียง   ไม่เห็นด้วย ........... เสียง   งดออกเสียง ........... เสียง

 5.2 แก้ไขเพิ่มเติมอำานาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัท 

   (ก ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ........... เสียง   ไม่เห็นด้วย ........... เสียง   งดออกเสียง ........... เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และก�าหนดค่าตอบแทน

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการท�าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance)

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส�าหรับธุรกรรมท่ีท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย (Shareholders’ 

Mandate)

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด    

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า
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(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้

ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม                 

มกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิข้อเทจ็จรงิ

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระทำาไปในการประชมุ เว้นแต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข้่าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ 

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

ลงชื่อ .................................................. ผู้มอบฉันทะ

( ........................................................ )

ลงชื่อ .................................................. ผู้รับมอบฉันทะ

( ........................................................ )

ลงชื่อ .................................................. ผู้รับมอบฉันทะ

( ........................................................ )

ลงชื่อ .................................................. ผู้รับมอบฉันทะ

( ........................................................ )

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 (1) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุน้

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจำาต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแอทธินี คริสตัล 

ฮอลล์ เอ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ............................. เรื่อง ..................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

  

วาระที่ ............................. เรื่อง ..................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระที่ ............................. เรื่อง ..................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระที่ ............................. เรื่อง ..................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

วาระที่ ............................. เรื่อง ..................................................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า
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วาระที่ ............................. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................
     เห็นด้วย ................ เสียง   ไม่เห็นด้วย ................ เสียง   งดออกเสียง ................ เสียง

หน้า..........ของจำานวน..........หน้า
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Note
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ฉบับนี้ จัดพิมพ์ด้วยกระดาษท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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