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หยั่งราก กิ่งกล้า ระบัดใบ
หากเปรยีบองค์กรดจุต้นไม้ บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั 

(มหาชน) หรือ “BJC” ก็เป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากมั่นคง 
รากท่ีแข็งแรงได้ล�าเลียงอาหารสู่ก่ิง ก้าน ใบ ให้แตกแขนง
กว้างใหญ่ ท�าหน้าที่เกื้อกูลร่มเงาอย่างเป็นมิตร

วงปีท่ีเพิม่ขึน้ของบเีจซ ีนอกจากบ่งบอกความแขง็แกร่งและ
ความเป็นมาอันยาวนานขององค์กรแล้ว ยังเป็นภาพสะท้อน
ถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย นับ
ตัง้แต่ยคุพฒันาประเทศเข้าสูค่วามทนัสมยัในแผ่นดนิรชักาล
ที่ 5 การเผชิญความท้าทายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 
2 การเปลี่ยนแปลงการปกครองและระบบเศรษฐกิจ พ.ศ. 
2475 แรกมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2518 
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยปี พ.ศ.2540 และล่าสุดที่ภาคธุรกิจ
ไทยก�าลังเตรียมตัวอย่างแข็งขันกับการเปิดเสรีการค้าตาม 
ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 กล่าว
ได้ว่า การเดินทางตลอด 132 ปีที่ผ่านมา บีเจซีร้อยเชื่อม
อย่างแนบแน่นกับสังคมไทย ไม่ต่างจากรากของต้นไม้ท่ีถัก
ทอแนบแน่นเป็นหนึง่เดยีวกบัผนืดนิทีใ่ห้โอกาสและการเตบิโต

การเปลีย่นแปลงของสงัคมและเศรษฐกจิไทยในแต่ละช่วง
ได้มอบโอกาสและความท้าทายในการเติบโตแก่บีเจซี ขณะ
เดียวกัน บีเจซีมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้รุดหน้า หลายคร้ังในการ
ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เทคโนโลยีที่บีเจซีน�าเข้ามาคือ
เทคโนโลยีที่น�าสมัยที่สุดในขณะน้ัน เครือข่ายธุรกิจที่บีเจซี
ชักชวนมาร่วมลงทุนคือองค์กรที่มีความแข็งแกร่งระดับโลก 
ห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการตั้งแต่ต้นน�า้ กลางน�้า และ
ปลายน�า้ช่วยผลกัดนัวงจรเศรษฐกจิ สร้างรายได้แก่ผูป้ระกอบ
การน้อยใหญ่ภายในประเทศ อกีทัง้มส่ีวนสร้างงาน สร้างอาชพี 
ส่งเสริมทักษะความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรทุกระดับ 

Anchoring firm roots, Growing 
branches, Budding leaves

Symbolized as a large tree, Berli Jucker Public Company 

Limited (BJC) has been anchoring its firm roots, growing 

extensive branches and providing shades in harmony 

with others.

The increase of its annual rings shows BJC’s strengths 

and its long history, reflecting on a wide range of Thailand’s 

social and economic development, from the period of 

modernization in the reign of King Rama V, the challenges 

faced during World War I and World War II, the Siamese 

Revolution of 1932, the first Stock Exchange of Thailand 

in 1975, the economic recession in 1997 to the current 

situation that the business sector is strongly active in 

preparation for the free trade under the ASEAN Economic 

Community (AEC) scheduled to commence in late 2015. It 

is obvious that the 132-year journey of BJC has been deeply 

engaged with Thai society, like the firm roots growing in 

unity into the land that provides its opportunities and 

nurture its growth.

Social and economic changes in each major period 

created opportunities and challenges for BJC. At the same 

time, BJC is proud of its contributions as a driving force to 

social and economic progress for Thai society, mostly by 

its imports of most advanced technologies into Thailand 

and its partnerships with the world’s strongest companies 

and its comprehensive supply chains covering upstream, 

mainstream and downstream. As a result of these con-

tributions, BJC has been generating incomes for various 

enterprises, creating jobs and enhancing knowledge and 

skills of stakeholders of its personnel in all levels. 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ได้เปิดส�านักงานขึ้นใหม่ที่ ถ.เจริญกรุง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของธุรกิจต่างประเทศและชุมชนต่างชาติในเวลานั้น 
After World War II, Berli Jucker & Co. reopened on New Road, the area of foreign businesses and expatriate community by that time.
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“ราก” แห่ง เบอร์ลี่ และยุคเกอร์
ยุคเปิดประเทศ

ย้อนกลบัไป ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  
รชักาลที ่4 องักฤษได้มกีารลงนาม “สนธิสญัญาเบาว์รงิ” เพือ่
ก�าหนดภาษนี�าเข้าและส่งออกอย่างเป็นทางการ สนิค้าส�าคญั
ที่ต่างชาติสนใจมีข้าว งาช้าง เกลือ ไม้สัก และไม้ต่างๆ ชาติ
ตะวนัตกอืน่ๆ ต่างทยอยเข้ามาท�าสนธสิญัญาการค้ากบัสยาม
และตั้งสถานกงสุลในประเทศสยามอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือ
เป็นจุดเริ่มต้นของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ในประเทศสยาม

นายอลัเบร์ิต ยคุเกอร์ พ่อค้าชาวสวติเข้าท�างานกบับรษิทั 
Malherbe & Julian & Co ที่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทที่ค้าขาย
สนิค้าระหว่างฝรัง่เศสกบัประเทศอนิโดจนี ต่อมาได้เปิดสาขาที่
ประเทศสยามเมื่อปี 2409 ณ ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ใกล้ๆ กับ
โบสถ์ซางตาครูซ (หรือรู้จักกันในชื่อวัดกุฎีจีน ย่านฝั่งธนบุรี) 
อัลเบิร์ต ยุคเกอร์ ได้รับมอบหมายให้มารับต�าแหน่งผู้ช่วย 
ผู้จัดการสาขาประเทศสยาม และต่อมาจึงชักชวนญาติ นาย
เฮนรี่ ซิกก์ มาเป็นผู้ช่วยเขา

ยุคปฏิรูปประเทศ

พ.ศ. 2425 เป็นปีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 100 ปี ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นรัชสมัยแห่งการปฏิรูปประเทศให้ทัน
สมัย นายอัลเบิร์ตได้ขอซื้อหุ้นในส่วนของประเทศสยามที่ตน
ดูแลงานอยู่และเปลี่ยนชื่อกิจการเป็น ห้างยุคเกอร์ แอนด์ 
ซกิก์ แอนด์ โก นบัเป็นการเพาะเมลด็พนัธุก์จิการในประเทศ
สยามครั้งแรก โดยเริ่มต้นด�าเนินธุรกิจส่งออกข้าวและไม้สัก

ในสมัยนี้ สยามได้ปรับปรุงประเทศหลายด้าน มีทั้งเปิด

“Roots” of Berli Jucker
Open-door Period

Back to the reign of King Rama IV, the United Kingdom 

signed “Bowring Treaty” with Siam to define import and 

export duties, especially for products of her interests such 

as rice, ivory, salt, teak and other timbers, followed by 

other countries that signed trade agreements with Siam. 

It was considered the beginning of Berli Jucker in the 

Kingdom of Siam.

A Swiss merchant Mr. Albert Jucker started working in 

France with Malherbe & Julian & Co, a French-Indochina 

trading firm which expanded its branch office in Siam in 

1866 at Chaophraya riverbank at Thonburi side nearby 

Santa Cruz Church (locally known as Wat Kudee Jeen). 

Assigned to serve as Assistant Manager of the branch, Mr. 

Albert later brought his relative Mr. Henry Sigg to join the 

branch as his assistant.

National Reform Period

The year 1882 marked the 100th Anniversary of Rattana-

kosin during the reign of the King Rama V - considered as 

the era of national reform. Mr. Albert purchased the shares 

of the Siam branch which he looked after and renamed it 

Jucker and Sigg and Co. It began with rice and teak export 

business, cultivating the first seed of BJC.

นายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์
Mr. Albert Jucker

นายอัลเบิร์ต เบอร์ลี่
Mr. Albert Berli 

นายเอ็ดเวิร์ด ยุคเกอร์
Mr. Edward Jucker
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สมัปทาน “สญัญาเช่าท�าป่าไม้สกั” เริม่ม ี“กจิการธนาคาร” 
อกีท้ังยงัก่อต้ัง “กรมราชโลหกจิและภมูวิทิยา” ขึน้เพือ่ควบคมุ 
อนุญาต ให้ประทานบัตร และเก็บเกี่ยวรายได้จากเหมืองแร่  
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เปิดโอกาสให้ยุคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ 
แอนด์ โก เข้าสูก่ารท�าธรุกจิใหม่ๆ ทัง้สมัปทานป่าไม้ สมัปทาน
เหมืองแร่ตะกัว่และทงัสเตน ตลอดจนธรุกจิตวัแทนของธนาคาร
ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ รวมถงึเป็นตวัแทน
บริษัทประกันภัยทางทะเล และตัวแทนบริษัทน�าเข้า-ส่งออก
ต่างๆ ห้วงเวลานั้น นายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ ถือว่าเป็นบุคคลที่
นบัหน้าถอืตาในประเทศสยาม ได้รบัพระราชทานเครือ่งราชทัง้
จากกษตัรย์ิสยามและอติาล ีอกีทัง้ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกงสลุ
กติติมศกัดิข์องอติาลปีระจ�าประเทศสยามด้วย แต่ไม่นาน เขา
ก็เสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรคในปี 2428 ขณะอายุเพียง 41 ปี

เมื่ออัลเบิร์ต ยุคเกอร์ เสียชีวิต เฮนรี ซิกก์ จึงรับช่วงดูแล
กิจการและรับเด็กหนุ่มจากสวิต นายอัลเบิร์ต เบอร์ลี่ เข้า
ร่วมงานในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ต่อมาปี 2433 นาย เฮนรี่ 
ซกิก์ มปัีญหาด้านสขุภาพจงึขอลากลบัประเทศและเสยีชวีติที่
บ้านเกิดในปีเดียวกันนั้นเอง

เมื่อกิจการไร้ผู้ก่อตั้งทั้งสองคน ครอบครัวยุคเกอร์จึงได้
ฝากให้อลัเบิร์ต เบอร์ลี ่ช่วยดแูลในการช�าระหนีแ้ละปิดกจิการ
ทัง้หมด นายอลัเบร์ิต เบอร์ลี ่ขอรบัการสนบัสนนุด้านการเงนิ
จากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ 
HSBC เพื่อเข้าซื้อกิจการเดิม และก่อตั้งห้าง เบอร์ลี่ แอนด์ 
โก ขึ้นแทนในปี 2439 โดยยังคงด�าเนินกิจการเช่นเดิม

กิจการหลักยังคงเน้นส่งออก ขณะเดียวกันได้ริเริ่มน�า
สินค้าเข้าจากยุโรป เช่น นมกระป๋องจากสวิต เครื่องทอผ้า 
สารย้อมสีจากอังกฤษและเยอรมนี ผงโกโก้จากฮอลแลนด์ 
(Dutch) และกระดาษช�าระจากอเมริกา (Scott) โดยใน

During this period, Siam was reformed in several areas, 

initiating “teak concessions” and “banking opera-

tions”. The “Royal Department of Mines and Geology” 

(now Department of Primary Industries and Mines) was 

established to control and grant concessions, particu-

larly mine concessions. It provided a vital opportunity for 

Jucker, Sigg and Co. to enter new businesses in relations 

to concessions of teak, tin mine and tungsten and acted as 

a business agent of the Hongkong and Shanghai Bank-

ing Corporationn (HSBC). The company also became an 

agent of marine insurance companies and import-export 

companies. Highly respected in Siam, Mr. Albert Jucker 

was conferred with insignias by the King of Siam and the 

King of Italy, where he was also awarded as an Honorary 

Consul of Italy in Siam. However, he later died of cholera 

in 1885, at the age of 41.

After succeeding Mr. Albert Jucker, Mr. Henry Sigg 

employed a Swiss young man named Albert Berli to work 

as Assistant Manager. In 1890, suffering from health prob-

lems, Mr. Henry Sigg retired and returned to his country. 

He passed away in his hometown in the same year.

Without the two founders, the Jucker family commis-

sioned Mr. Albert Berli to manage debt payments and cease 

all operations. Mr. Albert consequently sought a financial 

support from the Hongkong and Shanghai Banking Corpora-

tion (HSBC) to take over the business and established Berli 

and Co. instead in 1896 to continue business operations.

โรงงานไม้สัก พ.ศ. 2425 / Teak Factory in 1882.
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Main operations of the Berli and Co. still emphasized 

on exports. At the same time, it started to import some 

European products such as canned milk products from 

Switzerland, weaving machines and dying materials from 

Britain and Germany, cocoa power products from Holland 

(Dutch) and tissue paper products from the U.S.A. (Scott). 

In 1905, Mr. Albert Berli moved his office from Santa Cruz 

Church location to Rachawong district at Bangkok side. He 

assigned Mr. Albert Jucker’s, second son Mr. Henry Jucker 

to serve as Branch Manager, supporting mining and rubber 

work in Nakhon Sri Thammarat. Mr. Henry just returned 

to Siam with his younger brother Mr. Edward Jucker, who 

held a Master’s degree in Engineering from Switzerland.

Flames of War Period

During the reign of King Rama VI, Mr. Albert Berli ex-

panded the operations overseas by establishing a distribu-

tion branch in Zurich (Switzerland) in 1914 and a branch 

in Saigon, Vietnam in the following year. Affected by the 

continuity of global economic crisis and the World War I in 

1914, however, the company encountered major difficul-

ties and decided to discontinue its international branch 

offices. Sustaining its operations in Siam until the end of 

the War, Mr. Albert encouraged Mr. Edward Jucker to join 

as a business partner in 1924. The company was renamed 

“Berli Jucker and Co.”.

Shortly after the World War I, the world was hit by the 

“Black Tuesday” in 1929 causing the Great Depression that 

many thousands of financial institutions and banks in the 

U.S. and Europe were shut down and the severe economic 

ปี 2448 อัลเบิร์ต เบอร์ลี่ ได้ย้ายส�านักงานจากย่านโบสถ์ 
ซางตาครูซมาฝั่งกรุงเทพฯ ที่ราชวงศ์ และได้มอบหมาย
ต�าแหน่งผูจ้ดัการสาขาให้ลกูชายคนรองของอลัเบร์ิต ยคุเกอร์ 
ชื่อ นายเฮนรี่ ยุคเกอร์ ซ่ึงเดินทางกลับมาประเทศสยาม 
พร้อมกับน้องชายคือนายเอ็ดวาร์ด ยุคเกอร์ ซึ่งจบปริญญา
โทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กลับ
มาช่วยงานเหมืองแร่และยางพาราที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุคควันสงคราม

ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 นายอัลเบิร์ต เบอร์ลี่ ได้ขยาย
กิจการไปยังต่างประเทศ โดยก่อต้ังสาขาเพื่อกระจายสินค้า
ที่ซูริก (สวิตเซอร์แลนด์) ในปี 2457 ปีถัดมาก่อตั้งสาขา
ไซง่อนที่ประเทศเวียดนาม และสิงคโปร์ แต่ภาวะเศรษฐกิจ
ทัว่โลกตกต�า่ต่อเนือ่ง จนกระทัง่เข้าสูภ่าวะสงครามโลกครัง้ที่ 
1 ในปี 2457 กิจการประสบปัญหาและต้องปิดสาขาในต่าง
ประเทศ แต่กิจการภายในประเทศสยามยังคงด�าเนินกิจการ
ต่อไป หลงัจากผ่านหมอกควนัสงครามมาได้ อลัเบร์ิต เบอร์ลี่ 
จึงชวนให้เอ็ดวาร์ด ยุคเกอร์ เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเมื่อ พ.ศ. 
2467 กจิการจงึเปลีย่นชือ่เป็น “เบอรลี ่ยคุเกอร์ แอนด์ โก”

ไม่นานหลังจากสงครามโลกคร้ังที่ 1 โลกก็เผชิญกับ
เหตุการณ์ “อังคารทมิฬ (Black Tuesday)” ในปี 2472 เกิด
ภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ครัง้ยิง่ใหญ่ในประวตัศิาสตร์ ธนาคารใน
อเมรกิาและยโุรปหลายพนัแห่งต้องปิดกจิการ ภาวะยากแค้นนี้
แพร่กระจายไปทัว่โลก พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที่ 7 ทรงตัดลดงบประมาณและดุลข้าราชการ จนเป็น
ชนวนสู่การเปลี่ยนการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อปี 2475

ในสมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ีเป็น
ยคุชาตินิยมและยคุทองของรฐัวสิาหกจิ รฐับาลซือ้กจิการของ
ชาวต่างชาติมากมายมาด�าเนินการเอง เช่น โรงงานยาสูบ

ส�านักงานใหญ่ของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ย้ายมาอยู่ท�าเลดี บนถนนเพลินจิต พ.ศ. 2515
Berli Jucker headquater moved to the prominent area of Ploenchit Road in 1972.
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depression spread out across nations. The King Rama VII 

had to cut national budgets and downsize the number 

of governmental officials — leading to the 1932 Siamese 

Revolution that changed Thailand’s system of government 

from an absolute monarchy to a constitutional monarchy.

Marking the era of nationalism and golden age of state 

enterprises, when Field Marshal Plaek Phibunsongkhram 

was Prime Minister, Thai government purchased foreign 

businesses to operate its own enterprises such as a tobacco 

factory bought from Chinese people. There were over 60 

state-owned enterprises causing a number of foreign com-

panies particularly in banking, shipping, manufacturing 

and importing, to sell out their businesses.

After the World War II, the government set a monopoly 

policy in rice exports and removed several teak conces-

sions. These changes created considerable impacts on the 

operations of Berli Jucker and Co. While Mr. Albert Berli 

suffered from severe illness, his wife Mrs. Mary (Edward 

Jucker’s sister) asked her brother Edward to look after 

the business. The new office on New Road (called Charoen 

Krung nowadays) was opened in 1946.

Social and Economic Development Period

After returning to the company in 1946, Mr. Edward 

employed Mr. Walter Meyer as an assistant, in charge of 

the import division, improving its business management 

in a professional way.

Mr. Meyer mainly focused on product imports, especially 

from Sandoz Co. (pharmaceutical products from Switzer-

land), Agfa-Gevaert N.V. (Image recording equipment from 

Belgium), and Scott Paper Co. (tissue paper from the U.S.) 

that accelerated its growth and led to product divisions of 

consumer products, industrial products, imaging products 

and pharmaceutical and cosmetic products.

Until 1950, in the recovery period of Thailand, there 

were increasing demands in consumer products in vari-

ous areas. Mr. Meyer foresaw that BJC should create and 

จากชาวจีน มีการตั้งบริษัทในครอบครองของรัฐมากกว่า 60 
แห่ง ส่งผลให้กิจการของชาวต่างชาติต้องถูกขายเป็นจ�านวน
มาก โดยเฉพาะกจิการธนาคาร เดนิเรอื โรงงาน น�าเข้าสนิค้า

หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 รฐัมนีโยบายผกูขาดการส่งออก
ข้าว และเพกิถอนสมัปทานไม้สกัจ�านวนมาก การเปลีย่นแปลง
เหล่านีส่้งผลต่อกจิการของบรษิทัเช่นกนั ระหว่างนัน้อลัเบร์ิต 
เบอร์ลี่ ป่วยหนักมาก ภรรยาของเขาคือนางแมรี่ (อัลเบิร์ต 
เบอร์ลี่ แต่งงานกับแมรี่ พี่สาวของเอ็ดวาร์ด ยุคเกอร์) จึง
ขอร้องให้น้องชายของเธอ เอด็วาร์ด ยคุเกอร์ ดแูลกจิการแทน 
โดยกลบัมาเปิดส�านกังานแห่งใหม่ทีถ่นนเจรญิกรงุ ในปี 2489

ยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ช่วงปี 2489 เอด็วาร์ด ยคุเกอร์ กลบัมาดแูลกจิการอกีครัง้  
ได้ว่าจ้าง นายวอลเตอร์ ไมเยอร์ ชาวสวิต เข้าท�างานใน
ต�าแหน่งผู้ช่วยในแผนกการสั่งสินค้าน�าเข้า ซึ่งต่อมาไมเยอร์
เป็นผู้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น

ไมเยอร์เน้นการน�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศเป็นหลกั เช่น 
Sandoz Co (เวชภัณฑ์จากสวติ) Agfa-Gevaert N.V. (อปุกรณ์
บนัทึกถ่ายภาพจากเบลเยยีม) Hannovar และ Faber-Castell 
(เครื่องเขียน และเคร่ืองใช้ส�านักงานจากเยอรมนี) Scott 
Paper Co. (กระดาษช�าระจากสหรัฐอเมริกา) ท�าให้กิจการ
เตบิโตอย่างรวดเรว็ จนต้องมกีารแบ่งออกไปเป็นแผนกสนิค้า
อปุโภคบรโิภค แผนกสนิค้าอตุสาหกรรม แผนกสนิค้าเกีย่วกบั 
ภาพถ่าย และแผนกเวชภัณฑ์และเครื่องส�าอาง

ล่วงมาจนถึงปี 2493 ซึ่งอยู่ในช่วงพลิกฟื้นบ้านเมืองจาก
สงครามและมีความต้องการด้านอุปโภคบริโภคที่ส�าคัญใน
หลายๆ ด้าน ประกอบกบันายไมเยอร์ผูบ้รหิารในขณะนัน้ เลง็
เหน็ว่านอกจากการส่งออกและน�าเข้าแล้ว บเีจซคีวรสร้างและ
พฒันาผลติภณัฑ์ของตนด้วยเพือ่กระจายความเสีย่งทางธรุกจิ 
น�าไปสู่การก่อตั้ง บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จ�ากัด ซึ่งได้
สร้างแบรนด์ระดับต�านานมากมาย เช่น สบู่หอมนกแก้ว สบู่
หอม Rosette ลูกอม Trebor และลูกอม Sugus นอกจากนี้

เอกสารการจัดตั้งธุรกิจผลิตแก้วของบีเจซี ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ที่ บมจ. อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย
The document related to the launch of BJC’s glass container 
business is now displayed in the TGI’s museum.
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ยังได้เจรจาขอสิทธิ์ผลิต โคโลญจน์ 4711 จากเยอรมนี ผลิต 
AVON Nevia สบู่ Dial และสบู่ Dove จากสหรัฐอเมริกา 
อุปกรณ์ส�าหรับเส้นผม Wella จากเยอรมนี Yardly และ 
Dettol จากอังกฤษ

ในช่วงเวลาใกล้ๆ กนั คอืราวปี 2492-2495 น�า้อดัลมเริม่
เข้ามาท�าตลาดและเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทย บริษัทเห็น
โอกาสจงึจบัมอื ACI ร่วมทนุตัง้โรงงานผลติแก้วทีร่าษฎร์บรูณะ 
กรุงเทพฯ เมื่อปี 2496 จึงเป็นที่มาของ บริษัท ไทย กล๊าส 
แมนูแฟคเจอเรอร์ จ�ากัด (TGM) ซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจ
ของบริษัทคือ ไทยกล๊าสเป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วโดยใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติรายแรกของประเทศไทย

ต่อมา ประเทศไทยเริม่มแีผนแม่บทในการพฒันาประเทศ 
โดยมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัแรก (พ.ศ.
2504-2509) ท�าให้การค้าขายกบัต่างประเทศมคีวามก้าวหน้า 
และมกีารลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานอย่างมาก นายไมเยอร์ 
จึงก่อตั้งแผนกวิศวกรรมเพื่อน�าเข้าเคร่ืองมือ เครื่องจักร
ต่างๆ เข้ามาจากเยอรมนี และรับงานเป็นที่ปรึกษาโรงงาน
ต่างๆ ผลงานส�าคญัทีบ่รษิทัภาคภมูใิจคอื บรษิทัได้ร่วมพัฒนา
โครงการสร้างเขื่อนภูมิพล (เดิมชื่อ เขื่อนยันฮี) ซึ่งก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2507

ปี 2508 วอลเตอร์ ไมเยอร์ ได้กระจายขายหุ้นให้กับ
พันธมิตรทางธุรกิจ และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เบอร์ลี่ 
ยุคเกอร์ จ�ากัด อัลเบิร์ต ยุคเกอร์ เป็นประธานกรรมการ 
คนแรก และไมเยอร์เป็นกรรมการผู้จัดการคนแรกเช่นกัน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ปี 2510 นับเป็นปีมหามงคลของ
บรษิทั เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ทรง
มพีระมหากรณุาธิคณุโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตัง้ (พระ
ครฑุพ่าห์) ให้แก่บรษิทั โดยเกณฑ์ในการพจิารณาคอืต้องเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนโดยชอบตามกฎหมายที่ติดต่อค้าขายกับ
ทางราชส�านัก มีฐานะทางการเงินดี เป็นที่เชื่อถือแก่มหาชน 
และจะต้องประกอบการค้าโดยสุจริต 

develop its own products in addition to its core businesses 

of imports and exports. The vision led to the establishment 

of Rubia Industry Company. The subsidiary launched many 

products such as Parrot soap, Rosette soap, Trebor candy, 

and Sugus candy, which became very famous brands later 

on. Furthermore, Rubia Industry had taken a progressive 

step to produce several world-class licensed brands such 

as Cologne 4711 of Germany, AVON, Nevia, Dial, Dove of 

USA, Wella (salon hair products of Germany), Yardly and 

Dettol of Britain.

During that period, approximately in 1949-1952, soft 

drink products arrived in Thailand and became popular. 

BJC therefore operated a joint venture with Australian 

Consolidated Industries (ACI) by establishing a glass con-

tainer production plant in Rajaburana, Bangkok in 1953. 

The plant was later developed into Thai Glass Manufactur-

ers Co. Ltd. (TGM). Considered as one of BJC pride, TGM is 

Thailand’s first manufacturer in producing glass containers 

by automatic machines.

Following the period, Thailand initiated a roadmap for 

national development. The first National Economic and 

Social Development Plan in Thailand (1961-1966) greatly 

fostered international trade and infrastructure investment. 

Mr. Meyer accordingly established an engineering division 

to import equipment and machinery from Germany and to 

serve as a consultant for various factories. One of BJC’s major 

achievements was its contribution to the development of 

the Bhumibol Dam (formerly known as Yanhi Dam), which 

was completed in 1964.

In 1965, Mr. Walter Meyer distributed BJC shares to 

business alliances and changed the Company’s name to 

Berli Jucker Company Limited. Mr. Albert Jucker held 

the position of the first Chairman and Mr. Meyer served 

as the first Managing Director.

26 February 1967, it marked the great year of honor 

for BJC, when the “Garuda emblem” (Phra Khrut Pha) was 

graciously bestowed by the application of His Majesty the 

King Bhumibol to the Company for its qualifications in 

being a registered business trading with the royal court; 

possessing a good economic status; carrying out its busi-

ness with good faith and without breaching the public 

order or good morals. 

พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพ่าห์) ให้
แก่บริษัท / The “Garuda emblem” (Phra Khrut Pha) was graciously 
bestowed by the application of His Majesty the King Bhumibol to 
the Company in 1967.
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แผ่กิ่งกล้า แตกแขนงธุรกิจ
ยุคไทยมีตลาดทุน

การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของตลาดเงินตลาดทุนใน
ประเทศไทย คือการเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 นั้น ซ่ึงบริษัท 
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด เป็นหน่ึงในเจ็ดบริษัทแรกที่เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากบีเจซีแล้ว บริษัทในกลุ่มที่มีศักยภาพก็ทยอย
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเช่นกัน เช่น บริษัท 
ไทย กล๊าส แมนูแฟคเจอเรอร์ จ�ากัด ได้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อุตสาหกรรม
ท�าเครื่องแก้วไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ TGI โดยได้รับ
ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก บริษัท โอเว่น 
อิลลินอยส์ อิงค์ หรือ O-I ซึ่งเป็นบริษัทผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์
แก้วรายใหญ่ที่สุดของโลก

ในช่วงนี้ บริษัทได้ขยายกิจการออกไปอีกหลายด้าน เช่น 
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (สิงค์โปร์) จ�ากัด เพื่อผลิตสบู่และ
น�าเข้าสินค้าจากประเทศไทย ต่อมายังขยายไปยังฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย และอินโดนีเซียอีกด้วย

ปี 2530 ตั้ง บริษัท ไทยเปเปอร์โปรดักส์ จ�ากัด ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กระดาษ เซลล็อกซ์ จ�ากัด จุดก�าเนิด
แบรนด์ “เซลล็อกซ์” (ต่อมาเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท 
เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ์ จ�ากดั เป็นบรษิทัผลติและจ�าหน่าย
กระดาษช�าระและกระดาษอนามัยอันดับหนึ่งของประเทศ)

ปี 2525 ร่วมทุนกับ บริษัท เป๊ปซ่ี โค จ�ากัด จาก
สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งบริษัท สยามสแน็ค จ�ากัด ปี 2533 ได้
ตัง้โรงงานผลติขนมทีบ่างพล ีสมทุรปราการ (ต่อมาเปลีย่นชือ่
เป็น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์)

Spreading strong branches,  
Expanding solid businesses
Thailand’s Capital Market Period

A major change in Thailand’s capital market was the 

launch of the Stock Exchange of Thailand on 30 April 

1975. BJC was one of the first seven companies listed in 

the Stock Exchange.

Its subsidiaries later followed the path. In particular, 

Thai Glass Manufacturers Company Limited (TGM) was 

listed in the Stock Market and renamed Thai Glass Industries 

(TGI) with advanced technology supported by Owens-Illinois 

Inc. (O-I), the world’s largest glass container manufacturer.

During the time, BJC expanded its operations in various 

lines, such as Berli Jucker (Singapore) Co., Ltd. produc-

ing soaps and importing products from Thailand and later 

on expanding to the Philippines, Malaysia and Indonesia.

In 1987, Thai Paper Products Company Limited was 

established and renamed Cellox Paper Limited marking 

the birth of Cellox brand. (The company’s name was later 

changed to Berli Jucker Cellox Limited - Thailand’s No. 1 

company in producing and distributing tissue papers and 

hygienic paper products)

In 1982, BJC co-invested with Pepsi Co., Inc. from the 

U.S.A., followed by the establishment of Siam Snack Com-

pany Limited in 1990 and a setup of snack manufacturing 

plant in Bang Phli, Samut Prakan Province which was Berli 

Jucker Foods later on.

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในเวียดนาม
Glass container plant in Vietnam.

ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูหลากหลายแบรนด์ ผลิตโดย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
เซลล็อกซ์ จ�ากัด / Various tissue  products by Berli Jucker Cellox Co., Ltd.
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In 1983, BJC changed its logo to symbolize a tree (Three 

triangles), referred to a large tree with the solid foundation 

of two families: Berli and Jucker.

During 1983, Indonesian billionaire Mr. Liem Sioe 

Liong (Sudono Salim) from the First Pacific International 

Group (FPI) — a investment management company listed 

in Hong Kong Stock Exchange — acquired Berli Jucker’s 

shares and became its major shareholder.

Opportunities in 1997 economic crisis

After the economic boom during 1987-1996, Thailand 

faced the “Tom Yum Goong Crisis” causing  huge collapses 

of financial institutions and banks in Thailand. While many 

Thai enterprises sold their shares to foreign companies to 

survive, BJC turned the crisis into opportunities with the 

motto of “Love Thailand, Stay with Thailand.” Most of 

its products made locally could generate sales and growth.

In 1999, BJC established BJC Logistics to create competi-

tive advantages over its rivals. Its operations covered the 

whole inventory and transportation of BJC and subsidiaries.

In 2001, Thai Charoen Corporation (TCC) Group became 

the major shareholder of BJC after purchasing its shares 

from the First Pacific International (FPI) Group for USD 125 

million. According to the FPI’s annual report, the Group 

identified its need to invest in Indonesia’s telecommunica-

tion sector. It therefore sold the BJC shares to TCC — one 

of Thailand’s leading conglomerates at both local and 

international levels.

ปี 2526 บรษิทัได้เปลีย่นโลโก้เป็นรปูต้นไม้ (สามเหลีย่ม 
3 ชิ้น) ซึ่งหมายถึง ต้นไม้ใหญ่ที่มีรากฐานที่เติบโตมาจาก 2 
ตระกูล คือ ตระกูลเบอร์ลี่และยุคเกอร์

ช่วงปี 2526 มหาเศรษฐีชาวอินโดนีเซีย หลิม ซูเหลียง 
ผู้บริหารกลุ่ม เฟิร์ส แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ FPI 
ซึง่เป็นบรษิทัจดัการด้านการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง
เข้าซื้อหุ้นเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

โอกาสในวิกฤตเศรษฐกิจ 2540

หลังเศรษฐกิจเฟื่องฟูในช่วงปี 2530-2539 ปี 2540 
ประเทศไทยเผชญิ “วกิฤตต้มย�ากุง้” ธนาคารและสถาบนัการ
เงนิในไทยหลายแห่งต้องปิดตวัลง กจิการไทยจ�านวนมากต้อง
ขายหุ้นให้บรษิทัต่างชาต ิแต่บเีจซนีัน้กลบัพลกิวกิฤตเป็นโอกาส 
โดยใช้ค�าขวญั “รกัเมอืงไทย อยูคู่เ่มอืงไทย” เนือ่งจากสนิค้า
ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทย ท�าให้มียอดขายเติบโต

ปี 2542 บีเจซี ได้ก่อตั้ง BJC Logistics เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบจากคู่แข่ง โดยดูแลกิจการในส่วนของโกดัง และ
ขนส่งของบริษัทในเครือทั้งหมด

ปี 2544 กลุ่มบริษัท ไทยเจริญ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(TCC) ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยซื้อหุ้นต่อจากกลุ่มเฟิร์ส 
แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล มูลค่า 125 ล้านเหรียญสหรัฐ 
โดยรายงานประจ�าปี ของ FPI ระบุว่า บริษัทต้องน�าเงินไป
ลงทนุในกจิการสือ่สารโทรคมนาคมในอนิโดนเีซยี จงึขายหุน้ 
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ให้กลุ่มบริษัท ไทยเจริญ คอร์ปอเรชั่น ถือ
เป็นบริษัทชั้นน�าของไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศและ
มีธุรกิจหลากหลาย

การเข้ามาของ TCC นบัเป็นยคุรุง่เรอืงของเบอร์ลี ่ยคุเกอร์
อีกครั้ง หลังจากเคยขยายกิจการมากมายในยุคหลังปี 2504 
และยุคหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บีเจซ๊ ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอน บีเอชดี
BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd.

ฉลองครอบรอบ 30 ปีแห่งความส�าเร็จ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Celebrating 30 years as a Listed Company.
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กจิการชัน้น�าทีบ่รษิทัตัง้หรอืซือ้เข้ามาอยูใ่นความดแูลหลงั
ปี 2544 ได้แก่

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จ�ากัด หรือ TBC ผลิต
กระป๋องและฝาอะลูมิเนียมช้ันน�าในประเทศไทย โดยได้รับ
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากบริษัท บอลล์ คอร์ปอเรชั่น 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตฝากระป๋องอะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดของโลก 
การผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
จึงท�าให้มีคู่แข่งน้อยราย ส�าหรับในประเทศไทย มีผู้ผลิตฝา 
กระป๋องอะลูมิเนียมเพียง 4 ราย และ TBC นับเป็นผู้ผลิต
รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง

ปี 2555 บีเจซไีด้ขยายกจิการธรุกจิบรรจภุณัฑ์อะลมูเินยีม
สูป่ระเทศเวยีดนาม โดยก่อตัง้บรษิทั ทบีซี-ีบอล เบฟเวอเรจ 
แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด หรือ “ทีบีซี-บอล”

ซื้อกิจการ เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ผู้ผลิตมันฝรั่ง
ทอดกรอบในมาเลเซีย นับเป็นการขยายตลาดขนมขบเคี้ยว
ของบีเจซีไปยังประเทศมาเลเซียและอาเซียน

เข้าซื้อกิจการ ASIA BOOKS กิจการขายหนังสือภาษา
อังกฤษในประเทศไทยที่มี 70 สาขาทั่วประเทศ โดยวางแผน
จะจดัระบบการจ�าหน่ายในรปูแบบอ-ีคอมเมร์ิซในอนาคต รวม
ถึงวางแผนขยายสาขาไปยังต่างประเทศ

ในด้านธรุกจิอาหาร บเีจซเีข้าถอืหุน้ใหญ่ในบรษิทั ดานอน 
แดรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตโยเกิร์ต และ
ผลิตภัณฑ์นม ภายใต้แบรนด์ แดนอน และแอคทีเวีย

ปี 2556 บีเจซีเปิดร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านขายยาและ
สินค้าเพื่อสุขภาพ ภายใต้ช่ือ “โอเกนกิ” ซ่ึงมาจากค�าถาม
ภาษาญี่ปุ่นว่า “โอเกนกิ เดสซึคะ” แปลว่า “คุณสบายดีไหม” 
โดยมียุทธศาสตร์ให้โอเกนกิเป็นช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้า

The arrival of TCC marked the prosperity period of BJC 

again after its expansions during the late 1961s and after 

its registration in the Stock Market of Thailand.

After 2001, BJC’s leading companies through establish-

ments or acquisitions include Thai Beverage Can Ltd. (TBC), 

a leading manufacturer of quality aluminum cans and ends 

with advanced technology support from Ball Corporation 

— the world’s largest aluminum can and end producer. As 

aluminum can productions are subject to the utilization 

of advanced technology, there are only 4 key competitors 

in Thailand and TBC is one of the largest manufacturers.

In 2012, BJC expanded its aluminum packaging busi-

ness in Vietnam by the establishment of TBC-Ball Beverage 

Can Limited or “TBC-Ball”.

It also acquired Jacy Foods Sdn Bhd, a crispy potato 

producer in Malaysia, fostering the expansion of its snack 

market in Malaysia and other ASEAN countries.

In 2011, BJC acquired Asia Books, Thailand’s largest 

English-language bookstore chain of more than 70 branches 

countrywide, with its plan of e-commerce distributions 

and international expansions in the future.

As for the food business, BJC acquired Danone Dairy 

(Thailand) Limited, a manufacturer of yoghurt and fresh 

dairy products under the brands of Danone and Activia.

In 2013, BJC launched a retail shop in the form of drug 

and health store under the brand “Ogenki” — derived from 

การผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วด้วยเทคโนโลยีระดับโลก
World class technology glass container production.
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the Japanese expression “Ogenki Deska?” literally meaning 

“Are you fine?”. Currently covering 10 branches, Ogenki is 

strategized to be a distribution channel for BJC’s consumer 

and pharmaceutical products.

BJC additionally took an initiative to invest in businesses 

for the future such as online business by increasingly sur-

veying behaviors of consumers who purchase products via 

websites and smart phones. Accordingly the company has 

launched an online business unit including www.asiabooks.

com, www.voltztore.com and www.ogenkistore.com, in 

order to operate e-commerce for wholesaling and retailing.

Over the past 132 years, BJC has been expanding 

businesses and product lines to respond daily needs of 

consumers. It operates a comprehensive range of businesses 

covering research and development, the production of its 

own products and ODM products under the trademark of 

local and international business counterparts and logistic 

services.

Currently, BJC’s diverse businesses are classified into 

4 business groups.

1. Packaging Supply Chain, with 2 subgroups: Glass 

Container and Aluminum Can.

2. Consumer Supply Chain.

3. Healthcare and Technical Supply Chain

4. Others Business Group 

อุปโภคบริโภคและสินค้าเวชภัณฑ์ของบีเจซีทั้งหมด ปัจจุบัน
เปิดด�าเนินการแล้ว 10 สาขา

นอกจากนี้ยังริเร่ิมลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นโอกาสของ
อนาคต เช่น ธุรกิจออนไลน์ โดยแนวโน้มพฤติกรรมของผู้
บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และมือถือมีเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ทางบริษัทจึงได้เปิดหน่วยธุรกิจออนไลน์ขึ้นเพื่อ
ด�าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ท้ังค้า
ปลีกและค้าส่ง ประกอบด้วย www.asiabooks.com, www.
voltztore.com และ www.ogenkistore.com,

ตลอด 132 ปีที่ผ่านมา บีเจซีขยายกิจการเพิ่มขึ้นอย่าง
มากมาย ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ออกไปอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในทุกวันของผู้บริโภค ด�าเนินธุรกิจ
ครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิตสินค้าทั้ง
ภายใต้ตราสินค้าของบีเจซีเองและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้
เครือ่งหมายการค้าของคูค้่าทัง้ในและต่างประเทศ จดัจ�าหน่าย
สินค้า รวมถึงการให้บริการด้านโลจิสติกส์

ปัจจุบัน กิ่งกล้าหรือแขนงธุรกิจของบีเจซีจ�าแนกได้ 4 
กลุ่มธุรกิจ คือ

1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว และธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
อะลูมิเนียม

2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
4. กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและอื่นๆ 

ร้านความงามและสุขภาพ “โอเกนกิ”
“Ogenki” Beauty and Wellness store.

เอเซีย บุ๊กส์ เชนร้านหนังสือภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีกว่า 70 สาขาทั่วประเทศ
Asia Books,  English-language bookstore chain with more than 70 
branches countrywide.
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ระบัดใบ ต้นไม้ใหญ่แห่งอาเซียน
ต้นไม้ใหญ่ บีเจซี เติบโตข้ึนตามล�าดับเวลา อาณาจักร

ธุรกิจของบีเจซีแผ่กิ่งก้านอยู่ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
ในส่วนของธุรกิจต่างประเทศได้รับการวางรากฐานมาอย่าง
ยาวนาน แต่ในปี 2558 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและโอกาส
ส�าคัญรออยู่คือ ประเทศในอาเซียนทั้งหมดรวมกลุ่มกันเป็น 
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Com-
munity : AEC) ประชากรอาเซียนรวมกันมีราว 600 ล้าน
คน มมีลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มากถงึ 1.6 
ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมุ่งสู่เส้นทางอนาคตที่เปิดกว้างนี้ 
ทางบีเจซีจึงได้วางยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจต่างประเทศ
อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยผนึกก�าลังกับฐานอันแข็งแกร่งที่
มีอยู่แล้วในประเทศไทย และมีเป้าหมายส�าคัญอยู่ที่ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บรษิทัได้ปักหมดุในการขยายธรุกจิสูอ่าเซยีน ทัง้สร้างฐาน
การผลิต ขยายเครือข่ายพันธมิตรการค้า พัฒนาการตลาด 
และช่องทางจัดจ�าหน่ายไว้ในหลายประเทศ เช่น

มาเลเซยี มีบรษิทั บเีจซ ีฟูด้ (มาเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชดี 
เป็นฐานการผลิตด้านอาหาร ขนมขบเคี้ยว เพื่อวางรากฐาน
การผลติและจดัจ�าหน่ายขนมขบเคีย้วในมาเลเซยีและอาเซยีน

เวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงด้วยประชากร
เกือบ 90 ล้านคน ปี 2553 บีเจซีเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
กับบริษัทไทยคอร์ป (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยคอร์ป 
อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) จ�ากัด ซึ่งท�าธุรกิจน�าเข้าส่ง
ออก และค้าปลีก โดยเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าหลายชนิดท่ี
ประสบความส�าเรจ็อย่างมากในเวยีดนาม เช่น ปลากระป๋องตรา
สามแม่ครัว (ยอดขายอันดับหน่ึงในเวียดนาม) เครื่องดื่ม

Budding leaves as the large Tree 
of ASEAN

The large tree of BJC has been growing over time. The 

BJC conglomerate has been expanding its operations in 

domestic and overseas markets. Despite its long history 

of building business foundation overseas, there is a vital 

opportunity among ASEAN countries under the ASEAN 

Economic Community (AEC) with the overall population 

of 600 million and the collective GDP worth 1.6 million 

millions. Toward this future path, BJC has set a strategy 

to move forward to more systematic operations overseas 

with its solid foundation in Thailand with a target in the 

Southeast Asian region.

BJC focuses on its business expansions to ASEAN markets 

by strengthening its operation base, extending its trading 

alliance network and developing markets and distribution 

channels in many countries as follows.

In Malaysia, BJC Foods (Malaysia) Hdn Bhd served as 

operation bases of producing food and snack to build a 

foundation of manufacturing and distributing snack foods 

in Malaysia and ASEAN countries.

Vietnam is considered as a potential market with the 

population of nearly 90 million. In 2010, BJC formed a 

business alliance with Thai Corp (later renamed Thai Corp 

International (Vietnam) Limited) — an import-export and 

retail company which is highly successful in distributing 

บมจ. อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
TGI plant in Bangplee, Samutprakarn province.

คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานและรองประธาน 
กลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ / Mr. Charoen and Khunying Wanna 
Sirivadhanabhakdi, President and Vice President of BJC Group.
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กระทิงแดง กระดาษเซลล็อกซ์ บะหมี่ส�าเร็จรูป ฯลฯ การ
ร่วมมือครัง้นีท้�าให้บเีจซสีามารถน�าสนิค้าในเครอืออกสูต่ลาด
เวียดนาม และสร้างรายได้ทันทีภายในปีแรก (พ.ศ. 2554) 
สูงถึง 4,000 ล้านบาท

ต่อมาปี 2556 บีเจซีได้ซ้ือกิจการในเวียดนามเพ่ิมเติม 
คือ บริษัท อิจิบัง จ�ากัด ผู้ผลิตสินค้าอาหารชั้นน�าในประเทศ
เวียดนาม และซื้อกิจการไทอัน กรุ๊ป (TAG) ผู้จัดจ�าหน่าย
และกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม ซึ่งเมื่อรวมกับธุรกิจ
กระจายสินค้าที่มีอยู่เดิมภายใต้บริษัท ไทยคอร์ป ท�าให้บีเจซี 
เป็นหนึง่ในผูน้�าธรุกจิกระจายสนิค้าในประเทศเวยีดนาม ด้วย
เครือข่ายกระจายสินค้ากว่า 200,000 แห่งทั่วประเทศ

ส�าหรับในธรุกจิบรรจุภณัฑ ์บรษิทัขบัเคลื่อนธุรกจิอย่างมี
ยุทธศาสตร์ โดยในปี พ.ศ. 2553-2554 บีเจซีรุกก้าวใหญ่ 
โดย TGI ร่วมทุนกับ O-I เข้าซ้ือบริษัท มาลายา กล๊าส 
โปรดักส์ ซึ่งมีโรงงานผลิตแก้วทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย 
และเวียดนาม และเปลี่ยนชื่อเป็น BJC O-I Glass Pte. 
นอกจากนี้ในส่วนประเทศไทยยังได้ขยายโรงงานผลิตขวด
แก้วเพิ่มขึ้นที่จังหวัดสระบุรี ส่งผลให้บีเจซีเป็นฐานการผลิต
บรรจภุณัฑ์แก้วทีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุในอาเซยีน ด้วยก�าลงัการผลติ
รวมประมาณ 3,400 ตันต่อวัน

ในส่วนของธรุกจิค้าปลกีมกีารขยายธุรกจิอย่างมนียัส�าคญั
เช่นกนั โดยบเีจซไีด้เริม่ด�าเนนิธุรกจิร้านสะดวกซือ้เป็นครัง้แรก 
ภายใต้ชื่อ “B’s mart” ในประเทศเวียดนาม และ “M-Point” 
ในประเทศลาว ซึ่งร้านสะดวกซื้อทั้งสองแห่งดังกล่าว จัดเป็น 
1 ใน 3 ของร้านสะดวกซื้อชั้นน�าในประเทศนั้นๆ เพื่อเตรียม
ขยายช่องทางการค้าในลาว และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้

various products in Vietnam, such as Three Lady Cooks 

canned mackerel fish (best seller in Vietnam), Redbull 

drinks, Cellox tissue paper, instant noodles and so forth. 

The cooperation led BJC to export its own products to 

Vietnam and achieve revenues worth 4,000 million Baht 

in the first year.

In 2013, BJC further acquired potential enterprises 

in Vietnam — Ichiban Limited, a leading food producer 

in Vietnam, and Thai An Group (TAG), a distributer in the 

country. Together with the existing distributing capacity 

under Thai Corp, BJC became one of the leaders in dis-

tributing products in Vietnam, covering 200,000 outlets 

nationwide.

Regarding packaging businesses, BJC drives its opera-

tions with strategic approaches. During 2010-2011, TGI 

formed a joint venture with O-I to acquire Malaya Glass 

Products, which possessed glass factories in Thailand, 

Malaysia and Vietnam. The company was renamed BJC 

O-I Glass Pte. In Thailand, a glass manufacturing plant 

was additionally built in Saraburi Province, driving BJC to 

become ASEAN’s strongest glass container manufacturer 

with a daily capacity of 3,300 tones.

In terms of retail businesses, BJC also significantly 

expands the operations by purchasing convenience stores 

branded “B’s mart” in Vietnam and “M-Point” in Laos, both 

considered the country’s top three convenience stores, 

in an attempt to multiply its trading channels in Laos and 

other countries in the region.

งานปรุะชุมผู้บริหาร เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ประจ�าปี 2557 บนชั้นดาดฟ้าของ
ส�านักงาน / 2014 Management Symphony on the sky deck, BJC 
headquater.

บีเจซี เซลล็อกซ์ ในเวียดนาม
BJC Cellox in Vietnam.
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“ความส�าเร็จขององค์กรคือ การให้ความส�าคัญต่อทรัพยากร
บุคคล การสร้างให้องค์กรมีความคล่องตัวด้านทรัพยากร
บุคคลและการสร้างผู้บริหารให้มีความสามารถบริหารงาน
และมีความพร้อมในการหมุนเวียนไปท�างานในที่ต่างๆ ภายใน
องค์กรได้นั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญ”

คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในงานประชุมผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ประจ�าปี 2557
Mr. Aswin Techajareonvikul Chief Executive Officer and President in 2014 Management Symphony on the sky deck, BJC headquater.

“The success of the company refers to its great emphasis on 
human resources. Mobilizing human resources and building 
the executives’ capacities in management and readiness for 
job rotations throughout the company is crucial.”



หยั่งราก กิ่งกล้า ระบัดใบ
132 ปี BJC 

ประวัติบริษัท
พัฒนาการที่ส�าคัญของ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) มีดังนี้

พ.ศ. 2425

นายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ และนาย
เฮนรี่ ซิกก์ ชาวสวิส ได้ร่วมกัน
ก่อตั้ง ห้างยุคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ 
แอนด์โก ด�าเนินธุรกิจหลักคือ
การส่งออกข้าวและไม้สัก

พ.ศ. 2439

นายอลัเบร์ิต เบอร์ลี ่รบัช่วงกจิการ
ต่อจากนายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ 
และเฮนรี่ ซิกก์ ที่เสียชีวิตไป
แล้ว เปลี่ยนชื่อกิจการเป็นห้าง 
เอ เบอร์ลี ่แอนด์โก นอกจากธรุกจิ
ส่งออกแล้ว นายอัลเบิร์ต เบอร์ลี่ 
ยงัรเิริม่การน�าเข้าสนิค้าจากยโุรป
มาจ�าหน่ายในประเทศไทย

พ.ศ. 2456

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มี “พระ
ราชบญัญตักิารท�าเหมอืงแร่ ร.ศ.
120” ขึ้น และเปิดให้สัมปทาน
เหมืองแร่ นายอัลเบิร์ต เบอร์ลี่ 
จงึขยายกจิการไปสูก่จิการเหมอืง
แร่ตะกั่วและทังสเตนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2457

ขยายกจิการไปต่างประเทศ โดย
ตั้งสาขาเพื่อกระจายสินค้าที่ 
ซรูคิ สวติเซอร์แลนด์ และปีต่อ
มา พ.ศ. 2458 เปิดสาขาเพิม่ที่
ไซ่ง่อน เวียดนาม และสิงคโปร์

พ.ศ. 2467

นายอลัเบร์ิต เบอร์ลี ่ชกัชวนให้
นายเอ็ดเวิร์ด ยุคเกอร์ (บุตร
ชายนายอลัเบร์ิต ยคุเกอร์) มา
เป็นหุน้ส่วนกจิการ และเปลีย่น
ชือ่กจิการเป็น “เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 
แอนด์โก”

พ.ศ. 2489

ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย เ พิ่ ง ผ ่ า นพ ้ น
สงครามโลกครั้งที่สอง นาย 
อัลเบิร์ต เบอร์ลี่ สุขภาพไม่เอื้อ
อ�านวย นายเอ็ดวาร์ด ยุคเกอร์ 
(น้องชายของเอด็เวร์ิด ยคุเกอร์) 
จงึเข้ามาร่วมดแูลกจิการ และเปิด
ส�านักงานใหม่ที่ถนนเจริญกรุง

พ.ศ. 2491

จากธรุกจิตัง้ต้นทีเ่น้นการส่งออก
และน�าเข้า ขยายมาสู่การเป็น
ผู้ผลิตสินค้าด้วยตัวเอง เริ่มต้น
ด้วยการตัง้โรงงานผลติสบูท่ีแ่ถว
วัดพลับพลาไชย

พ.ศ. 2494

ก่อตั้งบริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม 
จ�ากัด เกิดสบู่แบรนด์นกแก้ว ขึ้น
เป็นครั้งแรก ตามมาด้วยสบู่หอม
แบรนด์ Rosette

พ.ศ. 2494

ขยายกิจการไปสู ่ธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ โดยก่อต้ังโรงงานผลิต
แก้วขึ้นที่ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา 
(โรงงานแห่งนี้ ต่อมาคือ บริษัท 
อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย 
จ�ากัด มหาชน) 

พ.ศ. 2508 

บรษิทัมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ 
จงึได้กระจายหุน้เพือ่เพิม่ทนุ และ
นับเป็นการเปล่ียนแปลงการ
ด�าเนินงานแบบหุ้นส่วนภายใน
ครอบครัวเป็นรูปบริษัท ภายใต้
ชือ่ บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั 
โดยมี นายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ 
เป็นประธานกรรมการ และนาย 
วอลเตอร์ ไมเยอร์ เป็นกรรมการ
ผู้จัดการ

พ.ศ. 2510 

นบัเป็นปีมหามงคลของบรษิทั เมือ่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรง
มพีระมหากรณุาธคิณุโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานตราต้ัง (พระครุฑ
พ่าห์) ให้แก่บริษัท

พ.ศ. 2518 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สร้าง
ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ด้วย
การเป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทแรกที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 
เมษายน พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2521

ขยายกิจการสู่อาเซียน ก่อต้ัง
บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ (สงิคโปร์) 
จ�ากัด และขยายบริษัทไปยัง
ฟ ิลิปป ินส ์ มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย 

พ.ศ. 2525

ร่วมทุนกับ บริษัท เป๊ปซ่ีโค 
สหรฐัอเมรกิา ก่อตัง้บรษิทั สยาม
สแน็ค จ�ากัด มีโรงงานผลิตขนม
ที่บางพลี จ.สมุทรปราการ

(ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท 

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ากัด)

พ.ศ. 2528

หลิม ซู เหลียง ผู้บริหารกลุ่ม
เฟิร์ส แปซฟิิก อินเตอร์เนชัน่แนล 
เข้าซือ้หุน้ใน เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จน
กลายเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่อนัดบัหนึง่ 
ถือครองหุ้น 50.8%

พ.ศ. 2530

ขยายกิจการสู่การผลิตและ
จ�าหน่ายกระดาษช�าระอนามยั 
(ต่อมาคือ บริษัท เบอร์ลี่  
ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ากัด) 

พ.ศ. 2536

ปี พ.ศ.2535 มี “พระราชบัญญัติ 
บรษิทัมหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535” 
ในปีถัดมาบริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2543

แยกการด�าเนนิงานในส่วนของการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและ
การจัดการด้านโลจิสติกส์ ออกมา
เป็นบริษัทชื่อ บริษัท เบอร์ลี่ ยุค
เกอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด

พ.ศ. 2544 

กลุม่บรษิทัไทยเจรญิคอมเมอร์เชยีล (TCC) 
ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบีเจซี โดย
ซื้อหุ้นต่อจากกลุ่มเฟิร์ส แปซิฟิก อินเตอร์
เนชั่นแนล 

กลุ่มบริษัทไทยเจริญคอมเมอร์เชียล ภาย
ใต้การบริหารของนายเจริญ และคุณ
หญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีกิจการใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุม
ธุรกิจหลากหลายสาขา เช่น ธุรกิจเบียร์
และเครือ่งดืม่ โรงแรมและอสงัหารมิทรพัย์ 
ประกนัภยั ธรุกจิการเกษตร ฯลฯ เป็นกลุม่
บริษัทชั้นน�าของประเทศไทย

พ.ศ. 2549 

บีเจซีได้เพ่ิมก�าลังการผลิตของโรงงาน
กระดาษอนามัยเซลล็อกซ์เป็น 50,000 
ตันต่อปี ส่งผลให้บีเจซีมีก�าลังการผลิต
กระดาษอนามัยมากที่สุดในประเทศไทย

พ.ศ. 2550 

ขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ให ้ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มากขึ้น โดยได้ซื้อหุ้น
ร้อยละ 50 ในบรษิทั ไทย เบเวอร์เรจ แคน 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระป๋องและฝา
อะลูมิเนียมชั้นน�าในประเทศไทย

พ.ศ. 2551 

ซื้อกิจการของบริษัท เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอน 
บีเอชดี ซึ่งเป็นผู ้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ
และขนมขึ้นรูปในประเทศมาเลเซีย โดย
ผลิตและจ�าหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบทั้งใน
ประเทศมาเลเซยี และส่งออกไปยงัประเทศ
ในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง 
ฟิลปิปินส์ และบรไูน ซึง่การเข้าซือ้กจิการใน
ครั้งนี้ได้ช่วยขยายตลาดและฐานการผลิต
สินค้าในกลุ่มขนมขบเคี้ยวของบีเจซี ออกสู่
ตลาดในแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ และตะวันออกกลาง

พ.ศ. 2553

•	บีเจซี ร่วมทุนกับ โอเว่น อิลลินอยส์ ผู้
ผลิตแก้วรายใหญ่ของโลก ส่งผลให้ TGI 
เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว รายใหญ่ที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีก�าลังการ
ผลิตรวม 3,300 ตันต่อวัน

•	ก่อตัง้บรษิทั ไทยคอร์ป อนิเตอร์เนชัน่แนล 
(เวยีดนาม) เพือ่ด�าเนนิธรุกจิน�าเข้า ส่งออก  
และจดัจ�าหน่ายสนิค้าในประเทศเวยีดนาม
ตอนใต้

พ.ศ. 2554

บีเจซี ร่วมทุนกับ บอลล์ คอร์ปอเรชั่น 
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียม
รายใหญ่ของโลก

พ.ศ. 2555

บเีจซ ีได้เป็นบรษัิทช้ันน�าในดชันี
หลักทรัพย์ SET 50

พ.ศ. 2556

•	ขยายกิจการในเวียดนาม บีเจซี เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 
65 ของไทอัน เวียดนาม จอยส์ สต๊อก คัมปะนี 
(“ไทอัน”) ซึ่งด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่าย น�าเข้า  
ส่งออก ค้าปลีกค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภคใน
ประเทศเวียดนาม โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ
เวียดนามตอนเหนือ

•	บรษิทัได้ร่วมลงทนุกบัพนัธมติรในประเทศลาวจดัตัง้
บริษทั บเีจซี-เอม็พอ็ยท์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั 
ด�าเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก

•	ขยายกิจการในประเทศไทย โดยเปิดตัว Ogenki 
ร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพ รวมถึงอาหารเสริมและ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม 

พ.ศ. 2557

•	ก่อตั้ง บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล 
โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี จ�ากัด (BJIH) ใน
สิงคโปร์ 

•	ก่อตัง้ บริษทั บเีจซี คอมเมร์ิซ จ�ากดั เพือ่
ขยายงานด้านการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
โดยมี 2 เว็บไซต์ คือ 
www.voltztore.com และ
www.asiabooks.com



Sdn.

Building a Legacy

132 Year BJC 
Company History 

Development Timeline of 
Berli Jucker Public Company Limited

1882
Albert Jucker and Henry 
Sigg, who are Swiss citizens, 
established Jucker, Sigg & 
Co. to export rice and teak 
wood.

1913
During the reign of King Rama 
V, there was an enactment 
of a royal decree concerning 
minerals, allowing for mining 
concessions. Albert Berli thus 
expanded the business to 
encompass lead and tungsten 
mines in Nakorn Sri Thammarat 
province.

1924
Albert Berli invited Edward 
Jucker (son of Albert Jucker) 
to be a shareholder in the 
business, and the company’s 
name was changed to Berli 
Jucker & Co.

1948
From a business that 
focused on exports and 
imports, Berli Jucker began 
its role as a manufacturer. 
It began by establishing a 
soap-making factory near 
Wat Plabplachai.

1951
The business was expanded to 
include packaging products, 
with the establishment of a 
glass-production factory on 
the banks of the Chao Phraya 
River (this facility would 
become Thai Glass Industries 
Public Company Limited).

1967
His Majesty the King Bhumibhol 
graciously awarded a Letter of 
Appointment to Berli Jucker Co., 
Ltd., allowing the company to 
use the Royal Garuda emblem.

1914
The business was expanded 
overseas, with a new distri-
bution branch in Zurich, 
Switzerland. In 1915, addi-
tional branches were opened 
in Saigon, Vietnam and 
Singapore. 

1946
Thailand had just emerged 
from World War II, and Albert 
Berli’s health was ailing. 
Edward Jucker (younger 
brother of Jucker Family) 
assumed a management role 
and he opened a new head 
office on Charoen Krung Road.

1951
Rubia Industries Co., Ltd. was 
set up, and the soap brand “Nok 
Kaew” (Parrot) came into being, 
followed by the “Rosette” brand 
of soap.

1965
The company experienced 
rapid growth and thus 
distributed more shares to 
raise capital. This marked 
the change from a family 
partnership into a company 
entity, named Berli Jucker 
Co., Ltd. Albert Jucker served 
as the Chairman, while Walter 
Meyer was the Managing 
Director.  

1975
Berli Jucker Co., Ltd. made 
history once again, as one of 
the first seven companies to be 
listed on the Stock Exchange 
of Thailand (SET) on 25 April 
1975.

1978
The company expanded into 
ASEAN, with the establishment 
of Berli Jucker (Singapore) 
Co., Ltd. It also established a 
foothold in the Philippines, 
Malaysia and Indonesia.

1985
Lim Xu Liang, an executive 
of First Pacific International, 
purchased shares of Berli 
Jucker, and became the 
largest shareholder with a 
50.8% stake.

1993
In 1992, the “Public Companies 
Act of B.E. 2535” was enacted. 
The following year, the company 
changed its name to Berli Jucker 
Public Company Limited.

2001
Thai Charoen Corporation Group (TCC), 
directed by Mr. Charoen and Khunying 
Wanna Sirivadhanabhakdi became 
the company’s majority shareholder 
by buying out shares held by First 
Pacific International. The Thai Charoen 
Commercial group of companies, a 
leading Thai conglomerate, maintains 
businesses in Thailand and overseas, 
controlling diverse entities engaged in 
beer and beverage production, hotels 
and real estate development, insurance, 
agricultural activities and more.  

2007
The company expanded its packaging 
business to include other products by 
acquiring a 50% stake in Thai Beverage 
Can Co., Ltd., a leading manufacturer of 
aluminium cans and lids in Thailand.

1982
The company joined with 
PepsiCo. from the United 
States, to establish Siam 
Snack Co., Ltd., with a 
snack production factory 
at Bang Plee, Samutprakarn 
(later renamed Berli Jucker 
Foods Co., Ltd.).

1987
The company expanded its 
manufacturing capacity to 
encompass toilet tissue and 
sanitation paper products 
(later becoming Berli Jucker 
Cellox Co., Ltd.).  

2000
The company set up a separate 
unit, Berli Jucker Logistics Co., 
Ltd., to manage its supply chains 
and logistics.

2006
BJC increased its Cellox paper 
production capacity to 50,000 tons 
per year, which marked Berli Jucker’s 
status as the largest producer of 
tissue paper in Thailand.

2008
The company acquired a 100% stake in 
Jacy Foods Sdn. Bhd, a Malaysian manu-
facturer and distributor of potato chips 
and other processed snack foods in both 
its domestic market and other Asian 
countries, including Singapore, Hong 
Kong, the Philippines and Brunei. This 
acquisition enabled BJC to expand its 
snack market and manufacturing base in 
Southeast Asia and the Middle East.

2010
BJC formed a joint venture with Owen-
Illinois, the largest glass manufacturer 
in the world, which helped TGI become 
the largest glass container producer 
in Southeast Asia, with a production 
capacity of 3,300 tons per day. 

The company set up Thai Corp Interna-
tional (Vietnam) to handle import, export 
and distribution activities in southern 
Vietnam.

2011
BJC entered into a joint venture 
with Ball Corporation, the world’s 
largest producer of aluminium cans. 

2012
BJC became a leader in the 
SET 50 index of top Thai 
companies.

2013
BJC expanded its business in Vietnam by 
acquiring a 65% stake in Thai An Vietnam 
Joint Stock Company (“Thai An”), which 
engages in the import, export, and retail 
and wholesale of consumer products in 
Vietnam. Its operations are centred in 
northern Vietnam.

The company collaborated with business 
allies in Laos to set up BJC-M Point Inter-
national Limited, to operate wholesale 
and retail activities.

BJC expanded in Thailand with the launch 
of Ogenki retails stores with the focus on 
health products, including food supple-
ments and beauty-related products. 

2014
BJC founded BJC International Holdings 
Pte Ltd. (BJIH) in Singapore.

The company founded BJC Commerce Co., 
Ltd. to oversee growth of its online trading 
business through 2 websites: 
www.voltztore.com and 
www.asiabooks.com.

1896
Albert Berli took over the 
business after the deaths 
of Albert Jucker and Henry 
Sigg, changing the company 
name to A. Berli and Co. In 
addition to export activities, 
the company imported goods 
from Europe for distribution 
in Thailand.
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน
Financial Highlight

รายได้จากการขายและการให้บริการ
Revenue from sale of goods and rendering of services

ก�าไรสุทธิ
Net profit

หน่วย : ล้านบาท

unit :  Baht Million

หน่วย : ล้านบาท

unit :  Baht Million
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สินทรัพย์
Total assets

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholder’s equity
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unit :  Baht Million
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 5 ปี อัตราร้อยละของ
การเติบโต

รายการ หน่วย 2557 2556 2555 2554 2553 2557 2556

งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 43,423  42,226 37,429 31,235 25,625 2.8 12.8

รายได้รวม 44,146 42,839 38,055 31,708 25,903 3.1 12.6

ก�าไรจากการด�าเนินงาน  2,949  3,757 3,603 3,415 3,089 -21.5 4.3

ต้นทุนทางการเงิน  612 575 503 366 227 6.4 14.3

ก�าไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  2,337 3,182 3,100 3,049 2,862 -26.6 2.6

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  481 567 605 672 668 -15.2 -6.3

ก�าไรสุทธิก่อนหักส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  1,856 2,615 2,495 2,377 2,194 -29.0 4.8

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  176 189 80 237 293 -6.9 136.3

ก�าไรสุทธิ  1,680 2,426 2,415 2,140 1,901 -30.8 0.5

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

เงินทุนหมุนเวียน 259 4,480 4,745 5,159 2,124 -94.2 -5.6

สินทรัพย์รวม  45,179 44,503 38,260 32,999 27,677 1.5 16.3

เงินกู้ยืมสุทธิ  15,441 14,896 11,156 9,282 6,852 3.7 33.5

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  18,276 17,699 16,284 14,530 12,934 3.3 8.7

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  15,208 14,760 13,728 12,543 11,415 3.0 7.5

ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นทุนที่ออกและช�าระแล้ว (พันหุ้น) 1,592,221 1,590,441 1,588,125 1,588,125 1,588,125 0.1 0.1

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  9.56 9.29 8.64 7.90 7.19 2.9 7.5

มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  1.06 1.53 1.52 1.35 1.20 -30.7 0.7

เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)  0.35 0.44 0.32 0.28 0.25 -20.5 37.5

เงินปันผลสิ้นปีจ่ายต่อหุ้น (บาท)  0.25 0.40 0.52 0.45 0.35 -37.5 -23.1

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 22.52 23.91 24.12 24.70 25.68 -5.8 -0.9

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.87 5.75 6.45 6.85 7.42 -32.7 -10.9

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 57.65 55.07 55.24 54.18 50.12 4.7 -0.3

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 3.72 5.45 6.31 6.48 6.87 -31.7 -13.6

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 11.21 17.03 18.38 17.86 17.47 -34.2 -7.3

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.01 1.30 1.39 1.56 1.22 -22.3 -6.5

อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.84 0.84 0.69 0.64 0.53 0.0 21.7
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5 Year Financial Highlights % GROWTH RATE

DESCRIPTION UNIT 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013

Statements of income (Baht Million)

Revenue from sale of goods and 
rendering of services 43,423 42,226 37,429 31,235 25,625 2.8 12.8

Total revenue 44,146 42,839 38,055 31,708 25,903 3.1 12.6

Operating profit 2,949 3,757 3,603 3,415 3,089 -21.5 4.3

Finance costs 612 575 503 366 227 6.4 14.3

Profit before income tax expense 
and non-controlling interests 2,337 3,182 3,100 3,049 2,862 -26.6 2.6

Income tax expense 481 567 605 672 668 -15.2 -6.3

Profit before non-controlling 
interests 1,856 2,615 2,495 2,377 2,194 -29.0 4.8

Non-controlling interests 176 189 80 237 293 -6.9 136.3

Net profit 1,680 2,426 2,415 2,140 1,901 -30.8 0.5

Statements of financial position (Baht Million)

Working capital 259 4,480 4,745 5,159 2,124 -94.2 -5.6

Total assets 45,179 44,503 38,260 32,999 27,677 1.5 16.3

Net interest-bearing liabilities 15,441 14,896 11,156 9,282 6,852 3.7 33.5

Total shareholders’ equity 18,276 17,699 16,284 14,530 12,934 3.3 8.7

Shareholders’ equity attributable 
to owners of the Company 15,208 14,760 13,728 12,543 11,415 3.0 7.5

Share capital data

Issued and paid-up share capital (‘000 Share) 1,592,221 1,590,441 1,588,125 1,588,125 1,588,125 0.1 0.1

Book value per share (Baht) 9.56 9.29 8.64 7.90 7.19 2.9 7.5

Par value per share (Baht) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0

Basic earnings per share (Baht) 1.06 1.53 1.52 1.35 1.20 -30.7 0.7

Interim dividend per share (Baht) 0.35 0.44 0.32 0.28 0.25 -20.5 37.5

Year-end dividend per share (Baht) 0.25 0.40 0.52 0.45 0.35 -37.5 -23.1

Financial ratios

Gross profit margin  (%) 22.52 23.91 24.12 24.70 25.68 -5.8 -0.9

Net profit  (%) 3.87 5.75 6.45 6.85 7.42 -32.7 -10.9

Total dividend payout ratio  (%) 57.65 55.07 55.24 54.18 50.12 4.7 -0.3

Return on total assets  (%) 3.72 5.45 6.31 6.48 6.87 -31.7 -13.6

Return on average net 
shareholders’ equity  (%) 11.21 17.03 18.38 17.86 17.47 -34.2 -7.3

Current ratio (Times) 1.01 1.30 1.39 1.56 1.22 -22.3 -6.5

Net debt to shareholders’ 
equity ratio (Times) 0.84 0.84 0.69 0.64 0.53 0.0 21.7
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
ภำพรวมผลประกอบกำร

ส�าหรบัปี 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้จากการขาย
และให้บริการ 43,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จาก 
ปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ของทกุกลุม่สนิค้าและ
บรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่สนิค้าและบรกิารทางอปุโภค
บริโภคและกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค

ส�าหรบัปี 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี�าไรข้ันต้นเท่ากบั 
9,780 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 จากปีก่อน ส่วนอัตรา 
ก�าไรขั้นต้นของปี 2557 เท่ากับร้อยละ 22.5 ลดลงร้อยละ 
1.4 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาต้นทุนวัตถุดิบท่ีเพ่ิม
สูงขึ้นทั้งจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์และกลุ่ม
สินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ส�าหรับปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เท่ากบั 7,626 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.7 จากปีก่อน และ
มอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย เท่ากบั
ร้อยละ 17.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปีก่อน

ก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรับปี 2557 เท่ากับ 2,949 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.5 จากปีก่อน

ก�าไรสทุธก่ิอนหกัส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุส�าหรบั
ปี 2557 เท่ากับ 1,856 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.0 จาก 
ปีก่อน ส่วนก�าไรสุทธิ เท่ากับ 1,680 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  
30.8 จากปีก่อน โดยมีอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.9 
ลดลงร้อยละ 1.9 จากปีก่อน

บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานปี 2557 
เท่ากับ 1.06 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีก�าไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐานเท่ากับ 1.53 บาท

Operational Results
Overall performance

For fiscal year 2014, the revenue from sale of goods 

and rendering of services was Baht 43,423 million,  

increased 2.8% from last year. The increase was attributed 

to all supply chains, particularly Consumer Supply Chain 

and Healthcare and Technical Supply Chain.

For fiscal year 2014, gross profit was Baht 9,780  

million, decreased 3.1% from last year. Gross profit margin 

in 2014 was 22.5%, decreased 1.4% from last year as a 

result of higher raw material costs from Packaging Supply 

Chain and Consumer Supply Chain.

For fiscal year 2014, selling and administrative  

expenses were Baht 7,626 million, increased 8.7% from 

last year. In terms of percentage to sales, 2014 selling 

and administrative expenses were 17.6%, increased  

0.9% from last year.

Operating profit for the year 2014 was Baht 2,949  

million, decreased 21.5% from last year.

Profit before non-controlling interests for the year 2014 

was Baht 1,856 million, decreased 29.0% from last year. 

Net profit was Baht 1,680 million, decreased 30.8% from 

the last year, while net profit margin was 3.9%, decreased 

1.9% from last year.

The Company and its subsidiaries reported basic  

earnings per share of Baht 1.06 in 2014 compared to  

Baht 1.53 in last year.

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
Operational Results and Financial Status
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สรุปผลประกอบกำรจ�ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ

• กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 

2557 เท่ากับ 18,074 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8  
จากปีก่อน โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของธรุกจิบรรจภุณัฑ์กระป๋อง 
ซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงกว่ายอดขายที่ลดลงของธุรกิจบรรจุภัณฑ์
แก้ว

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2557 เท่ากับ 1,245 ล้านบาท ปรับ
ลดลงร้อยละ 22.0 จากปีก่อน และมีอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับ
ร้อยละ 6.9 ปรบัตวัลดลงจากร้อยละ 9.0 ในปีก่อน เนือ่งจาก
ราคาวัตถุดิบในกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วที่สูงข้ึนและค่าใช้จ่าย
ในการปิดเตาที่โรงงานแก้วที่ราษฎร์บูรณะ ในขณะท่ีธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์กระป๋องยังคงมีความสามารถในการท�าก�าไรท่ีดี
และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว
ธรุกจิบรรจภุณัฑ์แก้วในปี 2557 มยีอดขายเท่ากบั 11,052 

ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 61 ของรายได้จาก
การขายของกลุม่สนิค้าและบรกิารทางบรรจภุณัฑ์ โดยยอดขาย 
ของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2557 ปรับตัวลดลงร้อยละ  
3.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่ม

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2557 ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับ 
ปีก่อนหน้าเน่ืองจากต้นทนุการผลติทีส่งูขึน้จากราคาเศษแก้ว
และค่าพลงังาน อกีทัง้มค่ีาใช้จ่ายในการปิดเตาทีร่าษฎร์บรูณะ

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 

7,022 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 39 ของ 
รายได้จากการขายของกลุม่สนิค้าและบรกิารทางบรรจภุณัฑ์ 
โดยยอดขายของธรุกจิบรรจภุณัฑ์กระป๋องในปี 2557 ขยายตวั 
ร้อยละ 11.1 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า โดยเป็นการเตบิโต
หลกัๆ จากยอดขายของธรุกจิบรรจภุณัฑ์ในประเทศเวยีดนาม

ก�าไรสทุธสิ�าหรบัปีของกลุม่บรรจภุณัฑ์กระป๋องยงัคงเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดย
ความสามารถในการท�าก�าไรของกลุม่ดขีึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบ
กับปี 2556 

Financial Performance Summary - by business

• Packaging Supply Chain
Sales of Packaging Supply Chain in 2014 were Baht 

18,074 million, increased 1.8% from last year. The  

increase was from an increase in sales of aluminum can 

businesses, which offset the decline in sales of glass 

packaging businesses.

2014 Net profit was Baht 1,245 million, decreased 22.0% 

from last year. Net profit margin was 6.9%, decreased 

9.0% from last year. The decrease was from an increase 

in major raw materials cost of glass packaging business 

and one-time expense for employee compensation with 

regards to Rajburana glass production facility closure, 

while profitability of aluminum can business was still in 

good shape and continued to grow smoothly. 

Glass Packaging business
Sales of Glass Packaging business in 2014 were Baht 

11,052 million, which represented approximately 61% of 

Packaging Supply Chain sales, and decreased 3.3% from 

last year. The decrease was from the economic slowdown 

situation, which impacted the domestic glass packaging  

business, especially on Drink and Beverage group of 

industry.

2014 Net profit decreased from last year due to the higher 

cost of production and raw materials, cullet, and energy 

cost. On top of that, there is also the one-time expense 

with regards to Rajburana glass production facility closure.

Aluminum Can business
Sales of Aluminum Can business in 2014 were Baht 

7,022 million, which represented approximately 39% of 

Packaging Supply Chain sales and increased 11.1% from 

last year. The increase was mainly to the continuous growth 

in sales of aluminum can in Vietnam.

2014 Net profit still inflated continuously for both 

domestic and Vietnam and profitability of this group of 

business increased slightly in comparison to last year. 
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• Consumer Supply Chain
Sales of Consumer Supply Chain in 2014 were Baht 

16,285 million, increased 3.4% from last year. The increase  

was mainly from Non-Foods group and distribution  

business in Vietnam.

2014 Net profit decreased from last year because of 

economic slowdown, more intense competition in the 

industry and also higher raw material cost. 

Foods Group
Sales of Foods group in 2014 were Baht 4,708 million, 

which represented approximately 29% of Consumer Supply 

Chain sales and decreased 8.9% from last year. The decrease 

was from lower sales of snack products due to economic 

slowdown and higher raw material cost, which effected 

to lower net profit.

Non-Foods Group
Sales of Non-Foods group in 2014 were Baht 6,650  

million, which represented approximately 41% of Consumer 

Supply Chain sales and increased 2.5% from last year. The 

increase was mainly from baby care products, stationery 

products and household products division. However, net 

profit of Non-food group was slightly lower due to higher 

raw material cost e.g. waste paper and softwood. However, 

the Company implemented cost controlling program to 

reduce selling and administrative expense in order to 

offset the increase in cost of raw materials. 

International Trading
Sales of International Trading group in 2014 which 

represented approximately 28% of Consumer Supply 

Chain sales. Vietnam still remained the main international 

market of the Company with consistent sales growth of  

approximately 24.0% on top of 2013. Along with the  

increase in sales, net profit of International Trading in 

2014 increased from 2013, which was consistent with 

higher sales in all product groups.

• กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคในปี 2557  

มียอดขายเท่ากับ 16,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4  
จากปีก่อน โดยการเตบิโตหลกัๆ มาจากกลุม่สนิค้าอปุโภคใน
ประเทศและธุรกิจกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม

ก�าไรสทุธสิ�าหรบัปี 2557 ปรบัลดลงจากปี 2556 เนือ่งจาก
สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ภาวะการแข่งขันในตลาดท่ี
รุนแรง และต้นทุนวัตถุดิบทางการผลิตที่สูงขึ้น  

กลุ่มธุรกิจอำหำร
กลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 4,708 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29 ของรายได้
จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 
โดยปรบัตัวลดลงร้อยละ 8.9 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า 
เป็นผลมาจากการใช้จ่ายของผูบ้รโิภคชะลอตวั ท�าให้ยอดขาย
สนิค้าขนมขบเคีย้วปรบัลดลง สภาวะการแข่งขนัทีร่นุแรงและ
ต้นทนุวตัถดุบิทีส่งูขึน้ยงัคงส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การท�าก�าไรของกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 

6,650 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41 ของ 
รายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภค
บรโิภค โดยเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.5 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน ซึง่
เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย เนือ่งจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ในธรุกจิสนิค้า
ส�าหรบัเดก็ ธรุกจิเครือ่งเขยีน และธรุกจิผลติภณัฑ์ของใช้ใน 
ครวัเรอืนและสนิค้าใช้แล้วทิง้ ในส่วนของความสามารถในการ
ท�าก�าไรของกลุม่ ลดลงเลก็น้อยเนือ่งจากต้นทนุการผลติปรบัตวั 
สูงขึน้ เช่น เศษกระดาษและเยือ่กระดาษใยยาว อย่างไรกต็าม 
บริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพื่อ
เป็นการปรับตัวกับภาวะต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น 

กลุ่มธุรกิจต่ำงประเทศ
ยอดขายของกลุม่ธรุกจิต่างประเทศในปี 2557 มสีดัส่วน

ร้อยละ 28 ของรายได้จากการขายของกลุม่สนิค้าและบรกิาร
ทางอุปโภคบริโภค ทั้งน้ีประเทศเวียดนามยังคงเป็นตลาด
การค้าต่างประเทศหลกัของบรษิทั โดยยอดขายจากประเทศ
เวยีดนามมีอตัราการเตบิโตประมาณร้อยละ 24 จากปี 2556 
และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ก�าไรสุทธิของ 
กลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556
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• Healthcare and Technical Supply Chain

Sales of Healthcare and Technical Supply Chain in 2014 

were Baht 7,750 million, increased 5.9% from last year. The 

increase was from Technical Supply Chain.

2014 Net profit was Baht 598 million, increased 4.0% 

from last year, mainly from Technical Supply Chain as a 

result of the Company’s participation in more profitably 

projects over 2014. 

Healthcare Supply Chain
Sales of Healthcare Supply Chain in 2014 were Baht 

3,934 million, which represented approximately 51% of 

Healthcare and Technical Supply Chain sales, which was 

relatively stable and consistent with the slow economic 

growth in 2013-2014.

2014 Net profit was slightly lower than 2013 due to the 

decrease in gross profit margin in Pharmaceutical division. 

Technical Supply Chain
Sales of Technical Supply Chain in 2014 represented 

approximately 49% of Healthcare and Technical Supply 

Chain sales, and increased in comparison to last year. 

The increase contributed by the bakery related chemical 

products and from the Galvanized Steel Structure business 

with Company’s ability to obtain more turnkey contracts 

during the year. 

Financial Status
As of December 31, 2014, BJC reported total assets of 

Baht 45,179 million, increased Baht 677 million or 1.5% 

from last year. The details compared to the end of last 

year were as follows:

• Trade receivables was Baht 8,284 million, increased Baht 

562 million or 7.3% in accordance with an increase in 

sales. Trade receivable turnover ratio was 5.43 times 

compared to last year at 5.79 times.

• กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค
กลุม่สนิค้าและบรกิารทางเวชภณัฑ์และเทคนคิในปี 2557 

มียอดขายเท่ากับ 7,750 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.9  
จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่มสินค้า
และบริการทางเทคนิค

ก�าไรสทุธสิ�าหรบัปี 2557 เท่ากบั 598 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 4.0 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากความสามารถ
ในการท�าก�าไรของกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคดีขึ้น 
เนื่องจากบริษัทมีการเลือกงานโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูง 

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
ยอดขายของกลุม่สนิค้าและบรกิารทางเวชภณัฑ์ในปี 2557 

มียอดขายเท่ากับ 3,934 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 51 ของรายได้จากการขายของกลุม่สนิค้าและบรกิาร
ทางเวชภัณฑ์และเทคนิค ซ่ึงยอดขายดังกล่าวค่อนข้างคงที่
เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ในช่วงปี 2556-2557

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2557 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ปี 2556 จากอัตราก�าไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจเวชภัณฑ์ 

กลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงเทคนิค
ยอดขายของกลุม่สนิค้าและบรกิารทางเทคนคิในปี 2557 

มีสัดส่วนร้อยละ 49 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้า
และบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค โดยยอดขายของ 
กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคปรับตัวเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
จากกลุ่มสินค้าที่เก่ียวกับอาหารและเบเกอรี่ และธุรกิจ
โครงสร้างเหลก็ชบุสงักะส ีเนือ่งจากในปี 2557 มกีารรบังาน
ก่อสร้างและงานรับท�าโครงสร้างเหล็กที่เพิ่มมากขึ้น 

กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2557 มีจ�านวนทั้งสิ้น 45,179 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากสิน้ปีก่อน จ�านวน 677 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1.5 โดย
มีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน ดังนี้

• ลูกหนี้การค้า จ�านวน 8,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 562 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.3 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นตาม 

การเจริญเติบโตของยอดขาย ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียน

ของลูกหนี้การค้า ปี 2557 คิดเป็นเท่ากับ 5.43 เท่า  

เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 5.79 เท่า
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• Inventories was Baht 7,856 million, decreased Baht 587 

million or 7.0%, mainly from a decrease in inventories, 

particular from Packaging Supply Chain. Inventory 

turnover ratio was 4.13 times compared to last year 

at 4.20 times.

• Investments in associates was Baht 480 million,  

increased Baht 13 million or 2.8% from sharing of 

profits from associates.

• Other long-term investments was Baht 52 million, 

increased Baht 25 million or 89.3%, mainly from an 

investment in distribution business. 

• Property, plant and equipment was Baht 19,736  

million, increased Baht 1,129 million or 6.1%, mainly 

from the company and its subsidiaries invested in 

capital expenditure of Baht 3,363 million; mainly 

Baht 2,828 million from Packaging Supply Chain and 

Baht 262 million from Consumer Supply Chain. The 

accumulated depreciation increased from depreciation 

of Baht 2,126 million. Return on fixed assets ratio was 

19.4% compared to last year at 23.9%.

• Other intangible assets was Baht 1,279 million,  

decreased Baht 120 million or 8.6% mainly from  

amortization expense of the year. 

Total liabilities of Company and its subsidiaries as of 

December 31, 2014 were Baht 26,904 million, increased 

Baht 100 million or 0.4% from last year. The details of 

changes compared to the end of last year were as follows:

• Interest-bearing debt was Baht 16,929 million, 

increased Baht 253 million or 1.5%, mainly from an 

increase in short-term loan of Baht 3,999 million and 

a decrease in long-term loan of Baht 3,746 million. 

• สินค้าคงเหลือ จ�านวน 7,856 ล้านบาท ลดลง 587  

ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 7.0 โดยส่วนใหญ่สนิค้าคงเหลอื 

ที่ลดลงมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 

ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2557  

คดิเป็นเท่ากบั 4.13 เท่า เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีค่ดิเป็น

เท่ากับ 4.20 เท่า

• เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�านวน 480 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่ง

ก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

• เงินลงทุนระยะยาวอื่น จ�านวน 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.3 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการ

ลงทุนในธุรกิจกระจายสินค้า 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�านวน 19,736 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 1,129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 เกิดจาก

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารลงทนุเพิม่ขึน้ 3,363 ล้านบาท 

โดยมาจากกลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มสินค้าและบริการ

ทางบรรจุภัณฑ์ 2,828 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าและ

บริการทางอุปโภคบริโภค 262 ล้านบาท ขณะเดียวกัน

บรษิทัและบรษิทัย่อยมค่ีาเสือ่มราคาสะสมเพิม่ขึน้จากการ

ตัดค่าเสื่อมราคา 2,126 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรา 

ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวรในปี 2557 คดิเป็นร้อยละ  

19.4 เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.9 

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น จ�านวน 1,279 ล้านบาท ลดลง 

120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 ส่วนใหญ่จากค่าตัด

จ�าหน่ายส�าหรับปี 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2557 มีจ�านวนทั้งส้ิน 26,904 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้น 
ปีก่อนจ�านวน 100 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 
ซึ่งมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน ดังนี้

• หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย จ�านวน 16,929 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจ�านวน 253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดย

เป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ จ�านวน 3,999 ล้าน

บาท และเป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว จ�านวน 

3,746 ล้านบาท 
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• Trade payables was Baht 4,813 million, decreased Baht 

281 million or 5.5%. Trade payable turnover ratio was 

6.79 times compared to last year at 6.73 times.

• Other current liabilities was Baht 345 million, increased 

Baht 301 million or 687.9%, mainly from losses on cash 

flow hedges of Baht 274 million. 

Shareholder’s equity of Company and its subsidiaries as 

of December 31, 2014 was Baht 18,276 million, increased 

Baht 577 million or 3.3% from last year. The changes 

mainly came from:

• An increase in net profit after tax for the year 2014 of 

Baht 1,856 million.

• A decrease from dividend payment of Baht 1,193 

million, of which was paid for the second half-year 

performance of 2013 of Baht 636 million or Baht 0.40 

per share on May 23, 2014 by the approved resolution of 

the Ordinary General Meeting of Shareholders held on 

April 24, 2014, and interim dividend for the first-half 

year performance of 2014 of Baht 557 million or Baht 

0.35 per share on September 12, 2014 by the approved 

resolution of the Board of Directors Meeting held on 

August 13, 2014.

• A decrease of Baht 136 million from dividends of  

subsidiaries paid to non-controlling interests.

Total liabilities-to-equity ratio was reported at 

1.47 times in 2014, decreased from last year at 1.51 

times and interest-bearing-debt-to-equity ratio was 

0.93 times, decreased from last year at 0.94 times due 

mainly to an increase in shareholder’s equity as indicated 

above in the shareholder’s equity of Company and its  

subsidiaries section. The Company’s liquidity position 

remained strong and interest-bearing-debt-to-equity ratio 

remained significantly below the debenture covenant of 

1.75 times.

• เจ้าหนี้การค้า จ�านวน 4,813 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 

281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมีอัตราส่วนการ

หมนุเวยีนของเจ้าหนีก้ารค้าปี 2557 คดิเป็นเท่ากบั 6.79 

เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 6.73 เท่า

• หน้ีสินหมุนเวียนอื่น จ�านวน 345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จ�านวน 301 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 687.9 ส่วนใหญ่ 

เกิดจากขาดทุนจากเครื่องมือป ้องกันความเสี่ยง 

กระแสเงินสด จ�านวน 274 ล้านบาท 

ส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวนทั้งสิ้น 18,276 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน 577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
3.3 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

• เพ่ิมขึน้ด้วยผลก�าไรสทุธิจากการด�าเนนิงานประจ�าปี 2557 

จ�านวน 1,856 ล้านบาท

• ลดลงด้วยผลจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 1,193  

ล้านบาท โดยแยกเป็นการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 636  

ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.40 บาท ส�าหรับผลประกอบการ

งวด 6 เดือนหลังของปี 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี 24 

เมษายน 2557 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ�านวน 

557 ล้านบาท หรอืหุน้ละ 0.35 บาท ส�าหรบัผลประกอบ

การงวด 6 เดอืนแรกของปี 2557 เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 

2557 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่13 

สิงหาคม 2557

• ลดลงจ�านวน 136 ล้านบาท ด้วยผลจากเงินปันผลของ

บริษัทย่อยที่จ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส�าหรับปี 2557 
เท่ากับ 1.47 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 
1.51 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.93 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
ซึ่งเท่ากับ 0.94 เท่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ สภาพคล่องของบริษัท
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในการออก
หุ้นกู้ที่ 1.75 เท่า
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Dear Shareholders,

2014 was another year where all business sectors were 

adversely impacted by the political and economic issues. 

The growth of Thai economy as well as Company’s turnover 

and growth were lower than expected. BJC encountered 

this as a challenge, nonetheless, we managed to strive and 

carried on with strong determination to move the Company 

toward our mission – the leadership of ASEAN. 

I am glad to see continual development of Packaging 

Division where the business growth has increased under the 

operation of Thai Malaya Glass Co., Ltd. We have established 

the third glass container factory and officially launched 

its operation in year end of 2014. With overall production 

capacity of 3,400 tons/day from factories located in three 

countries - Thailand, Malaysia and Vietnam, we are a one 

of the biggest and most advanced glass manufacturers in 

Southeast Asian region. Furthermore, we were awarded 

in national level as an “Outstanding Business Operator 

in Labour Relationship and Welfares 2014” for seventh 

consecutive year. 

With hard work of management and employees, the 

Company also received Outstanding Investor Relations 

Awards in the category of listed companies with an es-

timated market value between 20-50 billion Baht in SET 

Awards 2014 event. 

I would like to extend my appreciation to all sharehold-

ers, customers, trading partners and different agencies for 

all your support to the Company. Additional thanks are also 

to executive team and all employees for your substantial 

cooperation and participation which is a part of our business 

development and enhances the business operation to be 

in line with vision, mission and direction of the Company. 

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
Message from the Chairman of the the Board of Directors

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2557 ที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่ทุกภาคธุรกิจต่างได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศไทยเติบโตต�า่กว่าเป้าหมาย ซึ่งส่งผลให้การ
เจรญิเตบิโตและตวัเลขผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามทีค่าดไว้ 
กลุม่บเีจซขีองเรากต้็องเผชญิกบัความท้าทายดงักล่าวเช่นกนั  
แต่เรากย็งัสามารถยนืหยดัอยูไ่ด้พร้อมทัง้มุง่มัน่ทีจ่ะเดนิหน้าต่อ
ไปเพือ่น�าพาบรษิทัก้าวเข้าสูค่วามเป็นผูน้�าในภมูภิาคอาเซยีน
ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้

ข้าพเจ้ามคีวามยนิดทีีไ่ด้เหน็การพฒันาอย่างต่อเนือ่งของ
สายธรุกจิบรรจภุณัฑ์ โดยได้มกีารขยายก�าลงัการผลติในสาย
ธรุกจิบรรจภัุณฑ์ ภายใต้การด�าเนนิงานของบรษิทั ไทย มาลายา 
กลาส จ�ากัด ได้สร้างโรงงานผลิตขวดแก้วแห่งที่ 3 และเปิด
ด�าเนินการเมื่อปลายปี 2557 นับได้ว่าเราเป็นหนึ่งในกลุ่ม
บรษิทัผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์แก้วทีใ่หญ่และทนัสมยัทีส่ดุในภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยก�าลังการผลิตรวมประมาณ 
3,400 ตันต่อวัน โดยมีฐานการผลิตใน 3 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม และยังคงได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติระดับประเทศประเภทสถานประกอบการดีเด่น 
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจ�าปี 2557  
ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 7 

ด้วยความทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานของเรา 
บริษัทได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ดีเด่น ส�าหรับบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 2-5 หมื่นล้านบาท 
(Outstanding Investor Relations Awards ในงาน SET 
Awards 2014) 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า 
และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัท
เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ช่วยกันท�าให้
กจิการพฒันาก้าวหน้ามากขึน้ ท�าให้เราสามารถด�าเนนิธรุกจิ
สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ ทศิทาง นโยบาย และบรรลเุป้าหมาย
ที่วางไว้เป็นส่วนใหญ่ 

ขอแสดงความนับถือ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

Best Regards,
Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi

Chairman of the Board of Directors
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Message from the Chief Executive Officer and President

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2557 เป็นปีที่ 132 ของ บีเจซี ที่ได้ด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกจิทีผ่นัผวนแต่ด้วย
รากฐานทีแ่ขง็แรง ประกอบกบัความมุง่มัน่ของทมีบรหิารและ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจึงน�าพา บีเจซี ผ่านพ้นเหตุการณ์
ต่างๆ และสามารถยนืหยดัน�าพาองค์กรของคนไทยให้ก้าวไกล
เป็นผู้น�าระดับภูมิภาคและสามารถแข่งขันในระดับสากลเพื่อ
สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ตลอดเวลา 132 ปี บีเจซี ยังคงมุ่งมั่นในปณิธานการ
ด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ โปร่งใสด้วยหลกัธรรมาภบิาล 
และด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทช้ันน�าของคนไทย ที่มุ่ง
สร้างสรรค์และส่งมอบสินค้าและบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีไ่ม่ใช่เพยีงแค่ในประเทศไทย 
แต่วนันีไ้ด้ก้าวไกลสูร่ะดบัภมูภิาคด้วยกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ
แบบครบวงจร คือ ครอบคลุมธุรกิจต้นน�า้ กลางน�้า ปลายน�า้  
บีเจซี ตั้งเป้าในการเป็นบริษัทที่ดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ เพือ่ขบัเคลือ่นธรุกจิในภมูภิาคให้เตบิโตก้าวหน้า เป้า
หมายของบีเจซี ในระดับภูมิภาคคือการสร้างเครือข่ายการ 
กระจายสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพโดย บีเจซี จะเป็น
ผู้น�าการด�าเนินธุรกิจในแต่ละประเทศและพร้อมท่ีจะเชื่อม
โยงเครือข่ายดังกล่าวรวมถึงทุกส่วนในแต่ละ Supply Chain 
ให้มีความสอดคล้อง เช่ือมโยง ส้มพันธ์และเก้ือหนุนกันใน
อนาคต ตามยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่า “Single Platform” ซึ่ง
จะสร้างความแขง็แกร่งและความสามารถในการแข่งขนัให้กบั
บีเจซีเป็นอย่างมาก

ปี 2557 เป็นอีกปีที่ บีเจซี รุกตลาดค้าปลีกซึ่งเป็นส่วน
ปลายน�้า หลังจากที่ประสบความส�าเร็จในธุรกิจต้นน�้า กล่าว
คอื โรงงานผลติบรรจุภณัฑ์แก้วของ บเีจซ ีเป็นผูน้�าในภมูภิาค
ด้วยอัตราการผลิตรวม 3,400 ตันต่อวัน เพื่อป้อนให้แก่
อตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ทัง้ในประเทศไทย เวยีดนาม มาเลเซยี 
และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ในส่วนการตลาดและกระจาย
สินค้าในกลุ่ม Consumer Supply Chain ได้ออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ภายใต้เครือ่งหมายการค้าของบรษิทัมากมาย เช่น มนัฝรัง่
ทอดกรอบเทสโต้ วาฟเฟิล ซึง่สร้างความแปลกใหม่ในตลาดได้
เป็นอย่างดี รวมถึงสบู่ Parrot Herbal สบู่สมุนไพรมะรุม ซึ่ง

Dear Shareholders,

Year 2014 marked BJC’s 132nd anniversary of its business 

operation in Thailand Despite a challenging economic situ-

ation, a strong foundation, combined with the dedication 

of the management team and the confidence of investors 

steered BJC through these situations and took this Thai 

organization to the position of regional leader, with ability 

to compete in international market and create worthwhile 

returns for all stakeholders. 

 For all of 132 years, BJC has adhered to its resolution 

of operating with trust, good governance and vision as one 

of Thailand’s leading companies, aiming for creativity and 

the delivery of excellent products and services that meet 

the needs of customers in Thailand and beyond. Today, 

we have moved forward to the regional level, through 

a complete business strategy that covers business areas 

of upstream, mid-stream and downstream. BJC has set 

a target of becoming a good ASEAN corporation in order 

to drive steady business growth in the region. Our local 

target is to establish an efficient distribution network for 

goods and services, with BJC being the leading business in 

each country and ready to link that network to each supply 

chain. This will provide consistency, connectivity, unity and 

assistance for each division in the future according to the 

strategy we call the “single platform”, which will build up 

BJC’s competitive strength and capabilities. 

 2014 was another year in which BJC advanced into the 

retail market, or the downstream business, after experienc-

ing success in upstream field. In the other words, the BJC 

glass packaging plants becomes the region’s leading glass 

manufacturer, with a production capacity of 3,400 tonnes 

per day to supply the beverage industry in Thailand, Viet-

nam, Malaysia and other countries. In addition, marketing 

and distribution in the consumer supply chain introduced 

numerous new products under the Company’s brands such 

as Tasto Waffle - potato chips, which created something 

new and different in the market, or Parrot Moringa herbal 
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เป็นกระแสความนิยมของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการตอบ
รับที่ดีเช่นกัน ส�าหรับธุรกิจปลายน�า้ บีเจซี ได้รุกเข้าตลาด
ขายตรงเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยส่ง Premedica Plus 
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเป็นตัวน�าซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกต้องเหมาะ
สมกับช่องทางนี้เป็นอย่างมาก ร้านโอเกนกิ ร้านเพื่อสุขภาพ
และความงาม มีจ�านวน 9 สาขาในกรุงเทพฯ ชลบุรี และ
อยธุยา นบัเป็นช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าของบเีจซ ีทัง้สนิค้า
อุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ เวชส�าอาง และผลิตภัณฑ์คุณภาพ
จากญี่ปุ่น ซึ่งท�าให้โอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคของ บีเจซี มี
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ร้าน B’s Mart ในประเทศเวียดนาม
ได้ขยายสาขาครอบคลุมนครโฮจิมินห์ และขึ้นเป็นอันดับ 2 
ในกลุม่ร้านสะดวกซือ้ ซึง่ธรุกจิในประเทศเวยีดนามของบเีจซ ี
สามารถสร้างรายได้ให้แก่บีเจซีได้ถึง 7,000 ล้านบาทต่อปี

วันนี้ บีเจซี มีพนักงานกว่า 12,000 คน ทั้งในประเทศ
และภมูภิาค ในด้านทรพัยากรบคุคล บเีจซ ีจงึให้ความส�าคญั
ในการพฒันาบคุลากรให้พร้อมเพือ่รองรบัการเปิด AEC ด้วย
วิธคีดิและวธิที�างานทีเ่ข้าใจและยอมรบัในวฒันธรรมทีม่คีวาม
ต่าง บีเจซี เน้นการบริหารความต่างให้เป็นพลังที่สร้างสรรค์ 
เราสนับสนุนให้พนักงานในประเทศไทยไปท�างานในประเทศ
ต่างๆ เพื่อโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต อีกทั้ง เปิดรับ
พนักงานจากเพื่อนบ้านเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อ
ให้องค์กรตื่นตัวอยู่เสมอ นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการเติบโต
ก้าวหน้าของพนักงานในสายงาน บีเจซี ได้จัดโปรแกรมเสริม
สร้างบคุลากรรุน่ใหม่หรอื successor เพือ่เปิดโอกาสแห่งการ
เติบโตให้พนักงานอีกด้วย 

สิง่ส�าคญันอกเหนอืจากการท�าธรุกจิคอื การตอบแทนคนื
แก่สังคมท่ี บีเจซี ยึดม่ันด�าเนินโครงการต่างๆ มาอย่างต่อ
เนื่องรวมถึงการสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ เพื่อให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเน้นด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบการให้โอกาสต่างๆ การส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพชีวิต จัดกลุ่มโครงการได้ดังนี้

1. โครงการเพือ่การศกึษาส�าหรบัเยาวชน ได้แก่ การมอบ
ทุนการศึกษามูลนิธิบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ การมอบทุนการ
ศึกษาบุตรพนักงาน การจัดสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์
ให้แก่โรงเรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลน การเปิดรับนักศึกษา
วิชาทหารเพื่อเข้าท�างาน ฝึกงาน และมอบทุนการศึกษา โดย
เป็นโครงการร่วมมอืกบักองทพับกและหน่วยบญัชาการรกัษา
ดินแดน และโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน เพื่อยกย่อง 
เชิดชู ให้ก�าลังใจแก่ครูไทย 

2. โครงการเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและครอบครวั เช่น 
ให้การสนับสนุนจัดตั้งคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสวนดอก 
การรณรงค์ “รวมพลังคนไทยขจัดภัยโรคกระดูกพรุน” การ

soap, which becomes popular and receive well feedback . 

In regard to downstream business,  BJC has moved into the 

direct-sales market in order to build up a new customer 

base, leading in with Premedica Plus, a high-quality product 

which is particularly suited to this sales approach; Ogenki, 

the health and beauty store, which currently has 9 branches 

in Bangkok, Chonburi and Ayuthaya. These are an outlet 

for BJC products, which includes consumer goods, health 

products, cosmetics and quality products from Japan, 

giving BJC greater access to consumers. In addition, B’s 

Mart stores in Vietnam have expanded coverage across Ho 

Chi Minh City and it is now the 2nd biggest convenience 

store chain. BJC’s business in Vietnam generates revenue 

of over 7 billion baht each year.  

 Today, BJC employs more than 12,000 staffs domestically 

and in the region. BJC therefore recognizes the importance 

of developing human resources in readiness for the AEC, 

in approaches to thinking, working and acceptance of 

different cultures. BJC emphasizes the management of 

difference as a creative force. We support employees who 

want to work in other countries as an opportunity to learn 

and grow, and accept staffs from our neighbours in order 

to share and learn new things to keep the intellectual 

activation within organization. In addition, to support 

the growth and advancement of staff in their line of work, 

BJC organizes a program to support a new generation of 

employees or successors. 

Aside from business, the issue of greatest importance 

is contributing back into society. BJC has been running a 

number of projects consecutively, as well as creating new 

projects to reach different target groups, with the emphasis 

on education and the development of human resources, 

providing opportunities and improving the quality of life. 

The following projects have been organized:  

1. Youth education projects include educational 

scholarships, awarded by the Berli Jucker Foundation 

to the children of employees, the construction of multi-

purpose building for provincial schools that lack adequate 

facilities,  offering jobs, training and scholarships to army 

reserve force students, a project run in cooperation with 

the Army and the Territorial Defense Command, and the 

“Khru Thai Khong Paen Din” project to show respect and 

moral support for Thai teachers. 

2. Projects to improve the quality of life and the family 
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มอบเครื่องตรวจโรคหัวใจเด็กแก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เป็นต้น

3. กจิกรรมสนบัสนนุสงัคม ชมุชน โดยให้การสนบัสนนุ
หน่วยงาน องค์กร ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ร่วม
จัดสร้างห้องน�้าเพื่อเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน
คลองเตย แฟลต 19-22 การให้เงินสนับสนุนกิจการ และ
โครงการต่างๆ เป็นต้น

หากเปรียบ บีเจซี เป็นต้นไม้ ก็นับเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 
132 ปี ที่มั่นคง แข็งแรง และหยั่งรากลึกยืนหยัดฝ่าแดดลม
มาอย่างยาวนาน ประสบการณ์ในอดตีได้สัง่สมให้วันนี ้ต้นไม้ 
บีเจซี เติบโตแผ่ขยายกิ่งก้านสาขา ผลิดอกใบให้ความอุดม
สมบูรณ์และร่มเงาแก่ผู้พักอาศัย หล่อเลี้ยงด้วยค่านิยมและ
วฒันธรรมองค์กรทีท่รงคณุค่าและเป็นหลกัปฏบิตัขิององค์กร
เพื่อการด�าเนินธุรกิจและการตอบแทนคืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วนเสมอมา

สุดท้ายนี้ ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า  
คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานกว่า 12,000 
คน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินงานของ  
บีเจซ ีด้วยดเีสมอมา และเราพร้อมทีจ่ะเดนิหน้าสูปี่ที ่133 เพือ่
น�าพาบรษิทัของคนไทยไปสูต่ลาดโลก และส่งมอบผลตอบแทน
ที่คุ้มค่าแก่ทุกท่านอย่างเต็มก�าลังความสามารถบนพื้นฐาน
การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ
การเป็นองค์กรที่ดีของประเทศชาติ สังคม เพื่อเกื้อกูลพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันด้วยความรัก ความเข้าใจ สุดท้ายนี้ ขอ
อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
โลก โปรดได้คุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความ
เจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ขอให้มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเพื่อพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับเรา

ขอแสดงความนับถือ

such as providing support for the breastfeeding clinic at 

Suandok Hospital in Chiang Mai province, supporting the 

osteoporosis awareness campaign, presenting cardiac equip-

ment to the Cardiac Children Foundation of Thailand etc.

3. Activities to support society and local communities 

by providing support to agencies, institutions and com-

munities that require assistance such as participating in 

the construction of bathrooms for the child development 

center in the Klongtoey Flats 19-22 community and provid-

ing financial support for various activities and projects.

If we compare BJC to a tree, it is a big tree, sturdy and 

strong, with deep roots, standing steadfast in the sunshine 

and wind for a long period of 132 years. With accumulated 

experience resulting in today BJC tree has spread out its 

branches and blossomed to provide richness and shade 

to those living there, nourishing them with core values 

and an organizational culture that upholds these values 

and sets a code of practice for the organization’s business 

operations and to reward all stakeholders.

As Chief Executive Officer and president, I would like 

to express my appreciation to all shareholders, customers, 

trading partners, investors, business partners and our 

12,000-strong staffs, who have put their faith in us and 

constantly supported BJC’s operations. We are ready to 

go forward into our 133rd year, to take this Company of 

the Thai People onto the world market, using our fullest 

abilities to give back valuable returns, through a business 

based on transparency and creativity, and doing its best 

for the country and society, for mutual assistance with 

love and understanding. Finally, I would like to wish all 

of you happiness and success, sound health and mind to 

grow great together.

Best Regards,

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Aswin Techajareonvikul

Chief Executive Officer and President
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors

นำยเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi
Chairman 
Chairman of Executive Board

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ

Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
Vice Chairman

นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
กรรมการบริษัท 

รองประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

Dr. Chaiyut Pilun-Owad
Director 
Vice Chairman of Executive Board 
Chairman of Nomination and 
Remuneration Committee
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นำยประเสริฐ เมฆวัฒนำ
กรรมการบริษัท 

รองประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Prasert Maekwatana
Director 
Vice Chairman of Executive Board
Risk Management Committee Member

นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการบริษัท

Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
Director

นำยธีรศักดิ์ นำทีกำญจนลำภ
กรรมการบริษัท 

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab
Director 
Vice Chairman of Executive Board
Risk Management Committee Member

นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

Mr. Panot Sirivadhanabhakdi
Director 
Executive Director
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นำยวีระวงค์ จิตต์มิตรภำพ
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ

Mr. Weerawong Chitmittrapap
Independent Director
Audit Committee Member

พลต�ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

Police General Krisna Polananta
Independent Director
Audit Committee Member 

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

Mr. Prasit Kovilaikool
Independent Director
Chairman of Audit Committee 

คณะกรรมการบริษัท Board of Directors

นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

Dr. Suvit Maesincee
Independent Director 
Audit Committee Member 
Nomination and Remuneration Com-
mittee Member
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นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Sithichai Chaikriangkrai
Director 
Executive Director
Risk Management Committee 
Member

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

Mrs. Thapanee Techajareonvikul
Director
Executive Director
Secretary to the Nomination and 
Remuneration Committee
Senior Executive Vice President

นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช
กรรมการอิสระ

Ms. Potjanee Thanavaranit
Independent Director

นำยอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

Mr. Aswin Techajareonvikul
Director
Executive Director
Chairman of Risk Management Committee
Chief Executive Officer and  President
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นำยอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Aswin Techajareonvikul
Chief Executive Officer 
and President

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

Mrs. Thapanee Techajareonvikul
Senior Executive Vice President

นำยธีระพล เกียรติสุรนนท์
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและ

บริการทางเวชภัณฑ์

Mr. Terapon Kietsuranon
Executive Vice President
Healthcare Supply Chain

คณะจัดการ Management Board

นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร
ผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

Mr. Pattaphong Iamsuro
President
Packaging Supply Chain 
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นำงวิภำดำ ดวงรัตน์
รองผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภค

บริโภค

Mrs. Vipada Duangratana
Executive Vice President
Consumer Supply Chain 

นำยธีระ วีรธรรมสำธิต
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท

Mr. Teera Werathamsathit
Senior Vice President
Group Human Resources

นำงสำวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท

Ms. Sureerat Silpsakulsuk
Senior Vice President of Group 
Finance & Accounting

นำยมนัส มนูญชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

Mr. Manus Manoonchai
Senior Vice President
International Business Division
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ประวัติกรรมการ

นำยเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 ธันวาคม 2544

การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม

บริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การอบรม
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด

• 2549 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จ�ากัด

• 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด

• 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จ�ากัด

• 2546 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 

(มหาชน)

• 2545 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ากัด

• 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์

สปอร์ตคลับ จ�ากัด

• 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
Board of Directors and Management Board

Board of Directors

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi
Chairman

Chairman of the Executive Board

Age : 71 years

Date of First Director’s Appointment : 19 December 2001

Education:
• Honorary Ph. D. in Science and Agriculture Technology Science 

and Food Technology  

Rajamangala University of Technology Lanna

• Honorary Ph. D. in Administration, Mae FahLuang University

• Honorary Ph. D. of Arts in Administration  

Eastern Asia University

• Honorary Ph. D. of Arts in Management  

Huachiewchalermprakiet University

• Honorary Ph. D. inIndustrial Technology Administration  

ChandrakasemRajabhat University

• Honorary Ph. D. in Agricultural Administration  

Maejo University

• Honorary Ph. D. in Management  

Rajamangala University of TechnologySuvarnabhumi

• Honorary Ph. D. in Management International  

University of the ThaiChamber Commerce

• Honorary Ph. D. of Artsin Tourism Industry  

Christian University of Thailand

Training:
• Director Accreditation Program (DAP)-BJC / 2004  

Thai Institute of Directors Association (IOD)

Working Experiences in the 5 preceding years:
• 2011 - Present  Chairman 

TCC Trade and Convention Center Company Limited

• 2006 - Present  Chairman 

Siriwana Company Limited

• 2006 - Present Chairman 

Planteon Company Limited

• 2006 - Present  Chairman  

Cristalla Company Limited

• 2003 - Present  Chairman 

Thai Beverage Public Company Limited

• 2002 - Present  Chairman  

TCC Land Company Limited

• 2002 - Present Chairman 

North Park Golf and Sport Club Company Limited
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• 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด 

(มหาชน)

• 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท แสงโสม

• 2531 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ากัด

• 2515 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บรษิทั ทซีีซี โฮลดิง้ จ�ากดั

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น มีจ�านวน 1 บริษัท ได้แก่

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

บริษัทอื่น มีจ�านวน 9 บริษัท ได้แก่

• ประธานกรรมการ 

บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด

บริษัท สิริวนา จ�ากัด

บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด

บริษัท คริสตอลลา จ�ากัด

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ากัด

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ากัด

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ากัด

• ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
คู่สมรสของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และเป็นบิดาของนายฐาปน  

สิริวัฒนภักดี นางฐาปณี สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ

อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 ธันวาคม 2544

การศึกษา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีชีวภาพ  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

• 2001 - Present  Chairman and Chairman of the Executive Board 
Berli Jucker Public Company Limited

• 2001 - Present Chairman 
Beer Thai (1991) Public Company Limited

• 2001 - Present Chairman 
Sangsom Group

• 1988 - Present  Chairman 
Southeast Group Company Limited

• 1972 - Present Chairman of Executive Board 
TCC Holding Company Limited

Positions at present
In Other Listed Companies: Total of 1 Company
• Chairman of Thai Beverage Public Company Limited  

(Listed Company in Singapore Exchange)
In Other Non-listed Companies: Total of 9 Companies
• Chairman  

TCC Trade and Convention Center Company Limited 
Siriwana Company Limited 
Planteon Company Limited 
Cristalla Company Limited 
TCC Land Company Limited 
North Park Golf and Sport Club Company Limited 
Beer Thai (1991) Public Company Limited 
Southeast Group Company Limited

• Chairman of the Executive Board 
TCC Holding Company Limited

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives:
Spouse of Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi, Father of 
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi, Mrs. Thapanee Techajareonvikul, and 

Mr. Panot Sirivadhanabhakdi 

Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
Vice Chairman

Age:72 years

Date of First Director’s Appointment:19 December 2001

Education:
• Honorary Ph.D. in Social Science  

Mae FahLuang University

• Honorary Ph.D. in Business Administration  

Chiang Mai University

• Honorary Ph.D. in Biotechnology  

Ramkhamhaeng University

• Honorary Ph.D. in Agricultural Administration  

Maejo University

• Honorary Ph.D. in Business Administration Management  

Rajamangala University of Technology Tawan-ok
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การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด
• 2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จ�ากัด
• 2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด
• 2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท คริสตอลลา จ�ากัด
• 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มแสงโสม
• 2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
• 2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ากัด
• 2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ากัด
• 2544 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด
• 2531 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ากัด
• 2515 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น มีจ�านวน 1 บริษัท ได้แก่
• รองประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ�านวน 10 บริษัท ได้แก่
• ประธานกรรมการ 

กลุ่มแสงโสม 
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด

• รองประธานกรรมการ 
บริษัท สิริวนา จ�ากัด
บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ากัด
บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ากัด

• รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด
บริษัท คริสตอลลา จ�ากัด
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ากัด
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
คู่สมรสของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และเป็นมารดาของนายฐาปน  

สิริวัฒนภักดี นางฐาปณี สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี 

Training:
• Directors Accreditation Program (DAP)-BJC / 2004,  

Thai Institute of Directors Association (IOD)

Working Experiences in the 5 preceding years:
• 2011 - Present Vice Chairman of Executive Board  

TCC Trade and Convention Center Company Limited

• 2006 - Present  Vice Chairman, Siriwana Company Limited

• 2006 - Present Vice Chairman, Planteon Company Limited

• 2006 - Present Vice Chairman of Executive Board, Crsistalla 

Company Limited

• 2004 - Present  Chairman, Sangsom Group

• 2003 - Present  Vice Chairman, Thai Beverage Public Company 

Limited

• 2002 - Present  Vice Chairman, TCC Land Company Limited

• 2002 - Present Vice Chairman of Executive Board, North Park 

Golf and Sport Club Company Limited

• 2001 - Present  Vice Chairman, BerliJucker Public Company 

Limited

• 2001 - Present Chairman, Beer Thip Brewery (1991) Company 

Limited

• 1988 - Present  Vice Chairman, Southeast Group Company Limited

• 1972 - Present  Vice Chairman of the Executive Board,  

TCC Holding Company Limited

Positions at present
In Other Listed Companies: Total of 1 Company

• Vice Chairman 

Thai Beverage Public Company Limited 

(Listed Company in Singapore Exchange)

In Other Non-listed Companies: Total of 10 Companies

• Chairman 

Sangsom Group 

Beer Thip Brewery (1991) Company Limited

• Vice Chairman  

Siriwana Company Limited 

Planteon Company Limited 

TCC Land Company Limited 

Southeast Group Company Limited

• Vice Chairman of the Executive Board 

TCC Trade and Convention Center Company Limited 

Crsistalla Company Limited 

North Park Golf and Sport Club Company Limited 

TCC Holding Company Limited

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives:
Spouse of Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi, Mother of  

Mr.Thapana Sirivadhanabhakdi, Mrs. Thapanee Techajareonvikul 

and Mr. Panot Sirivadhanabhakdi 
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นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
กรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 ธันวาคม 2544

การศึกษา
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์และการเงิน  

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน)

• 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ 

รองประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน)

• มิ.ย. 2544 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด

• มิ.ย. 2544 - ปัจจุบัน ประธานคณะจัดการ 

บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ากัด

• 2546 - 2556 รองประธานกรรมการ 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด 

บรษิทั อาคเนย์ประกนัภยั จ�ากดั

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่น มีจ�านวน 2 บริษัท ได้แก่

• รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด

• ประธานคณะจัดการ บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

Mr. Chaiyut Pilun-Owad
Director

Vice Chairman of the Executive Board

Chairman ofthe Nomination and Remuneration Committee

Age: 66 years

Date of First Director’s Appointment:19 December 2001

Education:
• Ph.D. Economics and Finance 

University of New York, U.S.A.

Training:
• Director Accreditation Program (DAP)-BJC / 2004,  

Thai Institute of DirectorsAssociation(IOD)

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Feb 2012 - Present  Chairman of the Nomination and Remuneration-

Committee 

Berli Jucker Public Company Limited

• 2001 - Present  Director 

Vice Chairman of the Executive Board 

Nomination and Remuneration Committee Member 

Berli Jucker Public Company Limited

• June 2001 - Present  Vice Chairman of the Executive Board 

TCC Holding Company Limited

• June 2001 - Present Chairman of the Management Board 

Southeast Group Company Limited

• 2003 - 2556 Vice Chairman 

the Southeast Life Insurance Company Limited 

the Southeast Insurance Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: None

In Other Non-listed Companies: Total of 2 Companies

• Vice Chairman of the Executive Board of TCC Holding Company 

Limited

• Chairman of the Management Board of Southeast Group Company 

Limited

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives
None 
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นำยธีรศักดิ์ นำทีกำญจนลำภ
กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 1 สิงหาคม 2545

การศึกษา
• Advanced Management Program  

Harvard Business School, U.S.A.

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

• ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร์ (เกยีรตนิยิม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5)  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุน่ที ่3  

(TEPCoT 3) สถาบันวิทยาการการค้า

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 

รองประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่น ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี  

นำยประเสริฐ เมฆวัฒนำ
กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 24 มกราคม 2546

การศึกษา
• Program for Management Development  

Harvard Business School, U.S.A.

• International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A.

• ปริญญาตรี California State University, San Diego, U.S.A.

Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab
Director / Vice Chairman of the Executive Board

Risk Management Committee Member

Age: 68 years

Date of First Director’s Appointment: 1 August 2002

Education:
• Advance Management Program  

Harvard Business School, U.S.A.

• Master of Business Administration  

Columbia University, New York, U.S.A.

• Bachelor of Economics (Honors)  

Thammasat University

Training:
• Director Certification Program (DCP) - 41/2004  

Thai Institute of DirectorsAssociation(IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) - 2/2003  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

• Capital Market Academy Leadership Program5 (CMA Class 5) 

Capital Market Academy

• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 3)  

Commerce Acadamy

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Jan 2008 - Present  Director 

Vice Chairman of the Executive Board and Risk Management 

Committee Member 

Berli Jucker Public Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: None

In Other Non-listed Companies: None

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives
None   

Mr. Prasert Maekwatana
Director / Vice Chairman of the Executive Board

Risk Management Committee Member

Age: 68 years

Date of First Director’s Appointment: 24 January 2003

Education:
• Program for Management Development  

Harvard Business School, U.S.A.

• International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A.

• Bachelor, California State University, San Diego, U.S.A.
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การอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

กิจการพิเศษ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด

• พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด

• ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จ�ากัด

• 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ควอลิตี ้ไพน์ แอปเปิล โปรดกัส์ 

จ�ากดั

• มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ากัด

• ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร  

และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

• มี.ค. 2554 - พ.ย. 2554 (รักษาการ) รองกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มโครงการต่างประเทศ 

(รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

กลุ่มการแปรรูป  

บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด

• ม.ค. 2552 - มี.ค. 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น มีจ�านวน 1 บริษัท ได้แก่

• กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น มีจ�านวน 5 บริษัท ได้แก่

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกิจการพิเศษ  

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด

• รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด

• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จ�ากัด

• กรรมการ 

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ากัด 

บริษัท ควอลิตี้ ไพน์ แอปเปิ้ล โปรดักส์ จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

Training:
• Director Certification Program (DCP)-89 / 2007  

Thai Institute of DirectorsAssociation (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP)-BJC / 2004  

Thai Institute of Directors Association (IOD)

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Aug 2012 - Present  Senior Executive Vice President  

of Special Affairs, TCC Holding Company Limited

• Nov 2011 - Present  Vice Chairman of the Executive Board 

Plantheon Company Limited

• Oct 2011 - Present  Director and Chairman ofthe Executive Board 

Terrago Bio-Tech Company Limited

• 2010 - Present  Director, Quality Pine Apple Products Company 

Limited

• Jun 2009 - Present Director and Chairman of the Executive Board 

Terrago Fertilizer Company Limitled

• Jan 2008 - Present  Director, Vice Chairman of the Executive Board 

Risk Management Committee Member 

BerliJucker Public Company Limited

• 2007 - Present  Director and Vice Chairman of the Executive Board 

Siam Food Products Public Company Limited

• Mar 2011 - Nov 2011  (Acting) Senior Executive Vice President of  

International Business Group 

(Acting) Senior Executive Vice President of Processed Goods 

Plantheon Company Limited

• Jan 2009 - Mar 2011  President  

Plantheon Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: Total of 1 company

• Director and Vice Chairman of the Executive Board  

Siam Food Products Public Company Limited

In Other Non-listed Companies: Total of 5 companies

• Senior Executive Vice President of Special Affairs  

TCC Holding Company Limited

• Vice Chairman of the Executive Board of Plantheon Company Limited

• Director and Chairman of the Executive Board of Terrago Bio-Tech 

Company Limited

• Director 

Terrago Fertilizer Company Limitled 

Quality Pine Apple Products Company Limited

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives
None  
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นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ธันวาคม 2544

การศึกษา
• Mini Master of Business Administration สาขา Leadership 

Management  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2006  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Centrepoint Limited
• ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers and Neave, Limited
• ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
• ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานคณะกรรมการ

บริหาร คนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
• ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บรษิทั อสีเทร์ิน ซบีอร์ด อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ�ากดั
• ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
• ม.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• มี.ค. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด
• ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง บรษิทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน)
• ต.ค. 2546 - พ.ค. 2553 กรรมการผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น มีจ�านวน 8 บริษัท ได้แก่
• กรรมการ Frasers Centrepoint Limited  

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) 
Fraser and Neave Limited  
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

• กรรมการและกรรมการบริหาร  
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 

Mr. Sithichai Chaikriangkrai
Director / Executive Director

Risk Management Committee Member

Age: 60 years

Date of First Director’s Appointment: 26 December 2001

Education:
• Mini Master of Business Administration, Leadership Management  

Kasetsart University

• Diploma in Computer Management, Chulalongkorn University

• Bachelor of Accountancy (First Class Honors)  

Thammasat University

Training:
• Director Certification Program (DCP)-26 / 2003  

Thai Institute of DirectorsAssociation(IOD)

• DCP Refresher Course (DCP-Re)-2 / 2006  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Aug 2013 - Present Director Frasers Centrepoint Limited

• Feb 2013 - Present Director Frasers and Neave Limited

• Dec 2012 - Present  Director and Executive Committee Member 

Golden Land Property Development Public Company Limited

• Oct 2011 - Present  Director and Vice Chairman of Executive 

Committee No.2 Sermsuk Pubilc Company Limited

• May 2010 - Present Director and Executive Vice President 

Thai Beverage Public Company Limited

• Sep 2007 - Present  Director 

Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Company Limited

• Jul 2007 - Present  Director and Executive Director 

Univentures Public Company Limited

• Apr 2007 - Present  Director and Executive Director 

Siam Food Products Public Company Limited

• Jan 2006 - Present  Director and Vice Chairman of Executive 

Committee : Oishi Group Public Company Limited

• Mar 2004 - Present  Director and Vice Chairman  

of Executive Board 

Beer Thip Brewery (1991) Company Limited

• Dec 2001 - Present  Director, Executive Director and Risk  

Management Committee Member 

Berli Jucker Public Company Limited

• Oct 2003 - May 2010 Director and Senior Vice President 

Thai Beverage Public Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: Total of 8 companies

• Director 

Frasers Centrepoint Limited  

(Listed Company in Singapore Exchange) 

Frasers and Neave Limited  

(Listed Company in Singapore Exchange)

• Director and Executive Director of Golden Land Property  

Development Public Company Limited 
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บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด 

• กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 

บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

บริษัทอื่น มีจ�านวน 2 บริษัท ได้แก่

• กรรมการ บรษิทั อสีเทร์ิน ซบีอร์ด อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ�ากดั

• กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นำยอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 38 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 เมษายน 2550

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนัเอม็ไอท ี(MIT) สหรฐัอเมริกา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 4 

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6 

(TEPCoT 6) สถาบันวิทยาการการค้า

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 16  

(บ.ย.ส. 16) วิทยาลัยการยุติธรรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (วตท. 6) 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21/2009  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 95/2007 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Diploma Examination  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย

Univentures Public Company Limited 

Siam Food Products Public Company Limited

• Director and Vice Chairman of Executive Committee  

Oishi Group Public Company Limited

• Director and Vice Chairman of Executive Committee No.2  

Sermsuk Pubilc Company Limited

• Director and Executive Vice President  

Thai Beverage Public Company  Limited  

(Listed Company in Singapore Exchange)

In Other Non-listed Companies: Total of 2 Companies

• Director of Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)  

Company Limited

• Director and Vice Chairman of Executive Board of Beer Thip Brewery 

(1991) Company Limited

Legal disputation in the 10 preceding years: 
None

Shareholding portion:
None

Relationship between Directors and Executives: 
None

Mr. Aswin Techajareonvikul
Director / Executive Director

Chairman of the Risk Management Committee

Chief Executive Officer and President

Age: 38 years

Date of First Director’s Appointment: 26 April 2007

Education:
• Master of Public Administration  

Harvard University, U.S.A.

• Master of Business Administration  

Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.

• Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

Training:
• BhumipalungPhandin for Top Executive Program 3  

Chulalongkorn University

• The 4th Annual Training Program on Criminal Justice Administration 

for Executive Directors 

Training and Development Institute Office of the Attorney General

• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 6)  

Commerce Academy

• The Programme for Senior Executive on Justice Administration 

Batch 16, National Justice Academy Office of Judiciary

• Capital Market Academy Leader Program 6 (CMA6)  

Capital Market Academy (CMA)

• Role of the Chairman Program (RCP) Class 21/2009  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

• Director Certification Program (DCP) Class 95/2007  

Thai Institute of DirectorsAssociation(IOD)

• Director Diploma Examination  

Australian Institute of Company Directors
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ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ�ากัด

• ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด

• ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ย. 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• เม.ย. 2550 - ต.ค. 2556 กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ค. 2551 - เม.ย. 2556 กรรมการ 

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่น มีจ�านวน 2 บริษัท ได้แก่

• กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด 

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
คู่สมรสของนางฐาปนี เตชะเจริญวิกุล

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

อายุ 38 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 พฤศจิกายน 2546

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ สถาบนัเอม็ไอท ี(MIT) สหรฐัอเมริกา

การอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Jun 2014 - Present Director 

TCC Logistics and Warehouse Company Limited

• Oct 2012 - Present  Director 

TCC Holding Company Limited

• Aug 2012 - Present  Chief Executive Officer 

Berli Jucker Public Company Limited

• Jan 2008 - Present  President 

Berli Jucker Public Company Limited

• Nov 2007 - Present Chairman of the Risk Management  

Committee, Berli Jucker Public Company Limited

• Apr 2007 - Present Director and Executive Director 

Berli Jucker Public Company Limited

• Apr 2007 - Oct 2013 Director and Executive Director 

Siam Food Products Public Company Limited

• May 2008 - Apr 2013  Director 

Bang Pa-In Paper Mill Industry Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: None

In Other Non-listed Companies: Total of 2 Company

• Director of  TCC Holding Company Limited 

TCC Logistics and Warehouse Company Limited

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives:
Spouse of Mrs.Thapanee Techajareonvikul

Mrs. Thapanee Techajareonvikul
Director / Executive Director

Secretary to the Nomination and Remuneration Committee

Senior Executive Vice President

Age: 38 years

Date of First Director’s Appointment: 11 November 2003

Education:
• Master of Business Administration, Harvard University, U.S.A.

• Bachelor of Sciences in Economics, Massachusetts Institute of 

Technology(MIT), U.S.A.

Training:
• Director Certification Program (DCP) - 46/2004  

Thai Institute of Directors Association (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) - 10/2004  

Thai Institute of Directors Association (IOD)

• Finance for Non-Finance Directors (FND) - 10/2004  

Thai Institute of Directors Association (IOD)
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ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด

• พ.ย. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• เม.ย. 2550 - ต.ค. 2556 กรรมการและกรรมการบริหาร  

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2551 - มิ.ย. 2555 กรรมการและเลขานุการคณะ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน)

• พ.ค. 2551 - เม.ย. 2555 กรรมการ 

บรษิทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ�ากดั

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 

บริษัทอื่น มีจ�านวน 1 บริษัท ได้แก่

• กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตรของนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี น้องของนาย

ฐาปน สิริวัฒนภักดี พี่ของนายปณต สิริวัฒนภักดี และคู่สมรสของนาย

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล

นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการบริษัท

อายุ 40 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ธันวาคม 2544

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  

มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  

มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Fraser and Neave, Limited

• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Times Publishing Limited

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Feb 2012 - Present  Nomination and Remuneration  

Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited

• Jan 2008 - Present  Senior Executive Vice President, 

Secretary to Nomination and Remuneration Committee 

Berli Jucker Public Company Limited

• Aug 2004 - Present Director, TCC Holding Company Limited

• Nov 2003 - Present Director and Executive Director 

Berli Jucker Public Company Limited

• Apr 2007 - Oct 2013 Director and Executive Director 

Siam Food Products Public Company Limited

• Jan 2008 - Jun 2012 Risk Management Committee Member and 

Secretary to the Risk Management Committee 

Berli Jucker Public Company Limited

• May 2008 - Apr 2012  Director 

Bang Pa-In Paper Mill Industry Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: None

In Other Non-listed Companies: Total of 1 Companies

• Director of TCC Holding Company Limited

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives:
Daughter of Mr. Charoen and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi, 

sister of Mr. Thapana and Mr.Panot Sirivadhanabhakdi, spouse of 

Mr. Aswin Techajareonvikul

Mr.Thapana Sirivadhanabhakdi
Director

Age: 40 years

Date of First Director’s Appointment: 26 December 2001

Education:
• Master of Science Administration in Financial Economics  

Boston University, U.S.A.

• Bachelor of Business Administration (Finance)  

Boston University, U.S.A.

• Honorary Ph.D. in General Management  

Ramkhamhaeng University

Training:
• Director Accreditation Program (DAP)-BJC / 2004  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

Working Experiences in the 5 preceding years:
• 2013 - Present Director Fraser and Neave, Limited

• 2013 - Present Director Times Publishing Limited

• 2012 - Present Director InterBev Investment Limited
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• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ InterBev Investment Limited

• 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 4 และรองประธาน

คณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

• 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Best Spirits Company Limited

• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Super Brands Company Pte. Ltd.

• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

• 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์

• 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด

• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

• 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

• 2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ InterBev (Singapore) Limited

• 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง

• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)

• 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทศภาค จ�ากัด

• 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เครือ่งดืม่แรงเยอร์ (2008) จ�ากดั

• 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด

• 2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

• 2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร International Beverage Holdings Limited

• 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน)

• 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ 

International Beverage Holdings (UK) Limited

• 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ Blairmhor Limited

• 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ Blairmhor Distillers Limited

• 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ Inver House Distillers Limited

• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ากัด 

บริษัท จุฬา ยูไนเต็ด จ�ากัด 

บริษัท อเดลฟอส จ�ากัด 

บริษัท ปฐมภักดี จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น มีจ�านวน 6 บริษัท ได้แก่

• รองประธานกรรมการ คนที่ 4  

และรองประธานคณะกรรมการ บริหาร คนที่ 1  

บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

• 2011 - Present Vice Chairman No. 4 and Vice Chairman of the 

Executive Committee No. 1 

Sermsuk Public Company Limited

• 2011 - Present Chairman of the Executive 

Oishi Group Public Company Limited

• 2010 - Present Director Best Spirits Company Limited

• 2010 - Present Director Super Brands Company Pte. Ltd.

• 2008 - Present  President and Chief Executive Officer 

Thai Beverage Public Company Limited

• 2008 - Present Vice Chairman 

Southeast Group of Companies

• 2008 - Present Chairman 

Thai Drink Company Limited

• Present  Director Univentures Public Company Limited

• 2007 - Present Vice Chairman 

Siam Food Products Public Company Limited

• 2006 - Present Director InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

• 2006 - Present  Vice Chairman 

Oishi Group Publice Company Limited

• 2005 - Present Director InterBev (Singapore) Limited

• 2004 - Present Vice Chairman 

Red Bull Distillery Group of Companies

• 2004 - Present Director and Vice Chairman of the Executive 

Board Beer Thai (1991) Public Company Limited

• 2004 - Present Vice Chairman DhospaakCompany Limited

• 2004 - Present Director Wrangyer Beverage (2008) Company 

Limited

• 2004 - Present Vice Chairman / Chairman of Executive Board 

Thai Beverage Logistics Company Limited

• 2003 - Present Vice Chairman 

Cosmos Brewery (Thailand) Company Limited

• 2003 - Present Chairman 

Thai Beverage Marketing Company Limited

• 2003 - Present Vice Chairman No.1 / Chief Executive Officer 

International Beverage Holdings Limited

• 2001 - Present Director 

Berli Jucker Public Company Limited

• 2001 - Present Director, International Beverage Holdings (UK) 

Limited

• 2001 - Present Director, Blairmhor Limited

• 2001 - Present Director, Blairmhor Distillers Limited

• 2001 - Present Director, Inver House Distillers Limited

• Present Director, T.C.C Technology Company Limited 

Chula United Company Limited 

Adelfos Company Limited 

Pathombhakdi Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: Total of 6 Companies

• Vice Chairman No. 4 and Vice Chairman of Executive Committee No. 1  

Sermsuk Public Company Limited

• Vice Chairman and Executive Chairman  

Oishi Group Public Company Limited 

Siam Food Products Public Company Limited
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• กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

• กรรมการ  

Fraser and Neave, Limited 

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) 

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทอื่น มีจ�านวน 23 บริษัท ได้แก่

• ประธานกรรมการ  

บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

• รองประธานกรรมการ  

กลุ่มบริษัทอาคเนย์ 

กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง 

บริษัท ทศภาค จ�ากัด

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด

• กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

International Beverage Holdings Limited

• กรรมการ  

Times Publishing Limited 

InterBev Investment Limited 

Best Spirits Company Limited 

Super Brands Company Pte. Ltd. 

InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 

InterBev (Singapore) Limited 

บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ากัด 

International Beverage Holdings (UK) Limited 

Blairmhor Limited 

Blairmhor Distillers Limited 

Inver House Distillers Limited 

บริษัท จุฬา ยูไนเต็ด จ�ากัด 

บริษัท อเดลฟอส จ�ากัด 

บริษัท ปฐมภักดี จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตรของนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พี่ของนางฐาปนี 

เตชะเจริญวิกุล และนายปณต สิริวัฒนภักดี 

• President and Chief Executive Officer  

Thai Beverage Public Company Limited  

(Listed Company in Singapore Exchange)

• Director  

Fraser and Neave, Limited 

(Listed Company in Singapore Exchange) 

Univentures Public Company Limited

In Other Non-listed Companies: Total of 23 Companies

• Chairman  

Thai Drink Company Limited 

Thai Beverage Marketing Company Limited

• Vice Chairman  

South East Group of Companies 

Red Bull Distillery Group of Companies 

Dhospaak Company Limited 

Cosmos Brewery (Thailand) Company Limited

• Vice Chairman / Chairman of Executive Board  

Thai Beverage Logistics Company Limited

• Director and Vice Chairman of the Executive Committee  

Beer Thai (1991) Public Company Limited

• Vice Chairman No.1 / Chief Executive Officer  

International Beverage Holdings Limited

• Director  

Times Publishing Limited 

InterBev Investment Limited 

Best Spirits Company Limited 

Super Brands Company Pte. Ltd. 

InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 

InterBev (Singapore) Limited 

Wrangyer Beverage (2008) Company Limited 

International Beverage Holdings (UK) Limited 

Blairmhor Limited 

Blairmhor Distillers Limited 

Inver House Distillers Limited 

Chula United Company Limited 

Adelfos Company Limited 

Pathombhakdi Company Limited

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives:
Son of Mr. Charoen and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi, 

brother of Mrs. Thapanee Techajareonvikul and Mr. Panot 

Sirivadhabhakdi  
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นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 37 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 พฤศจิกายน 2548

การศึกษา
• ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

• ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ สหรัฐอเมริกา

การอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (วตท. 9) 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน

พัฒนาเมือง รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมือง

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 

รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ธ.ค. 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ  

บรษิทั ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จ�ากดั 

บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด

• พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จ�ากัด

• ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน  

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

• ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

• ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น จ�ากัด

• ธ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด 

บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด

• พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ จ�ากัด

• ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ทิพย์ก�าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด 

บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด 

Mr. Panot Sirivadhanabhakdi
Director

Executive Director

Age: 37 years

Date of First Director’s Appointment: 11 November 2005

Education:
• Master of Management Information System  

London University, United Kingdom

• Bachelor of Production Engineering, Boston University, U.S.A.

• Bachelor of Industrial Engineering and Economics Program  

Massachusetts University, U.S.A.

Training:
• Director Certification Program (DCP) - 46/2004  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) - 10/2004  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

• Finance for Non-Finance Directors (FND) - 10/2004  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

• Capital Market Academy Leader Program 9 (CMA9)  

Capital Market Academy

• Bangkok Metropolitan Administration Program 1  

Urban Green Development Institute (URB-Green)

• Thailand Energy Academy Program 1  

Thailand Energy Academy

• Executive Management Risk Business Development and  

Investment Course #1  

Institute of Business and Industrial Development

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Dec 2013 - Present Director 

ThipSukhothai Bio-Tech Company Limited 

ThipSuphanburi Bio Energy Company Limited

• Nov 2013 - Present Director 

TCC Assets (Thailand) Company Limited

• Jun 2013 - Present Director 

KasemSubsiri Company Limited

• Dec 2012 - Present Vice Chairman and Executive Chairman 

Golden Land Property Development Public Company Limited

• Dec 2012 - Present  Director 

SMJC Development Company Limited

• Aug 2012 - Present Director 

TCC Sports and Recreations Company Limited

• Dec 2011 - Present Director 

TCC Exhibition And Convention Center Company Limited 

TCC Trade And Convention Center Company Limited

• Nov 2011 - Present Director 

ThipSukhothai Bio Refinery Company Limited

• Sep 2011 - Present Director 

Thip Kampangpetch Bio Energy Company Limited 

Thip Nakhonsawan Bio Energy Company Limited 

Thip Sukhothai Bio Energy Company Limited 

Thip Sugar Kampangphet Company Limited 
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บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด 
บริษัท น�า้ตาลทิพย์ก�าแพงเพชร จ�ากัด 
บริษัท น�า้ตาลทิพย์นครสวรรค์ จ�ากัด 
บริษัท น�า้ตาลทิพย์สุโขทัย จ�ากัด 
บริษัท อุตสาหกรรมน�า้ตาลสุพรรณบุรี จ�ากัด

• ก.พ. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ  
บรษิทั นอร์ธปาร์ค เรยีลเอสเตท จ�ากดั

• พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จ�ากัด

• ส.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ากัด

• มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นอร์ม จ�ากัด
• ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ากัด
• พ.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปากซอง แคปปิตอล จ�ากัด
• ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จ�ากัด
• พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ�ากัด
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริวนา จ�ากัด
• ก.ย. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสตอลลา จ�ากัด
• ส.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด
• ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ากัด
• พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั เบยีร์ทพิย์ บรวิเวอรี ่(1991) จ�ากดั
• ส.ค. 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ากัด
• พ.ย. 2551 - ส.ค. 2557 กรรมการ  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด
• ก.ค. 2551 - ส.ค. 2557 กรรมการ  บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น มีจ�านวน 4 บริษัท ได้แก่
• กรรมการ  

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

• กรรมการ และกรรมการบริหาร  
บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น มีจ�านวน 29 บริษัท ได้แก่
• กรรมการ

บริษัท เกษมทรัพยวัฒน จ�ากัด  
บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จ�ากัด
บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จ�ากัด
บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น จ�ากัด
บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด

บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด

Thip Sugar NakhonSawan Company Limited 

Thip Sugar Sukhothai Company Limited 

the Suphanburi Sugar Industry Company Limited

• Jan 2010 - Present Director 

North Park Real Estate Company Limited

• May 2009 - Present Director 

NongKhai Country Golf Club Company Limited

• Aug 2008 -Present Director,  

Terragro Fertilizer Company Limited

• Mar 2008 - Present Director,  

Norm Company Limited

• Jan 2008 - Present Director 

North Park Golf and Sports Club Company Limited

• Nov 2007 - Present Director,  

Paksong Capital Company Limited

• Jul 2007 - Present Director,  

Adelfos Company Limited

• May 2007 - Present Director 

Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Company Limited

• 2007 - Present Director and Executive Director 

Siam Food Products Public Company Limited 

Univentures Public Company Limited

• 2007 - Present Director, Thai Beverage Public Company Limited

• Nov 2006 - Present Director, Siriwana Company Limited

• Sep 2006 - Present Director, Cristalla Company Limited

• Aug 2006 - Present Director, Plantheon Company Limited

• Dec 2005 - Present Director, TCC Land Company Limited

• Nov 2005 - Present Director and Executive Director 

Berli Jucker Public Company Limited

• 2005 - Present Director, Beerthip Brewery (1991) Company Limited

• Aug 2001 - Present Director, T.C.C. Technology Company Limited

• Nov 2008 - Aug 2014 Director, TCC Holding Company Limited

• Jul 2008 - Aug 2014  Director, TCC Land Retail Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: Total of 4 Companies

• Director  

Golden Land Property Development Public Company Limited 

Thai Beverage Public Company Limited 

(Listed Company in Singapore Exchange)

• Director and Executive Director 

Siam Food Products Public Company Limited 

Univentures Public Company Limited

In Other Non-listed Companies: Total of 29 Companies

• Director

KasemSubwattana Company Limited  

ThipSukhothai Bio-Tech Company Limited

ThipSuphanburi Bio Energy Company Limited

TCC Assets (Thailand) Company Limited

KasemSubsiri Company Limited

SMJC Development Company Limited

TCC Sports and Recreations Company Limited

TCC Exhibition and Convention Center Company Limited

TCC Trade and Convention Center Company Limited
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บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ จ�ากัด

บริษัท ทิพย์ก�าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด

บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด

บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด

บริษัท น�า้ตาลทิพย์ก�าแพงเพชร จ�ากัด

บริษัท น�้าตาลทิพย์นครสวรรค์ จ�ากัด

บริษัท น�้าตาลทิพย์สุโขทัย จ�ากัด

บริษัท อุตสาหกรรมน�้าตาลสุพรรณบุรี จ�ากัด

บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จ�ากัด

บริษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จ�ากัด

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ากัด

บริษัท นอร์ม จ�ากัด

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ากัด

บริษัท ปากซอง แคปปิตอล จ�ากัด

บริษัท อเดลฟอส จ�ากัด

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ�ากัด

บริษัท สิริวนา จ�ากัด

บริษัท คริสตอลลา จ�ากัด

บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ากัด

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตรของนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี น้องของนาย

ฐาปน สิริวัฒนภักดี และนางฐาปนี เตชะเจริญวิกุล

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2553

การศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 

(นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา

• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนยีบตัร การสอบสทิธมินษุยชน มหาวทิยาลยัสตราบร์ูก ฝร่ังเศส

• ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดิน 

ไต้หวนัร่วมกบั Lincoln Land Institute, แมสซาชเูสทส์ สหรัฐอเมริกา

การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Thip Sukhothai Bio Refinery Company Limited

Thip Kampangpetch Bio Energy Company Limited

Thip Nakhonsawan Bio Energy Company Limited

Thip Sukhothai Bio Energy Company Limited

Thip Sugar Kampangphet Company Limited

Thip Sugar NakhonSawan Company Limited

Thip Sugar Sukhothai Company Limited

Suphanburi Sugar Industry Company Limited

North Park Real Estate Company Limited

NongKhai Country Golf Club Company Limited

Terragro Fertilizer Company Limited

Norm Company Limited

North Park Golf and Sports Club Company Limited

Paksong Capital Company Limited

Adelfos Company Limited

Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Company Limited

Siriwana Company Limited

Cristalla Company Limited

Plantheon Company Limited

TCC Land Company Limited

Beerthip Brewery (1991) Company Limited

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives:
Son of Mr. Charoen and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi, 

Brother of Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi and Mrs. Thapanee 

Techajareonvikul

Mr. Prasit Kovilaikool
Independent Director

Chairman of Audit Committee

Age: 71 years

Date of First Director’s Appointment: 23 February 2010

Education:
• LLM, Columbia University, U.S.A.

• Barrister-at-Law (Thai BAR Association)

• Bachelor of Laws (Second Class Honors),  

Chulalongkorn University

• Certificate in Human Rights Teaching,  

University of Strasbourg, France

• Certificate in Real Estate Assessment, Institute of Land  

Readjustment (Taiwan) and Lincoln Land Institute,  

Massachusetts, U.S.A.

Training:
• Director Accreditation Program (DAP) - 41/2005,  

Thai Institute of Directors Association (IOD)
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• Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)  
รุ่นที่ 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2557- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
• ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
• ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง กระทรวงมหาดไทย
• 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ  

ศูนย์และพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการก�ากับการซื้อขายสินค้า

เกษตรล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์
• 2544 - ปัจจุบัน อาจารย์บรรยาย (พิเศษ) ระดับปริญญาตรีและโท 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ  

มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ
• 2535 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายส�านักอบรมศึกษากฎหมาย 

เนติบัณฑิตยสภา
• 2532 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)  

คณะกรรมการกฤษฎีกา

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น มีจ�านวน 3 บริษัท ได้แก่
• กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน)  
(บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์สงิคโปร์)

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี  

• Financefor Non-Finance Directors (FND) - 11/2004,  

Thai Institute of Directors Association (IOD)

• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) - 1/2006,  

Thai Institute of Directors Association (IOD)

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Apr 2012 - Present Independent Director and Chairman of Audit 

Committee 

Thai Beverage Public Company Limited

• Feb 2012 - Present  Chairman of Audit Committee 

Berli Jucker Public Company Limited

• Apr 2010 - Present  Independent Director 

Oishi Group Public Company Limited

• Apr 2010 - Present  Independent Director and Chairman of Audit 

Committee 

Siam Food Products Public Company Limited

• Feb 2010 - Present Independent Director 

Berli Jucker Public Company Lmited

• 2010 - Present Member of Land Readjustment Commission to  

Develop the Area, Ministry of Interior

• 2010 - Present Chairman of the Board of Directors  

Research and Development law, Faculty of Law,  

Chulalongkorn University.

• 2009 - Present Member of Chulalongkorn University Council,  

Chulalongkorn University

• 2007 - Present Member of Agricultural Futures Trading Commission-

Ministry of Commerce

• 2001 - Present Lecturer 

Faculty of Law, Chulalongkorn University

• 1999 - Present Director 

Foundation of PhraChulachomklao Fortress

• 1992 - 2014  Lecturer, Legal Education Institute of Thai BAR 

Thai Bar Association

• 1989 - Present Member of the Council of State 7th 

Office of the Council of State

Positions at present
In Other listed Companies: Total of 3 Companies

• Independent Director and Chairman of Audit Committee  

Thai Beverage Public Company Limited  

(Listed Company in Singapore Exchange)

• Independent Director and Chairman 

Oishi Group Public Company Limited

• Independent Director and Chairman of Audit Committee  

Siam Food Products Public Company Limited

In Other Non-listed Companies: None

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives
None  
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นำยวีระวงค์ จิตต์มิตรภำพ
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 25 ธันวาคม 2544

การศึกษา
• LLM, University of Pennsylvania, U.S.A.

• เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบ

เป็นเนติบัณฑิตนิวยอร์กได้

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 

2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 (วตท. 12) 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Centrepoint Limited
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา 

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน)
• 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2539 - ปัจจุบัน ทนายความ 

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด
• 2549 - ส.ค. 2557 (ลาออก) กรรมการอิสระและกรรมการ 

ตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
• ธ.ค. 2555 - ก.ค. 2557 (ลาออก) กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2552 - ก.ค. 2557 (ลาออก) กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

• 2556 - ม.ค. 2557 (ลาออก) กรรมการ 
Frasers and Neave Limited

• 2554 - พ.ค. 2556 (ลาออก) กรรมการ 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

• 2552 - ม.ค. 2556 (ลาออก) กรรมการ 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด

• 2550 - ม.ิย. 2554 (ลาออก) กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น มีจ�านวน 4 บริษัท ได้แก่

• กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

Frasers Centrepoint Limited  

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

Mr. Weerawong Chittmittrapap
Independent Director

Audit Committee Member

Age: 57 years

Date of First Director’s Appointment: 25 December 2001

Education:
• LLM, University of Pennsylvania, U.S.A.

• Thai Barrister-at-Law and the first Thai lawyer to be admitted to 

the New York State Bar

• Bachelor of Law, Chulalongkorn University (Outstanding  

Alumnus 2013, Faculty of Law, Chulalongkorn University)

Training:
• Director Certification Program (DCP) 0/2000  

Thai Institute of Directors Association (IOD)

• Capital Market Academy Leader Program 12 (CMA 12)  

Capital Market Academy

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Aug 2014 - Present Director,  

Siam Commercial Bank Public Company Limited

• Aug 2014 - Present Independent Director and Chairman of Audit 

Committee, Thai Airways International Public Company Limited

• 2013 - Present Director, Frasers Centrepoint Limited

• 2011 - Present  Director and Chairman of Nomination Committee 

SCB Life Assurance Public Company Limited

• 2008 - Present  Director 

National Power Supply Public Company Limited

• 2001 - Present Independent Director and Audit Committee 

Member, Berli Jucker Public Company Limited

• 1996 - Present Lawyer 

Weerawong, Chinnavat&Peangpanor Limited

• 2006 - Aug 2014 (Resigned) Independent Director and Audit 

Committee Member, GMM Grammy Public Company Limited

• Dec 2012 - Jul 2014 (Resigned) Independent Director and 

Chairman of Audit Committee Member 

Golden Land Property Development Public Company Limited

• 2009 - Jul 2014 (Resigned) Director and Audit Committee  

Member, Thai Airways International Public Company Limited

• 2013 - Jan 2014 (Resigned) Director 

Frasers and Neave, Limited

• 2011 - May 2013 (Resigned) Director 

Minor International Public Company Limited

• 2009 - Jan 2013 (Resigned) Director 

Nok Airlines Company Limited

• 2007 - Jun 2011 (Resigned) Director and Audit Committee  

Member, Siam Food Product Public Company Limited

Positions at present 
In Other listed Companies: Total of 4 Companies

• Director of Siam Commercial Bank Public Company Limited 

Frasers Centrepoint Limited 

(Listed Company in Singapore Exchange)
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• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา  

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น มีจ�านวน 2 บริษัท ได้แก่

• ทนายความ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 13 กุมภาพันธ์ 2551

การศึกษา
• ปริญญาเอก การตลาด Kellogg Graduate School of Manage-

ment Northwestern University, U.S.A.

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2011  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

• ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2551 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ Sasin Institute for Global Affairs  

(SIGA) สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท น�า้มันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

• 2554 - เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

• Independent Director and Chairman of Audit Committee 

Thai Airways International Public Company Limited

• Director and Chairman of Nomination Committee  

SCB Life Assurance Public Company Limited

In Other Non-listed Companies: Total of 2 Companies

• Lawyer of Weerawong, Chinnavat&Peangpanor Limited

• Director of National Power Supply Public Company Limited

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives
None

Mr. Suvit Maesincee
Independent Director / Audit Committee Member

Nomination and Remuneration Committee Member

Age: 53 years

Date of First Director’s Appointment: 13 February 2008

Education:
• Ph.D. in Marketing, Kellogg Graduate School of Management,  

Northwestern University, U.S.A.

• Master of Business Administration, National Institute of  

Development Administration (NIDA)

• Bachelor of Pharmaceutical Science, Mahidol University

Training:
• Director Accreditation Program (DAP) 60/2006  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

• Audit Committee Program (ACP) 37/2011  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

Working Experiences in the 5 preceding years:
• 2012 - Present Independent Director and Audit Committee Member 

Thai Oil Public Company Limited

• Jul 2011 - Present  Independent Director and Audit Committee  

Member 

Siam Food Product Public Company Limited

• 2001 - Present Independent Director and Audit Committee Member 

G Capital Public Company Limited

• 2009 - Present  Nomination and Remuneration Committee Member 

Berli Jucker Public Company Limited

• 2008 - Present  Director 

Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

Sasin Graduate Institute of Business Administration Of  

Chulalongkorn University

• 2008 - Present  Independent Director and Audit Committee Member 

Berli Jucker Public Company Limited

• 2000 - Present  Independent Director and Audit Committee Member 

Thai Vegetable Oil Public Company Limited



66 | รายงานประจ�าปี 2557 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น มีจ�านวน 4 บริษัท ได้แก่

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท น�า้มันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช
กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 1 มิถุนายน 2552

การศึกษา
• ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA)  

Syracuse University, U.S.A. (ทุน USAID)

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• Advanced Audit Committee Program (AACP)  

 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 9/2013 

 Monitoring the System of Internal Control and Risk  

 Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013 

 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 14/2013 

 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  

 รุ่นที่ 16/2012 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ท่ี 7/2013  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ที ่2/2011  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2007 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006  

• 2011 - Apr 2014 Independent Director and Audit Committee 

Member, Krungthai Card Public Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: Total of 4 Companies

• Independent Director and Audit Committee Member 

Thai Oil Public Company Limited

• Independent Directorand Audit Committee Member 

Siam Food Product Public Company Limited

• Independent Directorand Audit Committee Member  

G Capital Public Company Limited

• Independent Directorand Audit Committee Member  

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

In Other Non-listed Companies: None

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives
None

Ms. Potjanee Thanavaranit
Independent Director

Age: 68 years

Date of First Director’s Appointment: 1 June 2009

Education:
• Master of Business Administration (M.B.A.)  

Syracuse University, U.S.A. (USAID Scholarship)

• Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University

Training:
• Advanced Audit Committee Program (AACP)  

 Monitoring Fraud Risk Management (MFM)9/2013 

 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  

 (MIR) 14/2013 

 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 14/2013 

 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 16/2012 

Thai Institute of Directors Association(IOD)

• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 7/2013  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

• Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

• Audit Committee Program (ACP) 32/2010  

Thai Institute of Directors Association (IOD)

• Role of the Compensation Committee (RCC) 4/2007  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

• Role of the Chairman Program (RCP) 13/2006  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

• Director Certification Program (DCP) 17/2002  

Thai Institute of Directors Association (IOD)
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สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท. 8) 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
• มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
• 2549 - ปัจจุบัน ข้าราชการบ�านาญ 

กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ 
บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

• 2551 - มี.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
กระทรวงพาณิชย์

• 2550 - ก.ค. 2555 กรรมการ และเหรัญญิก 
มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น มีจ�านวน 5 บริษัท ได้แก่
• กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

• Capital Market Academy Leader Program 8 (CMA 8), Capital Market 

Academy

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Jun 2012 - Present Nomination and Remuneration Committee  

Member 

Thai Reinsurance Public Company Limited

• Apr 2012 - Present Chairman of the Audit Committee 

Bank of Ayudhya Public Company Limited

• Apr 2010 - Present  Independent Director and Audit Committee 

Member 

Bank of Ayudhya Public Company Limited

• June 2009 - Present  Independent Director 

Berli Jucker Public Company Limited

• 2009 - Present Independent Director and Audit Committee Member 

Oishi Group Public Company Limited

• 2007 - Present  Independent Director 

Thai Reinsurance Public Company Limited

• 2007 - Present Independent Director and Audit Committee Member  

Bangkok Insurance Public Company Limited

• 2007 - Present Chairman (Independent Director), Audit Committee 

Member and Chairman of Compensation and Nominating Committee 

Univentures Public Company Limited

• 2007 - Present Qualified Committee 

the Federation of Thai Insurance Organization

• 2006 - Present Member of Council of State (Group 3-Monetary Laws) 

Office of the Council of State

• Apr 2010 - Jul 2013 Director 

BJC International Company Limited

• 2008 - Mar 2013 Chairperson of the Public Sector Audit and  

Evaluation Committee 

Ministry of Commerce

• 2007 - Jul 2012 Director and Treasurer 

Bhumirajanagarindra Kidney Institute Foundation

Positions at present
In Other listed Companies: Total of 5 Companies

• Independent Director and Nomination and Remuneration Committee 

Member  

Thai Reinsurance Public Company Limited

• Independent Director and Chairman of the Audit Committee 

Bank of Ayudhya Public Company Limited

• Independent Director and Audit Committee Member 

Oishi Group Public Company Limited 

Bangkok Insurance Public Company Limited

• Chairman (Independent Director), Audit Committee Member and 

Chairman of Compensation and Nominating Committee 

Univentures Public Company Limited

In Other Non-listed Companies: None

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

พลต�ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2555

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า)

• ปรญิญาตร ีสาขารฐัประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ

การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

• ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2557 - มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

• เม.ย. 2556 - มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ 

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

• ต.ค. 2556 - ก.พ. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

• ก.พ. 2556 - ม.ค. 2557 กรรมการอิสระ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

• 2551 - 2553 เลขาธิการ ป.ป.ส 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น มีจ�านวน 1 บริษัท ได้แก่

• กรรมการอิสระ  

บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี  

Relationship between Directors and Executives
None

Police General Krisna Polananta
Independent Director / Audit Committee Member

Age: 65 years

Date of First Director’s Appointment: 23 February 2012

Education:
• Master of Business Administration  

National Institute of Development Administration (NIDA)

• Bachelor of Public Administration  

Royal Police Cadet Academy (RPCA)

Training:
• Director Accreditation Program (DAP) 86/2010  

Thai Institute of Directors Association(IOD)

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Aug 2013 - Present Independent Director 

Siam Food Product Public Company Limited

• Feb 2012 - Present  Independent Director and Audit Committee 

Member 

Beril Jucker Public Company Limited

• Jan 2014 - Jun 2014 Chairman of Audit Committee 

MCOT Public Company Limited

• Apr 2013 - Jun 2014 Independent Director 

MCOT Public Company Limited

• Oct 2013 - Feb 2014 Chairman of Audit Committee 

Airport of Thailand Public Company Limited

• Feb 2013 - Jan 2014 Independent Director 

Airport of Thailand Public Company Limited

• 2008 - 2010  Secretary General, Narcotics Control Board (NCB) 

Office of The Narcotics Control Board (NCB)

Positions at the present
In Other listed Companies: Total of 1 Companies

• Independent Director  

Siam Food Product Public Company Limited

In Other Non-listed Companies: None

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives
None  



  Annual Report 2014 | 69

นำยอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

* ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการหน้า 55

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

* ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการหน้า 56

Mr. Aswin Techajareonvikul
Chief Executive Officer and President

* Detailed appear on page 55

Mrs. Thapanee Techajareonvikul
Senior Executive Vice President

* Detailed appear on page 56

คณะจัดการ
Management Board
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นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

อายุ 56 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม
• Advanced Management Program (AMP 186)  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (1 เม.ย. - 22 พ.ค. 2557)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่สนิค้าและบรกิารทางบรรจภุณัฑ์ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2550 - ก.ค. 2557  รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทาง

อุปโภคบริโภค บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่น ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นำยธีระพล เกียรติสุรนนท์
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์

อายุ 57 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท Marketing and International Business (MBA),  

Roosevelt University, Chicago, U.S.A.
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• General Management Program  

National University of Singapore, Singapore

การอบรม
ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2551 - ปัจจุบัน  รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทาง

เวชภัณฑ์ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�ากัด

Mr. Pattaphong Iamsuro
President-PackagingSupply Chain

Age: 56 years

Education:
• Master of Business Administration (MBA)  

National Institute of Development Administration (NIDA)
• Bachelor of Business Administration (Marketing)  

Assumption University

Training:
• Advanced Management Program (AMP 186)  

Harvard Business School (April 1 - May 22, 2014)
• Director Certification Program (DCP) 89/2007  

Thai Institute ofDirectors Association(IOD)

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Aug 2014 - Present President - Packaging Supply Chain 

Berli Jucker Public Company Limited
• 2007 - Present Risk Management Committee Member 

Berli Jucker Public Company Limited
• 2007 - Jul 2014 Executive Vice President-Consumer Supply 

Chain, Berli Jucker Public Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: None
In Other Non-listed Companies: None

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives
None

Mr. Terapon Kietsuranon
Executive Vice President-Healthcare Supply Chain

Age: 57years

Education:
• Master of Marketing and International Business (MBA)  

Roosevelt University, Chicago, U.S.A.

• Bachelor of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University

• General Management Program, National University of Singapore, 

Singapore

Training
None

Working Experiences in the 5 preceding years:
• 2008 - Present  Executive Vice President-Healthcare Supply 

Chain and Risk Management Committee, Berli Jucker Public 

Company Limited

• 2007 - Present  Managing Director 

BJC Healthcare Company Limited
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่น ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 0.003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นำงวิภำดำ ดวงรัตน์
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

อายุ 60 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม 
ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทาง

อุปโภคบริโภค บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2556 - ก.ค. 2557 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการ

ทางบรรจุภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• ก.พ. 2553 - ธ.ค. 2555  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• ต.ค. 2552 - ม.ค. 2553 Vice President ฝ่ายบรรจุภัณฑ ์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• ส.ค. 2552 - ก.ย. 2552  Sales and Marketing Director 

 ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2548 - ก.ค. 2552 Senior Sales and Marketing Manager  

ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่น ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี 

Positions at the present
In Other listed Companies: None

In Other Non-listed Companies: None

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
0.003%

Relationship between Directors and Executives
None

Mrs. Vipada Duangratana
Executive Vice President-Consumer Supply Chain

Age: 60 years

Education:
• Bachelor of Commerce (Management)  

Chulalongkorn University

Training
None

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Aug 2014 - Present Executive Vice President - Consumer Supply 

Chain, Berli Jucker Public Company Limited

• Apr 2013 - Present Risk Management Committee Member 

Berli Jucker Public Company Limited

• Jan 2013 - Jul 2014 Executive Vice President-Packaging Supply 

Chain, Berli Jucker Public Company Limited

• Feb 2010 - Dec 2012  Senior Vice President-Packaging Products  

Division, Berli Jucker Public Company Limited

• Oct 2009 - Jan 2010  Vice President-Packaging Products Division 

Berli Jucker Public Company Limited

• Aug 2009 - Sep 2009  Sales & Marketing Director-Packaging Products 

Division, Berli Jucker Public Company Limited

• 2005 - Jul 2009  Senior Sales and Marketing Manager-Packaging 

Products Division, Berli Jucker Public Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: None

In Other Non-listed Companies: None

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives
None  
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นำยมนัส มนูญชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ /

ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนกลุ่มบริษัท

อายุ 59 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม
ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน (รกัษาการ) Country Head of Vietnam Operations  

ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ส�านกังานกลุม่บรษิทัเบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ประเทศเวยีดนาม  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารงานสนบัสนนุกลุม่บรษิทั  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน)

• ม.ค. 2556 - ก.พ. 2557 (รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่)  
กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• ก.พ. 2554 - ธ.ค. 2554  ผูช่้วยผูจั้ดการใหญ่ ฝ่ายธรุกจิต่างประเทศ 
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ย. 2551 - ม.ค. 2554  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มสินค้าและ
บริการทางอุตสาหกรรม  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นำงสำวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท

อายุ 54 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์

ของพนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด
• มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง เครื่องมือ

ทางการเงิน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด

Mr. Manus Manoonchai
Senior Vice President - International Business Division / 

Group Administration

Age: 59 years

Education:
• Master of Science in Accounting, Thammasat University
• Bachelor of Science in Accounting, Kasetsart University

Training
 None

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Jan 2015 - Present (Senior) Vice President Country Head of  

Vietnam Operations 
Berli Jucker Public Company Limited

• Mar 2014 - Present Senior Vice President – Group Administration 
Berli Jucker Public Company Limited

• Jan 2012 - Present  Senior Vice President - International  
Business Group and Risk Management Committee 
Berli Jucker Public Company Limited

• Jan 2013 - Feb 2014 (Acting Senior Vice President) - Technical 
Supply Chain,  
Berli Jucker Public Company Limited

• Feb 2011 - Dec 2011  Senior Vice President - International  
Business Division,  
Berli Jucker Public Company Limited

• Nov 2008 - Jan 2011  Vice President of Accounting Department - 
Industrial Supply Chain,  
Berli Jucker Public Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: None
In Other Non-listed Companies: None

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives
None

Ms. Sureerat Silpsakulsuk
Senior Vice President of Group Finance & Accounting

Age: 54 years

Education:
• Master of Business Administration (MBA)  

Assumption University of Thailand

• Bachelor of Business Administration (BBA)  

Chulalongkorn University

Training:
• IAS 19 Employee Benefits  

KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.
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• มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 40  
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน
• เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• ก.พ. 2556 - ปัจจบุนั ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิกลุม่บริษทั 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ย. 2551 - ม.ค. 2556 ผู้อ�านวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นำยธีระ วีรธรรมสำธิต
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท

อายุ 53 ปี

การศึกษา
• รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• Certificate in Strategic Human Resource Management, 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ก.พ. 2553 - ปัจจบุนั ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายทรพัยากรบคุคลกลุม่บริษทั 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• มิ.ย. 2550 - ม.ค. 2553 กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เอพีเอ็ม คอนซัลทิง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
บริษัทจดจะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 0.003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

• IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement  
KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.

• IAS 40 Investment Property  
KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Apr 2013 - Present Risk Management Committee Member 

Berli Jucker Public Company Limited
• Feb 2013 - Present  Senior Vice President of Group Finance &  

Accounting 
Berli Jucker Public Company Limited

• Nov 2008 - Jan 2013  Vice President-Finance & Accounting  
Department 
Berli Jucker Public Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: None
In Other Non-listed Companies: None

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
None

Relationship between Directors and Executives
None

Mr. Teera Werathamsathit
Senior Vice President -Group Human Resources

Age: 53 years

Education:
• M.A (Public Administration), Thammasat University
• B.A. (Political Science), Chulalongkorn University
• Graduate Diploma in Human Resource Management,  

Sasin Graduate Institute of Business Administration of  
Chulalongkorn University

Training:
• Certificate in Strategic Human Resource Management,  

Harvard University, USA

Working Experiences in the 5 preceding years:
• Feb 2553 - Present Senior Vice President-Group Human Resources 

Berli Jucker Public Company Limited
• Jun 2550 - Jan 2553  Managing Director 

APM Consulting Company Limited

Positions at present
In Other listed Companies: None
In Other Non-listed Companies: None

Legal disputation in the 10 preceding years
None

Shareholding portion
0.003%

Relationship between Directors and Executives
None



ฝ่ายบรรจุภัณฑ์
Packaging Products Division

บมจ. อุตสาหกรรม
ท�าเครื่องแก้วไทย

Thai Glass Industries Plc.

บจ. ไทย มาลายา กล๊าส*
Thai Malaya Glass Co., Ltd.*

บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง
BJC Packaging Co., Ltd.

บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี
Thai Glass Technology Co., Ltd.

บีเจซี กล๊าส คัมปะนี ลิมิเต็ด*
BJC Glass Company Limited*

บีเจซี กล๊าส เวียดนาม 
ลิมิเต็ด*

BJC Glass Vietnam Ltd.*

บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน**
Thai Beverage Can Co.,Ltd.**

ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจแคน 
โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด**

TBC-Ball Beverage Can
Holdings Ltd.**

ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจแคน 
เวียดนาม ลิมิเต็ด**

TBC-Ball Beverage Can 
Vietnam Ltd.**

บีเจซี โอ-ไอ กล๊าส พีทีอี 
แอลทีดี*

BJC O-I Glass Pte. Ltd.*

มาลายา กล๊าส โปรดักส์ 
เอสดีเอ็น บีเอชดี*

Malaya Glass Products 
Sdn Bhd*

มาลายา-เวียดนาม กล๊าส 
ลิมิเต็ด*

Malaya - Vietnam Glass Ltd.*

บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส 
Berli Dynaplast Co., Ltd.

บจ. แก้วกรุงไทย*
Gaew Grung Thai Co., Ltd.*

ฝ่ายเวชภัณฑ์
Pharmaceutical 

Division

ฝ่ายการแพทย์
Medical Division

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Business Development 

Division

บจ. บีเจเอช 
อินเวสเมนท์

BJH Investment 
Co., Ltd.

บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์
BJC Healthcare 

Co., Ltd.

บจ. มัณฑนา
Montana Co., Ltd.

บจ. คอสม่า 
เมดิคอล*

Cosma Medical
 Co., Ltd.*

บจ. บีเจซี มาเฮ 
เมดิคอล*

BJC Mahe Medical 
Co., Ltd.*

บจ. บีเจซี แอนด์ 
ซีเอฟ (ประเทศไทย)*
BJC & CF (Thailand) 

Co., Ltd.*

นายกานต์ ชัยวณิชกิจ (ผู้ร่วมทุน)
Mr. Karn Chaiwanichkit 

(Joint Venture)

กลุ่มบรรจุภัณฑ์
Packaging Products Group

กลุ่ม เอสซีซี และ บอลล์ เซ้าท์อีสท์ 
เอเชีย โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์)

 พีทีอี (ผู้ร่วมทุน)
SCC Group and Ball Southeast Asia 

Holdings (Singapore) Pte (Joint 

Venture)

บอลล์ คอร์ปอเรชั่น, กลุ่ม เอสซีซี 
และ บอลล์ เซ้าท์อีสท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ 

(สิงคโปร์) พีทีอี (ผู้ร่วมทุน)
Ball Corporation, SCC Group and Ball 

Southeast Asia Holdings 

(Singapore) Pte (Joint Venture)

บจ. ดานอน แดรี่ เอเชีย 
(ผู้ร่วมทุน)

Danone Dairy Asia SAS 

(Joint Venture)

โคโคคาร่า ไฟน์ อิงค์ 
(ผู้ร่วมทุน)

Cocokara Fine Inc. 

(Joint Venture)

มงคลกรุ๊ป (ผู้ร่วมทุน)
Mongkol Group 

(Joint Venture)

นางฟาม ธิ เลียน และ
ครอบครัว (ผู้ร่วมทุน)

Mrs. Pham Thi Lien and the 

Pham family (Joint Venture)

มงคลกรุ๊ป (ผู้ร่วมทุน)
Mongkol Group (Joint Venture)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
Packaging Supply Chain

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
Consumer Supply Chain

98.59%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

50.00001%

26.79%

26.79%

50.00%

50.00%

35.00%

49.00%

24.65%
75.35%

100.00%

100.00%

51.00%

94.84%

99.85%

100.00%

75.00%

75.00%

75.00%

75.00%

65.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

51.00%

ครอบครัวสถิตมั่นในธรรม บจ. เอกบุคลา 
และ บจ. พรนวภัณฑ์ (ผู้ร่วมทุน)

The Satidmannaitham family, Ekbukla 

Co., Ltd. and Ponnawapun Co., Ltd. 

(Joint Venture)

49.99999%

73.21%

73.21%

เอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล 
พีทีวาย แอลทีดี (ผู้ร่วมทุน)
ACI International Pty Ltd 

(Joint Venture)

50.00%

50.00%

เอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีวาย 
แอลทีดี และ ไซ่ง่อน เบียร์ แอลกอฮอล์ 
เบฟเวอเรจ คอร์ปอร์เรชั่น (ผู้ร่วมทุน)

ACI International Pty Ltd and 

Saigon Beer Alcohol Beverage 

Corporation (Joint Venture)

พีที. ไดนาพลาส (ผู้ร่วมทุน)
PT. Dynaplast  (Joint Venture)

65.00%

51.00%

กลุ่มธุรกิจอาหาร
Foods Group

กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค
Non - Foods Group

ฝ่ายพัฒนาช่องทาง
จัดจ�าหน่าย

Channel Development 

Division

ฝ่ายเครื่องขียนและ
ไลฟ์สไตล์

Stationery & Lifestyle 

Division

บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
ฟู้ดส์

Berli Jucker Foods Ltd.

บีเจซี ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) 
เอสดีเอ็น บีเอชดี*

BJC Foods (Malaysia) Sdn 

Bhd*

บจ. บีเจซี ดานอน แดรี่*
BJC Danone Dairy Co., Ltd.*

บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
เซลล็อกซ์

Berli Jucker Cellox Co., Ltd.

บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
Rubia Industries Ltd.

บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
โลจิสติกส์

Berli Jucker Logistics 

Co., Ltd.

ไทยคอร์ป 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
คัมปะนี ลิมิเต็ด*

Thai Corp International 

Co., Ltd.*

ไทยคอร์ป อินเตอร์
เนชั่นแนล (เวียดนาม) 

คัมปะนี ลิมิเต็ด*
Thai Corp International 

(Vietnam) Co. Ltd. *

บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี 
ลิมิเต็ด*

BJIMK Co., Ltd. *

อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเต็ด*
Ichiban Co. Ltd. *

ไทอัน กรุ๊ป*
Thai An Group *

35.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

49.00%

49.00%

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
Healthcare and Technical Supply Chain



ฝ่ายเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรม

Specialties Division

ฝ่ายเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

Industrial and Trading 
Division

บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล*
Thai - Scandic Steel 

Co., Ltd. *

บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 
แอนด์ เทรดดิ้ง

BJC Industrial and 
Trading Co., Ltd.

บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
สเปเชียลตี้ส์

Berli Jucker Specialties 
Ltd.

บจ. บีเจซี สเปเชียลตี้ส์
BJC Specialties Co., Ltd.

บจ. เบอร์ลี่ 
เอเชียติ๊ก โซดา

Berli Asiatic Soda 
Co., Ltd.

บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล 
คัมปะนี ลิมิเต็ด

BJC International Co., Ltd. 

บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล 
(เวียดนาม) ลิมิเต็ด*

BJC International (Vietnam) Ltd.*

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
(เมียนมาร์) ลิมิเต็ด

Berli Jucker (Myanmar) Ltd.

บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล 
(เมียนมาร์) คัมปะนี ลิมิเต็ด*
BJC International (Myanmar) Co., 

Ltd.*

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Group

บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ 
แอนด์ แวร์เฮ้าส์

BJC Logistics and Warehouse Co., Ltd.

บจ. เอเซียบุ๊คส*
Asia Books Co., Ltd.*

บจ. บีเจซี โอเกนกิ (1)*
BJC Ogenki Co., Ltd. (1)*

บจ. ดิสทรี่-ไทย*
Distri - Thai Co., Ltd.*

บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล*

BJC - Mpoint International Co., Ltd.*

บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ (ฮ่องกง) 
คัมปะนี ลิมิเต็ด*

BJC - Mpoint (Hong Kong) Co., Ltd.*

บีเจซี-เอ็มพีเอ็ม (ลาว) โซล 
คัมปะนี ลิมิเต็ด*

BJC - MPM (Lao) Sole Co., Ltd.

บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ (2)
BJC Commerce Co., Ltd. (2)

บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง 
พีทีอี แอลทีดี

BJC International Holding Pte. Ltd.

บจ. โกลด์ เมดอลเลี่ยน*
Gold Medallion Co., Ltd. *

บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
T.C.C. Technology 

Co., Ltd.

รูเบีย อินเวสท์เม้นทส์ 
ลิมิเต็ด

Rubia Investments 
Co., Ltd.

บจ. หินอ่อนและศิลา*
Marble & Stones 

Co., Ltd.*

บจ. ไทยฟลัวสปาร์แอนด์ 
มิเนอรัลส์

Thai Flourspar & Minerals 
Co., Ltd.

บจ. บี เจ ซี มารีน
 รีซอสเซส 

ดีเวลลอปเมนท์
BJC Marine Resources 
Development Co., Ltd.

ส�านักงานผู้แทนประจ�าประเทศ
เวียดนาม

Vietnam Representative Office

ส�านักงานผู้แทนประจ�าประเทศ
พม่า

Myanmar Representative Office

ส�านักงานผู้แทนประจ�าประเทศ
กัมพูชา

Cambodia Representative Office

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
International Business Division

  Annual Report 2014 | 75

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
Healthcare and Technical Supply Chain

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
Other Business Group

บมจ. เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ 
(ประเทศไทย) (ผู้ร่วมทุน)

Brenntag Ingredients 

(Thailand) Public Co.,Ltd. 

(Joint Venture)

นายพงษ์ประเสริฐ กัลยา 
(ผู้ร่วมทุน)

Phongpaseut Kanlagna 

(Joint Venture)

51.00%

100.00%

100.00%

100.00%

50.00%

บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง 
(ผู้ร่วมทุน)

TCC Holding Co., Ltd. 

(Joint Venture)

49.00%

บมจ. สุรพลฟู้ดส์ 
(ผู้ร่วมทุน)

Surapon Foods Plc. 

(Joint Venture)

50.00%

100.00%

100.00%

99.15%

100.00%

50.00% 50.00%

(1) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท เจอร์เนิล  
โฮลดิ้งส์ จ�ากัด เป็นบริษัท บีเจซี โอเกนกิ จ�ากัด เมื่อวันที่ 
8 มกราคม 2557

(2) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท บีเจซี รีเทล 
จ�ากัด เป็นบริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จ�ากัด เมื่อวันที่  
13 มิถุนายน 2557

49.00%

49.00%

49.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

51.00%

51.00%

51.00%

หมายเหตุ / Remarks :

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ : กลุ่มธุรกิจ/ฝ่าย
Berli Jucker Public Company Limited : Business Units/

Divisions

บริษัทย่อย / Subsidiaries

บริษัทร่วม /  Associates

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน /  Joint Ventures

หยุดด�าเนินงาน /  Dormants

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
Held shares through subsidiaries or joint venture

มีอ�านาจควบคุม / Authority controlled by BJC

*

**
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Policy and Overall Business Operations

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

บีเจซีมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านซับพลายเชนอย่าง
ครบวงจรในภูมิภาคในการน�าสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่
ชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภค

พันธกิจ
สร้างเครอืข่ายประสทิธภิาพทางด้านการตลาดทีค่รอบคลมุ

ทั่วทั้งภูมิภาค

เป็นคู่ค้าที่ดีและไว้วางใจได้ในภูมิภาค

มอบผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ

Vision and Mission
Vision

BJC is committed to be a provider of integrated supply 

chain solutions in the region, providing top quality products 

and services that are involved in the everyday life of people.

Mission
Our mission is to build an extensive yet cost-effective 

distribution network across the region, be a good and 

trustful trading partner and delivers maximum return for 

business stakeholders.

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2425 

โดยนายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ และนายเฮนรี่ ซิกก์ โดยใช้ชื่อว่า 

“ห้างยุคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ แอนด์ โก” ประกอบกิจการค้าใน

ด้านเป็นตัวแทนบริษัทเรือฝรั่งเศส อังกฤษ และอิตาลี พร้อม

กับเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยของต่างประเทศ และยังเป็น

ตัวแทนธนาคารต่างๆ ด้วย เช่น ธนาคารอินโดจีน ระหว่าง

ปี พ.ศ. 2421-2433 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ระหว่างปี 

พ.ศ. 2428-2431 นอกจากนั้นยังท�าการค้าโรงสีข้าวและเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าทั้งน�าเข้าและส่งออก 
เม่ือนายอลัเบิร์ต เบอร์ลี ่ผูเ้ป็นบตุรเขยของนายยคุเกอร์ ได้

เข้ามารับช่วงงานต่อจึงเปลี่ยนชื่อห้างเป็น “เอ. เบอร์ลี่ แอนด์ 
โก” เมื่อปี พ.ศ. 2439 ด�าเนินธุรกิจต่างๆ ทั้งการเป็นพ่อค้า
เบ็ดเตล็ด ธุรกิจโรงสีข้าว การส่งออกสินค้า เช่น ข้าว ไม้ 
ยางสน ครั่ง และหนังสัตว์ นอกจากนั้นนายอัลเบิร์ต เบอร์ลี่ 

BERLi Jucker PCL (“The Company”) was  

established in Thailand in 1882 by 

Mr. Albert Jucker and Mr. Henry Sigg under the name 

“Jucker, Sigg & Co” to act as a trading agent for French, 

British, and Italian shipping firms. It also worked as an 

agent for foreign insurers and banks such as Indochina 

Bank during 1878-1890 and Hong Kong and Shanghai 

Bank as well as Bank during 1885-1888. Moreover, the 

company was also engaged in rice mill business and acted 

as a trading agent in import and export of goods. 

After Mr. Albert Berli, a son in law of Mr. Jucker, took 

over, the company’s name was changed to “A. Berli & Co” 

in 1896. The company then acted as miscellaneous items 

merchant and was engaged in rice mill business as well as 

exporting goods such as rice, timber, resin, sealing wax, 
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ยังเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจการสั่งสินค้าเข้ามาจ�าหน่าย โดยส่งนม
กระป๋องจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาขายในเมืองไทย
เป็นเจ้าแรก ต่อมาได้สั่งสิ่งทอจากสวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ 
และเยอรมนี โกโก้จากเดนมาร์ก และกระดาษเช็ดมือจาก
สหรัฐอเมริกา เข้ามาจ�าหน่าย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 ห้าง เอ. เบอร์ลี่ แอนด์ โก ได้หัน
มาสนใจในกิจการเหมืองแร่ โดยเฉพาะดีบุกและวุลแฟรม จึง
ได้เปิดสาขาแห่งใหม่ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช และในปี พ.ศ. 
2467 ได้เปลีย่นชือ่ห้างเป็น “ห้างเบอร์ลี ่ยคุเกอร์ แอนด์ โก” 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง นายอัลเบิร์ต เบอร์ลี่ 
มสีขุภาพไม่สมบรูณ์ ไม่สามารถบรหิารงานต่อได้ จงึได้แต่งตัง้
นายเอด็วาร์ด ยคุเกอร์ ให้ด�ารงต�าแหน่งหุน้ส่วนผูจ้ดัการและ
เปิดกิจการ “ห้างเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แอนด์ โก ขึ้นอีกครั้งเมื่อ
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2489 โดยมทีีท่�าการอยูท่ีถ่นนเจรญิกรงุ

ในปี พ.ศ. 2508 นายวอลเตอร์ ไมเยอร์ ได้พจิารณาว่าการ
ด�าเนินธรุกจิแบบหุน้ส่วนภายในครอบครวัเป็นอปุสรรคต่อความ
ก้าวหน้าและการเจรญิเตบิโต จงึได้มกีารชีแ้จงและชกัชวนหุน้
ส่วนอืน่ๆ ให้เห็นชอบต่อการเปลีย่นแปลงรปูแบบของบรษิทัไปสู่
การเป็นบรษิทัมหาชนทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปเข้ามาถอื
หุน้ เมือ่มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยขึน้ในปี 
พ.ศ. 2517 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด จึงได้เข้าร่วมและ
ได้เป็น 1 ใน 7 บรษิทัแรกทีเ่ข้าเป็นสมาชกิในตลาดหลกัทรพัย์

ในปี พ.ศ. 2510 นบัเป็นปีมหามงคลของบรษิทั เนือ่งจาก
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราตัง้ 
แก่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด

ในปี พ.ศ. 2544 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ
ของบริษัท เมื่อบริษัทในเครือบริษัทไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น 
หรือ ทีซีซี กรุ๊ป ได้เข้าถือครองหุ้นทั้งหมดของบริษัทท่ีถือ
โดยเฟิร์สแปซิฟิค ท�าให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ผู้เดียวในบริษัท 

หลงัจากกระบวนการท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัย์เสรจ็สิน้ลง 
บริษัท นครชื่น จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของบริษัทไทย
เจริญคอร์ปอเรชั่น ได้ถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 83.50 ของหุ้นที่
ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปัจจบัุนบรษิทัมผีูถ้อืหุน้หลกัคอื บรษิทั ทซีซี ีโฮลดิง้ จ�ากดั 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 73.689 (ณ วันที่ 19 ธันวาคม 
2557) โดยบริษัทมุ่งมั่นความเป็นเลิศในการพัฒนาการผลิต
สนิค้าและบรกิารทีเ่ป่ียมด้วยคณุภาพตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ 
และเป็นผูน้�าในการจดัจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคทีใ่ช้ในชวีติ
ประจ�าวนั เพือ่ตอบสนองความต้องการในทกุวนัของผูบ้รโิภค 
และบริษัทได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัทมี
การประกอบธุรกิจใน 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

and leather. In addition, Mr. Albert Berli started importing 

business, being Thailand’s first importer of canned milk 

from Switzerland, and later on extended import of goods 

to garment from Switzerland, England, and Germany, Cocoa 

from Denmark, and paper napkins from the United States. 

In 1913, A. Berli & Co turned its focus to mining business, 

concentrating on tin and wolfram. Afterwards, it opened a 

new branch in Nakorn Srithammarat and in 1924 changed 

its name to “Berli Jucker & Co.”

After the World War II , Mr. Albert Berli was unable to 

continue running the company due to health issues. He 

appointed Mr. Edward Jucker as Managing Partner and 

reopened “Berli Jucker & Co” in September 1946 at the 

office on Charoeng Krung Road. 

In 1965, Mr. Water Myers deemed that running business 

under partnership of family members obstructed growth 

and prosperity. He persuaded other partners to transform 

the company into a public company, allowing the general 

public to hold shares in the company. Following the 

establishment of the Stock Exchange of Thailand in 1974, 

Berli Jucker was one of the “first 7 companies” listed on 

the Thai bourse.

In the auspicious year of 1967, His Majesty King 

Bhumibhol Adulyadej graciously awarded the Company 

a Royal Warrant. 

The Company went through another major change in 

2001, when a unit of Thai Charoen Corporation (or TCC 

Group) acquired all of the Company’s shares held by First 

Pacific, making TCC the company’s sole major shareholder. 

Upon completion of a tender offer, Nakornchuen Co., 

Ltd., a unit of Thai Charoen Corporation, owned a total of 

83.50% of the Company’s outstanding shares. 

The Company’s current major shareholder is TCC Holding 

Co., Ltd., with 73.689% of stake (as of December 19,2014).  

The Company strives for excellence in developing and 

producing quality goods and services from upstream to 

downstream and in becoming the leader in consumer goods 

distribution in response to consumer demand for daily life. 

The Company has persistently expanded its businesses with 

current four business groups as follows: 
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1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
ด�าเนนิกจิการด้านการผลติ ท�าการตลาด และจดัจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋อง 
อะลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง

2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
ด�าเนนิกจิการด้านการผลติ ท�าการตลาด และจดัจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ด้านอุปโภคบริโภค ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม 
ลูกอม ผลิตภัณฑ์ซึ่งท�าจากนม เต้าหู้ สินค้าเครื่องใช้ส่วนตัว 
(สบู่ ยาสระผม และเคร่ืองส�าอาง) สินค้าเคร่ืองใช้ในครัว
เรือน (กระดาษทิชชู่และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด) รวม
ถึงการท�าการตลาดและจัดจ�าหน่ายสินค้าทั้งที่เป็นตราสินค้า
ของบริษัท และสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น นอกจากนี้ 
ยังให้บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและ 
จัดส่งสินค้า ให้แก่กลุ่มบริษัทเดียวกันและบริษัทอื่น

3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
3.1 สินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์

ด�าเนนิกจิการด้านการน�าเข้า ท�าการตลาด และจดัจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ด้านเวชภณัฑ์ ได้แก่ เภสชัภณัฑ์ เวชภณัฑ์ เครือ่งมอื 
และวสัดทุางการแพทย์ และระบบวนิจิฉยัภาพทางการแพทย์ 
โดยให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในโรงพยาบาลรัฐ โรง
พยาบาลเอกชน และคลินิก

3.2 สินค้าและบริการทางเทคนิค

ด�าเนินกิจการด้านการน�าเข้า ท�าการตลาด และจัด
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ด้านเทคนคิ ได้แก่ เคมภีณัฑ์อตุสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ รวมถึงออกแบบ จัดหา และ
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและโครงเหล็กเสาไฟฟ้า
แรงสูงชุบสังกะสี

4. กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
4.1 ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ฝ่ายธรุกจิต่างประเทศเป็นหน่วยงานทีใ่ห้การสนบัสนนุใน
การขยายธุรกิจของบริษัทสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งด้านการค้า 
และการลงทุน โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ
ในลุ่มแม่น�า้โขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
เป็นล�าดับแรก ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายและฐานธุรกิจ
ในระยะยาว ภายใต้ความท้าทายและข้อจ�ากัดทั้งด้านการค้า
และการเมืองในภูมิภาคนี้ 

1. Packaging Supply Chain
This business group manufactures, markets, and 

distributes packaging products including glass containers, 

aluminum cans and rigid plastic containers.

2. Consumer Supply Chain
This business group manufactures, markets, and 

distributes consumer goods including snack, beverage, 

candy, dairy products, tofu, personal goods (soap, shampoo, 

and cosmetics), and household goods (tissue paper and 

cleaning products). In addition, it markets and distributes 

house brand products and products under contracted 

brands as well as provides customs, warehouse, logistics, 

and delivery services to organizations within and outside 

the group. 

3. Healthcare & Technical Supply Chain
3.1 Healthcare Supply Chain

This business group imports, markets, and distributes 

healthcare products including medical and pharmaceutical 

products, medical imaging, medical equipments and other 

medical supplies. The group serves clients nationwide 

including public and private hospitals as well as medical 

clinics.

3.2 Technical Supply Chain

This business group imports, markets, and distributes 

technical supplies such as industrial chemicals and photo 

technology products as well as designs, procures, and sells 

engineering products and galvanized steel structures for 

high voltage transmission towers. 

4. Other Business Groups
4.1 International Business Division

The division facilitates the Company’s overseas business 

expansion both in trade and investment focusing on 

countries in the ASEAN economic community (AEC) with 

the priority of the Greater Mekhong sub-region countries , 

namely Cambodia, Lao, Myanmar and Vietnam. The division 

emphasizes in establishing network and long-term business 

base despite the challenges and trading and political 

restrictions in the region. 
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4.2 ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก

ด�าเนินกจิการด้านการน�าเข้า ท�าการตลาด และจดัจ�าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ด้านหนงัสอืและนติยสาร เครือ่งเขยีนและเครือ่งใช้
ส�านักงาน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จ�าหน่ายสินค้าผ่านช่อง
ทางออนไลน์ รวมถึงด�าเนินกิจการร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพ
และความงาม

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปี 2557
ปี 2557 บริษัทได้มีการขยายธุรกิจการด�าเนินงานใน

ลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายก�าลังการผลิตในธุรกิจ
เดมิ การเข้าร่วมทนุเพือ่ต่อยอดไปสูธ่รุกจิปลายน�า้ของบรษิทั 
โดยเฉพาะธรุกจิค้าปลกีทีบ่รษิทัได้ให้ความส�าคญัเข้าไปลงทนุ 
ทัง้นี ้เพือ่ให้บรษิทัสามารถบรรลวุสิยัทศัน์ทีจ่ะเป็นผูน้�าในการ
จัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันให้แก่
ลกูค้าในภูมิภาคอาเซยีน ตลอดจนเพือ่รกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์
สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียในบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พันธมิตร 
คูค้่า เจ้าหนี ้พนกังาน ตลอดจนสงัคมโดยรวม โดยเหตกุารณ์
ส�าคัญที่เกิดขึ้น ในปี 2557 สามารถ สรุปได้ดังนี้

กันยายน 2557 
บรษัิทได้ท�าการปิดโรงงานราษฎร์บรูณะในวนัที ่8 กนัยายน 

2557 และได้จัดพิธีอุ่นเตาหลอมแก้วโรงผลิตที่ 3 (TM 3) 
ณ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ากัด ในวันที่ 11 กันยายน 
2557 การเปิดเตาหลอมแก้วโรงผลติขึน้มาใหม่นีม้จีดุประสงค์
เพื่อแสดงถึงความพร้อมและความส�าเร็จของโครงการขยาย
ก�าลงัการผลติเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีม่มีากยิง่
ขึน้ รวมถงึแสดงถงึความมุง่มัน่ในการขยายกจิการของบรษิทั
ที่ก�าลังเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัท
ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศเป็นปีท่ี 7 ติดต่อ
กัน ในด้านสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงานประจ�าปี 2557

พฤศจิกายน 2557 
บรษิทัได้รบัรางวลั บรษิทัจดทะเบยีนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์

ดเีด่น (Outstanding Investor Relations Awards) งาน SET 
Awards 2014 ส�าหรับบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 20,000-
50,000 ล้านบาท

4.2 Retail Business Group

The group imports, markets, and distributes books, 

magazines, stationary, office supplies and electronics 

devices and e-commerce business. The group also operates 

retail healthcare and cosmetic shops. 

Major Changes and Developments in 
2014

The Company expanded its operative scopes in many 

aspects; increasing production capacity of existing 

businesses; entering into joint venture agreement to expand 

to downstream business, especially retail section where the 

Company sees potential investment. These changes aim to 

achieve corporate business goal as a leading distributor 

of consumer products for ASEAN consumers as well as to 

maximize business benefits of all stakeholders which are 

shareholders, business partners, debtors, employees, and 

the society. The major events in 2014 are summarized as 

follows:

September 2014  

The Company closed the factory in Ratburana on 

September 2014 and held an opening ceremony of new 

glass furnaces for TM3, at Thai Malaya Glass Co., Ltd. on 

11 September 2014. The new glass furnace is acquired to 

reflect readiness and success of our manufacturing capacity 

toward increasing demand from customers, and to highlight 

our strong determination of business expansion and steady 

growth with sustainable future. One way to gauge how 

effective our operative strategies have been, is through 

accolades and recognitions we have been granted from 

various institutions. The Company is acclaimed National 

Honor Award for “Best Factory: Labour Affairs and Welfares 

2014” for seventh consecutive years. 

November 2014

The Company received “Outstanding Investor Relations 

Awards” in SET Awards 2014 event in the category of listed 

companies with an estimated market capitalization  between 

20-50 billion Baht.
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โครงสร้างรายได้
Revenue Structure

หน่วย : ล้ำนบำท

unit : Baht Million
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ได้ 

มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลมากว่า 132 ปี ทั้งยัง

ไม่หยดุนิง่พฒันาธรุกจิเพือ่ให้สามารถบรรลวุสิยัทศัน์ทีจ่ะเป็น

ผูน้�าในการจดัจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั 

ให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเพื่อรักษาไว้ซึ่ง 

ผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่  

ผูถ้อืหุ้น พนัธมิตร คูค้่า ลกูค้า พนกังาน ตลอดจนสงัคมโดยรวม

ท้ังน้ีสามารถจ�าแนกธรุกจิของบรษิทัเป็น 4 กลุม่ ดงัต่อไปนี้

1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

4. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 

Nature of Business
Berli Jucker Public Company Limited or BJC has been 

conducting its business under corporate governance for 

more than 132 years. The Company strives to continue de-

veloping business growth to achive the leadership position 

of daily consumer goods distributor in ASEAN region, as well 

as to maintain well balanced interests for all stakeholders 

which are shareholders, alliances, partners, customers, 

employees and society.

BJC Business is categorized into 4 groups as follows:

1. Packaging Supply Chain 

2. Consumer Supply Chain

3. Healthcare & Technical Supply Chain

4. Others Business Group

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
Packaging Supply Chain

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
Consumer Supply Chain

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
Healthcare & Technical Supply Chain

อื่นๆ
Others





กลุ่มสินค้า
และบริการทางบรรจุภัณฑ์
Packaging Supply Chain
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จำกปัญหาต่อเน่ืองทางเศรษฐกิจและการเงินท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งปัญหา

การเมือง ราคาพืชผลหลักทางการเกษตรที่ตกต�่า รวมถึง
ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ลดลง ได้ส่งผลกระทบ
ต่อตลาดและก�าลังซื้อของผู้บริโภค ส่วนการปรับลดราคา
น�้ามันและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังไม่ได้ส่ง
ผลมากนัก ท�าให้ปริมาณความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่
มาก เป็นเหตุให้ยอดขายรวมของกลุ่มในปี 2557 เติบโตเพิ่ม
ขึ้นเพียงร้อยละ 1.8 จากปีก่อน โดยเป็นการเติบโตในกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
ยอดขายท่ีเตบิโตในประเทศเวยีดนามและการขายให้กบักลุม่
ลูกค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก

MANy negative factors having adverse im-
pact to the market and consumers’ 

purchasing power consist of prolonged economic and fi-
nancial issues within international and domestic markets 
as well as downfall of main agricultural prices including 
decreased numbers in export and tourism. Meanwhile, 
the low oil price and government’s new imposed strategy 
which aimed to boost up the country economic has not 
brought yet any significant results, therefore, the de-
mand of packaging services grew only slightly. Total sale 
volume in 2014 grew by 1.8% comparing to previous year.  
Aluminum can package accounted for highest growth of 
all product lines, with major sale growth in Vietnam and 
increased number of foreign customers.

In regards to glass bottle product line, the competition 

became more intense due to market slowdown. With the 

decrease in demand while supply remained unchanged, 

a surplus occurred, subsequently, many manufacturers 

of glass bottles needed to close down the glass furnaces 

operation during the year. However, BJC managed to find 

new customers in domestic and oversea areas to maintain 

its sales volume so that all glass furnaces remained in op-

eration, including new operating glass furnace in Saraburi 
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province. With overall sales volume decrease, increasing 

average prices of raw materials and energy, plus redun-

dancy payment due to moving glass factory from Rajburana 

brash to Saraburi, the total revenue decreased by 22.9%,  

adversely affected by glass manufacturing factories both 

domestic and oversea. However, the Company’s can factory 

showed steady growth during the year.

The Company has strong determination to develop 

products and services, enhance production performance in 

all steps, improve skills of employees to be able to compete 

in all markets and to expand number of customer’s as well 

as production base abroad to achieve leadership in manu-

facturing of the best packaging products in the region. 

การแข่งขนัในตลาดขวดแก้วสงูขึน้ในภาวะทีต่ลาดชะลอตวั 

แต่ก�าลังการผลิตรวมภายในประเทศมีสูงกว่าความต้องการ 

ส่งผลให้ผู้ผลิตขวดแก้วหลายรายต้องท�าการปิดเตาหลอม

แก้วไปในระหว่างปี แต่บเีจซยีงัคงสามารถรกัษายอดขายจาก

การหาลกูค้ารายใหม่ทัง้ในและต่างประเทศให้สามารถด�าเนนิ

การผลิตได้ครบทุกเตา รวมถึงเตาใหม่ที่สระบุรีด้วย อย่างไร

ก็ตาม จากยอดขายที่ลดลง ราคาวัตถุดิบและพลังงานเฉลี่ย

ทั้งปีสูงกว่าปีก่อนหน้า กอปรกับการจ่ายชดเชยพนักงานจาก

การปิดโรงงานแก้วทีร่าษฎร์บรูณะเพือ่ย้ายก�าลงัการผลติไปยงั

สระบุรี ท�าให้มีก�าไรรวมของกลุ่มลดลงร้อยละ 22.9 โดยมี

ผลกระทบมาจากโรงงานแก้วทั้งในและต่างประเทศ ในขณะ

ที่โรงงานกระป๋องมีก�าไรที่เติบโตขึ้น

บรษิทัมคีวามมุง่มัน่อย่างต่อเนือ่งในการพฒันาสนิค้าและ

บรกิาร การเพิม่ประสทิธิภาพและผลผลติ ตลอดจนการพฒันา

กระบวนการผลติและบคุลากรเพือ่ให้สามารถแข่งขนัได้ในทกุ

ตลาด รวมถึงการขยายฐานลูกค้าและขยายการผลิตไปยัง 

ต่างประเทศให้เตบิโตต่อไป เพือ่การเป็นผูน้�าทางด้านการผลติ

บรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดในภูมิภาค 
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กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 

ประเภทธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว
ฝ่ายบรรจุภัณฑ์แก้วของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) เป็นผูท้�าการตลาดและจดัจ�าหน่ายบรรจภุณัฑ์แก้ว

ทัง้หมดท่ีผลติจาก บรษิทั อตุสาหกรรมท�าเครือ่งแก้วไทย จ�ากดั 

(มหาชน) (TGI) และบริษัท ไทย มาลายา กล๊าส จ�ากัด 

(TMG) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบีเจซี กลุ่มแก้วประเทศไทยมี

ความมุ่งม่ันอย่างต่อเนือ่งในการเพิม่ประสทิธภิาพและผลผลติ 

การลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

และการบริการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่าน

ระบบมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งระบบ Lean, Six Sigma ทั้งยัง

เปิดสถาบันฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์

แก้ว เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และการบริหาร

จัดการทั่วไปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้แก่บริษัท ซึ่ง

ด�าเนินการอบรมโดย บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จ�ากัด 

ความมุ่งมั่นทั้งหมดน้ีเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาด

ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยมีแผนที่จะขยาย

ธุรกิจไปยังต่างประเทศในปี 2558 เพื่อใช้ก�าลังการผลิตที่มี

อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในปี 2557 นั้น บริษัท อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ TGI มีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 1,745 ตัน

ต่อวัน และบริษัท ไทย มาลายา กล๊าส จ�ากัด หรือ TMG มี

ก�าลังการผลิตอยู่ที่ 990 ตันต่อวัน

นอกจากโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยแล้ว 

บเีจซยีงัมโีรงงานอกีสองแห่งในต่างประเทศคอื มาลายา กล๊าส 

โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ผู้ผลิตขวดแก้วรายใหญ่ที่สุดใน

ประเทศมาเลเซยี มกี�าลงัการผลติ 510 ตนัต่อวนั และมาลายา 

เวียดนาม กล๊าส ลิมิเต็ด ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม มีก�าลัง

การผลิต 280 ตันต่อวัน โดยทั้งสองประเทศมีศักยภาพใน

การเติบโตได้ดีในอนาคต 

The products and services of packaging business is 

divided into 2 categories as follows:

1. Glass packaging
Glass Product Division is assigned by Berli Jucker 

Public Company Limited to market and distribute all glass 

products manufactured by Thai Glass Industries Public 

Company Limited (TGI) and Thai Malaya Glass Company 

Limited (TMG), a company under BJC Group. Glass Thailand 

continues to boost production performance, reduce cost of 

production, improve product and service quality as well as 

to develop personnel capabilities through various standard 

system such as Lean Six Sigma. Furthermore, in order to 

support and develop employee skills, Glass Thailand also 

launched Training Institute regarding manufacturing, 

technology and general management of glass products 

under supervision of Thai Glass Technology Co., Ltd. All 

these are comprised to enable the Company to compete 

successfully in international and domestic market. In 2015, 

the Company plans to expand its business internationally  

to optimize existing production capacity.

In 2014, the production capacity of Thai Glass Indus-

tries Public Co., Ltd., or TGI reached 1,745 tons/day while 

Thai Malaya Glass Co., Ltd. or TMG’s reached 990 tons/day.

In addition to the Glass factories in Thailand, BJC also has 

another 2 joint venture factories abroad which are Malaya 

Glass Products Sdn Bhd, the biggest glass manufacturer in 

Malaysia, with production capacity of 510 tons/day, and 

Malaya Vietnam Glass Limited, located in Vietnam, with 

production capacity of 280 tons/day. The two countries 

have promising growth potential toward the future. 
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การตลาด
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและก�าลังบริโภคของตลาดยังคงต�่า

และไม่ฟื้นตัวในไตรมาสแรกของปี รวมถึงความต้องการขวด

แก้วท่ีชะลอตวั ส่งผลให้ยอดขายและก�าไรของบรรจภุณัฑ์แก้ว

ในปี 2557 ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 4.72 และร้อยละ 

45.32 ตามล�าดับ

เพื่อรองรับความต้องการขวดแก้วจากการออกสินค้าใหม่

ของลูกค้าในกลุ่มเคร่ืองดื่ม รวมถึงยอดขายในกลุ่มอาหารที่

สามารถผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกได้มากขึ้น บริษัทจึงได้น�า

เข้าขวดแก้วบางส่วนจากมาลายา กล๊าส โปรดักส์ เอสดีเอ็น 

บเีอชด ีประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นโรงงานแก้วในกลุม่ของบรษิทั

เพื่อชดเชยก�าลังการผลิตที่ไม่เพียงพอภายในประเทศ

นอกจากนั้น บริษัทยังได้ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

และบริการ ตลอดจนมีแผนงานและกลยุทธ์ด้านการตลาด

อย่างชดัเจนในการรกัษาและการขยายฐานลกูค้า สร้างความ

สมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึปรบัปรงุคณุภาพของ

สินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและ

การแข่งขันในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยาย

ธุรกิจไปยังตลาดขวดน�้าหนักเบา ซึ่งเป็นแนวโน้มของตลาด

บรรจุภัณฑ์แก้วในอนาคต

ในส่วนตลาดต่างประเทศ บรษิทัได้ขยายตลาดไปยงัประเทศ

ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา 

ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น 

รวมถึงการขยายตลาดไปในประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย 

อินเดีย ไลบีเรีย และจีน 

Marketing
As the glass demand was lower than the previous year 

as a result of economic recession, and low consumption rate 

during the first quarter, as well as deceleration of purchase 

power, the sales volume and profit from glass products in 

2014 dropped by 4.72% and 45.32% respectively comparing 

to the previous year.

The Company imported certain amount of glass bottles 

from Malaya Glass Products Sdn Bhd, Malaysia to support 

insufficient production capacity in Thailand to feed increased 

demand of glass bottles (as BJC customers launched new 

beverage products) and to boost the sales volume in food 

industry where the export rate was increasing.

Furthermore, the Company improved product and ser-

vice quality and imposed operative plan including precise 

marketing strategies in order to maintain and expand cus-

tomer base, and to create good relationship with customers 

regularly. To efficiently compete in domestic and regional 

level, we also improved and developped product quality. 

The product line has been enlarged to cover light bottle 

product which is likely to be the trend of glass packaging 

in the future.

For international market, the Company expanded its 

market to Southeast Asia region e.g. Myanmar, Cambodia, 

Lao, Philippines, Malaysia, Vietnam and Indonesia, as well 

as to other countries such as Australia, India, Liberia and 

China. 
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แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
จากการขยายก�าลงัการผลติของโรงงานผลติขวดแก้วหลกั

ในประเทศต้ังแต่กลางปี 2555 ต่อเนือ่งถงึปี 2556 ประกอบ

กบัการสร้างโรงงานผลติขวดแก้วเองของลกูค้าเครือ่งดืม่บางราย 

และการย้ายก�าลงัการผลติจากโรงงานทีร่าษฎร์บรูณะและเปิด

เตาใหม่ท่ีโรงงานสระบรุ ีคาดการณ์ว่าในปี 2557-2558 ก�าลงั

การผลิตขวดแก้วโดยรวมจะสูงกว่าความต้องการขวดแก้วใน

ตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในช่วงครึ่ง

หลังของปี 2558 ซึ่งบริษัทพยายามที่จะรักษาฐานลูกค้าและ

หาตลาดต่างประเทศเพื่อใช้ก�าลังการผลิตและสร้างยอดขาย

จากปัญหาการเมอืงในประเทศในปี 2557 ภาวะเศรษฐกจิ

โลก และก�าลังซื้อภายในประเทศที่ต�า่ลง ท�าให้ความต้องการ

ของผลติภณัฑ์แก้วต�า่ลง ในขณะเดยีวกนักม็ผีลผลติเพ่ิมมาก

ขึ้นเนื่องจากการขยายก�าลังการผลิตของคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม

ทางกลุ่มแก้วประเทศไทย ก็ยังคงมีผลประกอบการเป็นที่น่า

พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ข่งทีต้่องมกีาร

ลดการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 กลุม่แก้วประเทศไทยมแีผนทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิ

เพือ่มุง่ไปสูก่ารเป็นบรษิทัชัน้น�า ด้วยการยดึมัน่ต่อการด�าเนนิ

ธุรกิจบนพื้นฐานที่ส�าคัญ ได้แก่ ความปลอดภัย การรักษา 

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสินค้า การผลิตและการ 

จัดส่ง รวมไปถึงการพัฒนาบุคคลากรอย่างยั่งยืน 

Market Trend and Competition
Since the Company increased production capacity of 

its main factory at the turn of 2012 -2013 and then closed 

glass factory in Rajaburana to open new factory in Sara-

buri province and some customers decided to have their 

own glass manufacturing factories, it is forecasted that in 

2014-2015, the glass product supply will be higher than its 

demand. This could result in aggressive competition dur-

ing the latter half of 2015. Taking into deep consideration, 

the Company, at its best effort, will maintain customer 

base while seeks for new market from abroad to support 

continual production and sales volume growth.

The internal political issue in 2014, global economy 

situation and weak purchasing power within the country 

resulted in, decreased demand of the glass products. At the 

same time, increasing production were due to manufactur-

ing expansion of the competitors. Nonetheless, our Glass 

Thailand experienced satisfaction result, especially when 

compared to competitors whose production capacity have 

to be reduced constantly.

In 2015, the Glass Thailand plans to run the business 

as a leading corporation based on crucial principles which 

are safety, care of environment, development of product 

quality, manufacturing, and supplying procedures and 

sustainable personal development 
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• วันที่ 8 กันยายน 2557 บริษัท อุตสาหกรรมท�า

เครื่องแก้วไทย จ�ากัด (มหาชน) (TGI) ได้ท�าการ

ปิดเตา RB4 ซึ่งมีก�าลังการผลิต 400 ตันหลอม/วัน 

ที่โรงงานราษฎร์บูรณะอย่างสมบูรณ์

• วนัท่ี 11 กนัยายน 2557 บรษิทั ไทย มาลายา กลาส 

จ�ากดั (TMG) ได้ท�าการเปิดเตาใหม่หนึง่เตา คอื SB3 

ซึง่มกี�าลงัการผลติ 400 ตนัหลอม/วนั ซึง่ได้รบัการส่ง

เสรมิการลงทนุจากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ 

การลงทุน ท�าให้ก�าลังการผลิตโดยรวมของกลุ่ม

แก้วประเทศไทย ยังคงเดิมอยู่ที่ 2,735 ตันหลอม/

วัน ประกอบด้วย เตาหลอม 8 เตา และ 27 สาย

การผลิต ทั้งนี้ทางกลุ่มแก้วประเทศไทยยังสามารถ

โอนย้ายพนักงานที่มีทักษะสูงไปช่วยงานที่ SB3 ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

•  On 8 September 2014 Thai Glass Industries Public Co., 
Ltd. (TGI) officially closed its factory in Rajburaba. 
The glass furnace RB4 which provided production 
capacity of 400 ton/day was permanently closed.

• On 11 September 2014 Thai Malaya Glass Co., Ltd. 
(TMG), with the support of the Board of Investment 
of Thailand, firstly used its new glass furnace SB3 
which has production capacity of 400 tons/day. Total 
production capacity of the Glass Product Division 
remains at 2,735 tons/day. The production has a 
total of 8 furnaces and 27 product lines. Moreover, 
the skilled employees were transferred to support 
SB3 efficiency..

เหตุการณ์ส�าคัญธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว
Major Events in 2014



  Annual Report 2014 | 91

2. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียม
บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิธรุกจิผลติ

และจัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมโดยมี บริษัท 

ไทยเบเวอร์เรจ แคน จ�ากัด หรือ TBC เป็นผู้ด�าเนินการ TBC 

มสี�านักงานและโรงงานผลติอยูท่ีเ่ขตประกอบการอตุสาหกรรม

เหมราชสระบุรี อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่กว่า 

56 ไร่ ซึง่ประกอบไปด้วยอาคารส�านกังาน โรงงานผลติ อาคาร

คลงัสนิค้า TBC เป็นผูผ้ลติกระป๋องและฝาอะลมูเินยีมส�าหรบั

บรรจเุครือ่งดืม่ โดยมกีารพมิพ์เครือ่งหมายการค้าส�าหรบัสนิค้า

ของลูกค้าแต่ละราย ปัจจุบันมีสายการผลิตดังนี้

1. สายการผลติกระป๋อง 3 สายการผลติ ผลติกระป๋องขนาด 

330 มิลลิลิตร และขนาด 250 มิลลิลิตร และกระป๋อง 

Sleek ขนาด 330 มิลลิลิตร และขนาด 250 มิลลิลิตร

2. สายการผลติฝา 4 สายการผลติ ผลติฝา Stay-on-Tab, 

Large Opening End

3. สายการตดัและการเคลอืบพมิพ์แผ่นอะลมูเินยีมส�าหรบั

การผลิตฝา 1 สายการผลิต

TBC ได้ใช้เทคโนโลยกีารผลติจากบรษิทั บอลล์ คอร์ปอเรชนั  

จ�ากัด ซึ่งเป็นผู ้น�าด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์จากประเทศ

สหรฐัอเมรกิา และ TBC ยงัได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพ

ด้านสินค้าและบริการ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

และ BRC/IoP (British Retail Consortium)

นอกจากโรงงานในประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีโรงงาน

ในประเทศเวียดนาม โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง TBC กับ 

บริษัท บอลล์ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด สหรัฐอเมริกา จัดตั้ง 

บริษัท TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited ประเทศ

เวียดนาม เปิดด�าเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งยอด

ขายและการผลิตได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 

มีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 87 จากก�าลังการ

ผลิต 850 ล้านกระป๋องต่อปี 

2. Aluminum Can
Berli Jucker Public Co., Ltd., conducts its aluminum 

can production and distribution business through Thai 

Beverage Can Co., Ltd., or TBC. TBC is the manufacturer 

of aluminum cans with head office and production plant 

located in Hemmaraj Industrial Estates, Nong Khae dis-

trict, Saraburi province, on the area of more than 56 rai 

which consists of office building, production plants and 

warehouses. TBC offers customization of product printing 

for customers. Currently, the product lines are as follows:

1. 3 production lines of can and sleek can (250 ml. and 

330 ml.)

2. 4 production lines of Stay-on-Tab and Large Open-

ing End lids

3. 1 line of cutting and coating aluminum line for lid 

production

TBC implements technology from Ball Corporation, a 

leading manufacturer of packaging products from USA. 

Furthermore, TBC carries certification of its product lines 

and service accordingly by ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

and BRC/IoP (British Retail Consortium).

In addition to the factories in Thailand, we have  

another factory in Vietnam which was joinly established 

by TBC and Ball Corporation under “TBC-Ball Beverage Can 

Vietnam Limited”. The Company started operating in June 

2012 with steady growth in production and sales volumes. 

In 2014 the production capacity was utilized at 87% from 

full capacity, 850 million cans/year.  
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การตลาด
เนื่องจากการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมจ�าเป็นต้องใช้

เทคโนโลยีชัน้สงูเพือ่ให้มต้ีนทนุด้านการผลติโดยเฉลีย่ต�า่เมือ่

เทียบกบัปรมิาณการขายจ�านวนมาก จงึท�าให้มคีูแ่ข่งน้อย โดย

ในประเทศไทยมีผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมทั้งหมด 4 ราย 

และ TBC เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง

ในปี 2557 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 

7.5 โดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากกลุม่ลกูค้าต่างประเทศ และ

กลุ่มลูกค้าในประเทศที่ผลิตเพื่อส่งออก โดยบริษัทมีสัดส่วน

การขายให้กบัลกูค้าในประเทศและต่างประเทศเท่ากบัร้อยละ  

78 และร้อยละ 22 ตามล�าดับ

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2558 บริษัทคาดว่าตลาดเครื่องดื่มทั้งในประเทศ

และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ความต้องการใช้กระป๋องยังคงเติบโตขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิง่จากกลุม่ลกูค้าเครือ่งดืม่ในประเทศทีผ่ลติเพ่ือส่งออก

ไปยังประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเบียร์ 

และเครื่องดื่มชูก�าลัง (Energy Drink) นอกจากนี้ บริษัทยัง

ขยายฐานลูกค้าไปยังเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ เช่น น�้าผลไม้ 

Functional Drink ซึ่งยังมีอัตราการใช้กระป๋องที่ยังไม่สูงนัก

Marketing
There are a few competitors in production of can alumi-

num since the production requires advanced technology  to 

keep low production costs achieve by mass production. In 

Thailand, there are a total 4 of aluminum can manufactures  

and TBC is one of the biggest manufacturers.

In 2014, the sales volumes rose by 7.5% from 2013 with 

major growth from overseas customers and customers 

from export field. The sales portion between domestic and 

overseas customers is 78% and 22%, respectively.

Market Trend and Competition
In 2015 it is expected that the beverage market, both 

domestic and international including Indochina region, 

will grow steadily. This will affect increase in demand of 

the aluminum can, especially from domestic customers 

that export their products e.g. beer and energy drinks 

to Indochina region. Moreover, the Company will expand 

customer base to other types of beverage e.g. fruit juice 

and functional drinks where the demand still not high.



6.00 a.m. 7.00 a.m 8.00 a.m. 9.00 a.m.

10.00 a.m. 11.00 a.m 12.00 a.m. 1.00 p.m.

2.00 p.m. 3.00 p.m. 4.00 p.m. 5.00 p.m.

6.00 p.m. 7.00 p.m. 8.00 p.m. 9.00 p.m.

1 วันกับผลิตภัณฑ์ของบีเจซี 
BJC products during the day.
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กลุ่มสินค้า
และบริการทางอุปโภคบริโภค
Consumer Supply Chain

กลุ่มสนิค้าและบรกิารทางอปุโภคบรโิภคได้ด�าเนนิธุรกจิ

ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตลอดจนด�าเนินการผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบีเจซี 

รบัจ้างผลติสนิค้าภายใต้เครือ่งหมายการค้าของคูค้่าทัง้ในและ 

ต่างประเทศ และจัดจ�าหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดโดยผ่านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายต่างๆ เช่น ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้าน

สะดวกซือ้ ร้านค้าในสถานบีรกิารน�า้มนั และร้านค้าปลกีแบบ

ดั้งเดิม รวมถึงการให้บริการด้านโลจิสติกส์ให้กับสินค้าของ 

บีเจซีและคู่ค้าด้วยเช่นกัน ซ่ึงการประกอบธุรกิจในลักษณะ

ดังกล่าวมีการด�าเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคได้แบ่งออกเป็น

ธุรกิจย่อยๆ 6 ธุรกิจ คือ

CONsumer Supply Chain operates a fully-

integrated group of businesses, rang-

ing from product research and development to the manu-

facture of BJC proprietary products, the manufacture of 

products for partner brands domestically and abroad, and 

distribution through various channels such as modern 

trade outlets, convenience stores, service stations, and 

traditional trade stores, also providing logistics services 

for BJC and our partners’ goods. These businesses oper-

ate both at home and abroad, primarily within Southeast 

Asia.

Consumer Supply Chain is divided into 6 businesses:

1. The Foods Group manufactures snack foods under 

a variety of brands, such as Tasto, Party, Dozo, Campus, 
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1. ธุรกิจอาหาร ด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าประเภท

ขนมขบเค้ียวภายใต้ตราสนิค้าต่างๆ เช่น เทสโต ปาร์ตี ้โดโซะ 

แคมปัส และเครือ่งดืม่ อาท ิแคมปัสมอลต์ กาโตะ รวมถงึการ

วางแผนการตลาดและการจดัจ�าหน่ายสนิค้าประเภทอาหารที่

ผลติภายในกลุม่บรษิทัทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่ผลติโดยบรษิทั 

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ากัด นอกจากนี้ยังได้ขยายตลาดไป

สู่ประเทศมาเลเซียโดยมี บีเจซี ฟู้ด (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น 

บีเอชดี (BJFM) เป็นผู้ผลิตสินค้ามันฝรั่งทอดกรอบภายใต้

ตราสินค้าไวส์ เทสโต และคาลบี้ ซึ่ง BJFM รับจ้างผลิตให้

กับลูกค้าภายนอก 

and drinks such as Campus Malt and Kato. This involves 

market planning and the distribution of food products that 

are manufactured domestically and abroad by Berli Jucker 

Foods Co.,Ltd. In addition, there has been expansion into 

the Malaysian market through BJC Foods (Malaysia) Sdn. 

Bsd. (BJFM), manufacturer of fried potato chips under the 

Wise, Tasto and Calbee brands, which BJFM manufactures 

for external customers.  

อาหารว่างหลากหลายแบรนด์ภายใต้การดูแลของสายธุรกิจอาหาร
Various brands of snack food by BJC’s Food Group manufacturers.
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2. ธุรกิจสินค้าเคร่ืองใช้ส่วนตัวและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน

ด�าเนินธุรกิจในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งท�าการ

ตลาด และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัวซึ่ง

ประกอบด้วยผลติภณัฑ์สบู ่ผลติภณัฑ์เดก็ แปรงสฟัีน ผ้าอ้อม 

และเครื่องส�าอาง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย กระดาษทิชชู่ ผลิตภัณฑ์ท�าความ

สะอาด น�้ายาปรับอากาศ โดยมีบริษัท รูเบียอุตสาหกรรม 

จ�ากัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ ผลิตภัณฑ์เด็ก และเครื่อง

ส�าอาง และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ากัด เป็น

ผู้ผลิตกระดาษทิชชู่ อีกทั้งยังรับจ้างจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ให้กับลูกค้าภายนอกที่สอดคล้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีบีเจซี

ด�าเนินธุรกิจอยู่

3. ธรุกจิด้านการจดัเกบ็สนิค้าและการจดัส่งสนิค้า ด�าเนนิ

ธรุกจิให้บรกิารรบัฝากและบรหิารสนิค้าคงคลงั และให้บรกิาร

ขนส่งเพือ่กระจายสนิค้าทัว่ประเทศ รวมถงึการด�าเนนิการเรือ่ง

พิธีการศุลกากรส�าหรับสินค้าน�าเข้าและส่งออก 

2. Personal care and household goods operations 

include the development, manufacture, marketing and 

distribution of personal care products consisting of soap, 

children’s products, toothbrushes, diapers and cosmetics, 

and household products consisting of tissue paper, cleaning 

products and air fresheners. Rubia Industries Co.,Ltd. is 

the manufacturer of soaps, child products and cosmetics 

and Berli Jucker Cellox Co., Ltd. manufactures tissue paper. 

We also distribute products that are consistent with BJC’s 

business for external customers. 

3. The warehouse and delivery business operates ser-

vices throughout Thailand, including customs clearance 

procedures for imported and exported goods. 
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4. Business in Vietnam is divided into 3 groups:

• Ichiban Co.,Ltd. manufactures a variety of bean curd 

products. 

• Thai Corp International (Vietnam) Co.,Ltd is the 

distributor of Red Bull beverages, Three Lady Cooks 

canned fish, Cellox and Zilk tissue paper, Bear Brand 

milk, Carnation condensed milk etc.

• Thai An Group (TAG) handles sales and distribution of 

consumer goods in Vietnam including electrical goods, 

cement products, household cleaning products, personal 

care products, milk products, foods and snacks etc. 

4. ธุรกิจในประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

• บริษัท อิจิบัง จ�ากัด ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าอาหาร

ประเภทเต้าหู้ชนิดต่างๆ ในประเทศเวียดนาม 

• บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) จ�ากัด 

เป็นผู้จัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มกระทิงแดง ปลากระป๋องตรา

สามแม่ครัว กระดาษทิชชู่เซลล็อกซ์ ซิลค์ นมสดตราหมี 

นมข้นหวานคาร์เนชั่น ฯลฯ ในประเทศเวียดนาม

• ไทอัน กรุ๊ป (TAG) เป็นผู้จัดจ�าหน่ายและกระจายสินค้า

ในประเทศเวยีดนาม ภายใต้กลุม่สนิค้าอปุโภคและบรโิภค 

ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์

ท�าความสะอาดภายในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช ้

ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์นม อาหารและขนมขบเคี้ยว ฯลฯ 

สายการผลิตของบีเจซีในเวียดนาม
BJC Plants in Vietnam.
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5. ธรุกจิเครือ่งเขยีนและเครือ่งใช้ส�านกังาน ด�าเนนิธรุกจิ

จัดจ�าหน่ายสนิค้าเครือ่งเขียนและเครือ่งใช้ส�านกังานทัง้ทีผ่ลติ

ในประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุดและกระดาษภายใต้ยี่ห้อ 

Double A เครื่องเขียนและเครื่องใช้ส�านักงาน 3M ภายใต้

ยี่ห้อ Scotch และ Post-it รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน 

Stabilo ผลติภณัฑ์กาว UHU จากประเทศเยอรมนแีละเครือ่ง

ใช้ส�านักงานและเครื่องเขียนจากประเทศจีน

6. ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และไลฟ์สไตล์ 

ด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก่ โทรศพัท์มอืถอื แทบ็เลต็ คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ เครือ่งใช้

ไฟฟ้าภายใต้ยี่ห้อ Samsung, Apple, Electrolux, LG, Sony, 

Dell, Toshiba, Panasonic และอื่นๆ

ในปี 2557 ถึงแม้เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าและ

สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด ตลอดจนปัญหาด้าน

การเมืองในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 แต่กลุ่มสินค้าและ

บริการทางอุปโภคบริโภคก็ยังสามารถสร้างยอดขายให้สูงขึ้น

จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.6

ในปี 2558 คาดว่าตลาดจะยังคงมีภาวะการแข่งขันท่ี

รนุแรง การแข่งขนัค่อนข้างสงูอย่างต่อเนือ่ง แม้สภาพทางการ

เมืองจะดูไม่น่าเป็นห่วงก็ตาม ทางกลุ่มสินค้าและบริการทาง

อุปโภคบริโภคยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการรักษาธุรกิจจาก

ลกูค้าเดมิ และออกผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่เพิม่ยอดขายจากลกูค้า

และช่องทางการขายใหม่ๆ นอกจากนี้ยังคงมุ่งเน้นการขยาย

ธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศตามทิศทางของประเทศที่ได้เข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในส่วนธุรกิจที่เวียดนาม บีเจซียังคงเน้นการสร้างแบรนด์ 

การหาธรุกจิใหม่ๆ การเพิม่ประสทิธภิาพในด้านคลงัสนิค้าและ

5. The stationery and office supplies business manages 

sales of stationery and office products that are manufactured 

domestically, including Double A notebooks and paper, 3M 

stationery and office supplies under the Scotch and Post-it 

brands, Stabilo stationery, UHU glue from Germany and 

office supplies and stationery from China. 

6. Distribution of electronics and lifestyle products as 

sales representatives of electronic goods including mobile 

phones, tablets, computer notebooks and electrical goods 

from Samsung, Apple, Electrolux, LG, Sony, Dell, Toshiba, 

Panasonic and others.

In 2014, Consumer Supply Chain was able to record 

sales growth of 4.6% despite the slow economy and highly 

competitive market conditions, as well as political instabil-

ity in the first half of the year.

For 2015, it is expected that the market will remain 

highly competitive, though there is less concern over the 

political situation. Consumer Supply Chain will focus on a 

strategy of retaining existing customers and introducing 

new products to increase consumer sales and new sales 

channels. In addition, business expansion into foreign 

markets will continue and focus on those countries that 

will be joining the ASEAN Economic Community. 

In Vietnam, BJC remains focused on brand building, 

looking for new business opportunities and improving ef-

ficiency in warehousing and logistics operations, in order 

to support growth of existing products and the intoduction 

of new ones. In addition, Ichiban Co.,Ltd. is planning to 
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1. กลุ่มธุรกิจอาหาร
กลุ่มธุรกิจอาหารประกอบด้วยฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร, 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟูดส์ จ�ากัด, บีเจซีฟูดส์ (มาเลเซีย) 

เอสดีเอ็น บีเอชดี และบริษัท บีเจซีดานอน แดรี่ จ�ากัด โดย

ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2557 ต�า่กว่าปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 8.9 เนื่องจากก�าลังซื้อที่ลดลงของผู้บริโภคซึ่งเป็นผล

มาจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต�่า

ฝ่ายผลติภณัฑ์อาหารด�าเนนิธุรกจิด้านการตลาดและการ

จัดจ�าหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลิตจาก

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟูดส์ จ�ากัด, บีเจซีฟูดส์ (มาเลเซีย) 

เอสดีเอ็น บีเอชดี และบริษัท บีเจซีดานอน แดรี่ จ�ากัด รวม

ทั้งสินค้าที่จ้างโรงงานนอกกลุ่มให้ผลิต นอกจากน้ียังรับจ้าง

จัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้กับคู่ค้า

ภายนอกอีกด้วย

1. Foods Group
The Foods Group is comprised of the Food Products 

Division, Berli Jucker Foods Co.,Ltd., BJC Foods (Malay-

sia) Sdn Bhd and BJC Danone Dairy Co.,Ltd. Sales in the 

Foods Group in 2014 decreased by 8.9% on the previous 

year because of reduced consumer spending power due to 

economic recession. 

The Food Products Division handles marketing and do-

mestic and international sales for products manufactured 

by Berli Jucker Foods Co.,Ltd., BJC Foods (Malaysia) Sdn 

Bhd and BJC Danone Dairy Co.,Ltd.and also products that 

factories outside the group are hired to manufacture. In 

addition, the division also handles the distribution of food 

and beverage products for partner companies. 

โลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าปัจจุบันและสินค้า

ใหม่ นอกจากนี้ บริษัท อิจิบัง จ�ากัด ยังมีโครงการที่จะเปิด

โรงงานเต้าหู้แห่งที่ 2 ทางภาคเหนือของเวียดนามอีกด้วย

ผลการด�าเนินงานในแต่ละธุรกจิของกลุม่สนิค้าและบรกิาร

ทางอุปโภคบริโภคในปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

open its second bean curd factory in the north of Vietnam.

Details of the results for the business operations under 

the Consumer Supply Chain in 2014 are as follows: 
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ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจอาหาร สามารถแบ่งได้ออกเป็น 

3 กลุ่มได้แก่

1. กลุ่มขนมขบเคี้ยว ได้แก่ มันฝรั่งทอดกรอบเทสโต มัน

ผสมทอดกรอบเคลอืบเนยคาราเมลปาร์ตี ้ขนมอบกรอบเคลอืบ

รสช็อกโกแลตแคมปัส และข้าวอบกรอบโดโซะ 

2. กลุม่เครือ่งดืม่ ได้แก่ ผลติภณัฑ์น�า้ผลไม้พร้อมดืม่กาโตะ 

เครื่องดื่มชาพร้อมดื่มที-เบรค น�้าผลไม้คูลโคโค่ น�า้บ๊วยผสม

เนื้อบ๊วยซัมเมอร์ 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์นมและนมเปร้ียว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

เครือ่งดืม่ยเูอชทรีสชอ็กโกแลตมอลต์ แคมปัสชอ็คโกดริง้ นม

เปรี้ยวพร้อมดื่มแอคทีเวีย ผลิตภัณฑ์โยเกริต์ถ้วยแอคทีเวีย 

การตลาด
กลุ่มธุรกิจอาหารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากตราสินค้าของ 

บีเจซีที่มีอยู่เดิมให้มีความหลากหลายและตรงใจผู้บริโภค

มากขึ้น อีกทั้งยังได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และ

เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มของ 

คู่ค้า เพื่อท�าให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน และเป็นการ

เพิม่ความแขง็แกร่งในช่องทางการขายเดมิ รวมถงึการพฒันา 

ช่องทางการขายใหม่ๆ ในอนาคต

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้ถูกจัดจ�าหน่ายออกสู่

ตลาดโดยช่องทาง ดังนี้

1. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แบ่งออก

เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้าน

สะดวกซื้อแคชแอนด์แครี่

2. ร้านสะดวกซื้อ/ร้านค้าในสถานีบริการน�า้มัน (Conve-

nience Store/Gas Station)

The Foods Group has 3 product groups as follows:

1.  Snack foods, comprising Tasto fried potato chips, 

Party caramel-coated yam chips, Campus chocolate-

coated snacks and Dozo rice crackers;

2. Beverages, comprising Kato ready-to-drink fruit 

products, Tea Break ready-to-drink tea, Cool Coco 

fruit juice and Zummer plum juice.

3. Milk and yoghurts, comprising chocolate malt UHT 

Campus Choco Drink, Activia drinking yoghurt and 

Activia cup yoghurts.

Marketing
The Foods Group developed products from existing 

BJC brands to offer more variety and greater appeal to 

consumers, introducing new products to the market and 

acting as distributor for food and beverage products from 

other operators in order to provide sustainable growth, 

and strengthen existing sales channels and developing 

new ones in the future. 

Food and beverage products used the following distri-

bution channels: 

1. Modern Trade, which can be divided into 3 types: 

hypermarkets, supermarkets and cash and carry.

2. Convenience Stores / Gas Stations
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3. ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งแบ่ง

ออกเป็นร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก ทั้งในกรุงเทพมหานคร

และต่างจังหวัด

4. การขายตรงให้กับผู้บริโภค (Direct to Home) บริษัท

ได้เริ่มหน่วยงานนี้เมื่อกลางปี 2555 เป็นต้นมา โดยปัจจุบัน

ยังเน้นจ�าหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตแอคทีเวียเป็นหลัก 

และมีการขยายจ�านวนพนักงานขายอย่างต่อเนื่อง

5. การขายส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ

กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว โดยแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายใน

แต่ละประเทศ ผลติภณัฑ์หลกัทีส่่งไปจ�าหน่าย ได้แก่ มนัฝรัง่ 

ทอดกรอบเทสโต มนัผสมทอดกรอบเคลอืบเนยคาราเมลปาร์ตี้ 

ขนมอบกรอบเคลอืบรสชอ็คโกแลตแคมปัส ข้าวอบกรอบโดโซะ 

และเครือ่งดืม่ยเูอชทรีสชอ็กโกแลตมอลต์ แคมปัสชอ็คโกดริง้

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าจะยังคงชะลอตัว

ในปี 2558 รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองที่ยังไม่มั่นคงจะ 

ส่งผลให้ก�าลังซื้อและการบริโภคสินค้าในกลุ่มอาหารและ 

เครือ่งดืม่ลดลง ท�าให้ภาวะการแข่งขนัในตลาดจะยงัคงรนุแรง

เช่นในปี 2557 เพือ่รกัษายอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด 

กลุ่มสินค้าและเครื่องดื่มมีแผนจะออกสินค้าใหม่ๆ ท่ีมุ่งเน้น

เรือ่งการดแูลสขุภาพ จะจดัท�าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์อย่าง

หนักและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

3. Traditional Trade which can be divided into wholesale 

and retail outlets in Bangkok and other provinces.

4. Direct To Home, which was set up in mid-2012, con-

tinues to sell Activia yoghurt as its core product, and 

will be increasing the numbers of sales staff. 

5. Export sales to neighbouring countries such as 

Cambodia, Myanmar and Laos, by appointing sales 

representatives in each country. The core export 

products are Tasto potato chips, Party caramel-coated 

yam chips, Campus chocolate-coated snacks, Dozo 

rice crackers and Campus Chocodrink, a chocolate 

malt UHT drink. 

Market Trends and Competition
With the economy expected to remain sluggish in 2015 

and uncertainty regarding the political situation, purchasing 

power and consumption in the foods and beverages segment 

are likely to fall, meaning that competition in the market 

will be as intense as 2014. In order to maintain sales and 

retain market share, the food and beverage segment plans 

to introduce new health products that will be heavily adver-

tised and promoted, with ongoing promotional activities.  
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2. กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ส่วนตัวและ
เครื่องใช้ในครัวเรือน

กลุ่มธุรกิจสินค้าเร่ืองใช้ส่วนตัวและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน

ประกอบด้วย ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้

ในครัวเรือน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ากัด และ

บรษิทั รเูบยี อตุสาหกรรม จ�ากดั โดยกลุม่ธุรกจิสนิค้าเครือ่งใช้ 

ส่วนตวัและเครือ่งใช้ในครวัเรอืนสามารถท�ายอดขายในปี 2557 

สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.9

ผลติภัณฑ์ของกลุม่ธรุกจิสนิค้าเครือ่งใช้ส่วนตวัและเครือ่งใช้ 

ในครัวเรือน สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ สบู่ตรานกแก้ว เครื่อง

ส�าอางตราเบอร์ล่ีป๊อปส์ ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าพรีเมดิกา  

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวหิมาลายา ผลิตภัณฑ์เด็กตรา 

เดอร์มาพอน และยากนัยงุตราเบลส์ ซึง่ผลติจากบรษิทั รเูบยี

อุตสาหกรรม จ�ากัด และการว่าจ้างผลิตกับผู้ผลิตนอกกลุ่ม

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. กลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้แก่ กระดาษทิชชู่และ

ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดตราเซลลอ็กซ์ ซลิค์ เบลล์ แมกซ์โม่ 

และบเีจซไีฮจนิีสท์ซึง่ผลติจากบรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ์ 

จ�ากัด นอกจากนี้ยังมีการส่งออกกระดาษทิชชู่ไปจ�าหน่ายใน

ต่างประเทศโดยผ่าน บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล ในประเทศ

เวียดนาม

2. Personal Care and House-
hold Products

The personal care and household products group com-

prises the Personal Products and Household Goods Division, 

Berli Jucker Cellox Co.,Ltd. and Rubia Industries Co.,Ltd. 

In 2014, sales increased by 2.9% on the previous year. 

The personal care and household products group can 

be divided into 3 types as follows:

1. Personal care products are Parrot soap, Burli Pops 

cosmetics, Premedica skin and facial treatments, 

Himalaya personal care products, Dermapon chil-

dren’s products, and Belle mosquito repellant which 

are manufactured by Rubia Industries Co.,Ltd. and 

employing external manufacturers in the country 

and abroad.

2. Household products are tissue paper and cleaning 

products under the Cellox, Belle, Maxmo and BJC 

Hygienist brands which are manufactured by Berli 

Jucker Cellox Co.,Ltd. Tissue paper is also exported 

to Vietnam through BJC International.
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3. กลุม่สนิค้าทีร่บัจ้างจดัจ�าหน่ายจากคูค้่าภายนอกบรษิทั

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้เครือ่งใช้ส่วนตวัและเครือ่งใช้ 

ในครัวเรือน ได้แก่ แปรงสีฟันตราวิคตอรี ผ้าอ้อมเด็กตรา 

ดรายเพอร์ส ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดตราเป็ด มิสเตอร์ 

มัสเซิล สปาคลีน และเพนกวิน ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศตรา

ซาวาเด และเกลด ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�าจัดแมลงตราไบ

กอน และผลิตภัณฑ์กันยุงออฟ

การตลาด
กลุ่มธุรกิจสินค้าเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัว

เรือนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีจุดขายที่แตกต่างจาก

คู่แข่ง และเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ

รักษาและเพิ่มยอดขายในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงใน

ปี 2557 นอกจากนี้ยังมุ่นเน้นการท�าตลาดออนไลน์ส�าหรับ

กลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางและผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิ อกีทัง้เน้น

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิการขายทีร่นุแรงอย่าง 

ต่อเนื่องส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่และกระดาษทิชชู่

การจัดจ�าหน่ายของฝ่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ส่วนตัวและ

เครื่องใช้ในครัวเรือนแบ่งออกเป็น 6 ช่องทาง ดังนี้

1. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) ได้แบ่งออก

เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และ

ร้านแคชแอนด์แครี่

2. ร้านสะดวกซือ้และร้านค้าในสถานบีรกิารน�า้มนั (Con-

venience Store/Gas Station)

3. Personal care and household products that the com-

pany sells for other domestic and foreign manufactur-

ers are Victory toothbrushes, Drypers diapers, Duck, 

Mister Muscle, Spa Clean and Penguin cleaning prod-

ucts, Sawaday and Glade air fresheners, Baygon insect 

repellents and sprays, and Off mosquito repellent.

Marketing
The personal care and household products group devel-

oped new products with selling points that differentiate 

them from competitors and organized marketing events 

more frequently in order to maintain and increase sales in a 

very competitive market in 2014. In addition, we focused on 

the online marketing of cosmetics and skin care products. 

Heavy advertising and sales promotions were ongoing for 

soaps and tissue paper.

The Personal Care and Household Products Division 

uses 6 distribution channels:

1. Modern Trade, which can be divided into 3 types: 

hypermarkets, supermarkets and cash and carry. 

2. Convenience Stores / Gas Stations

3. Traditional Trade which can be divided into wholesale 
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3. ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกทั้งในกรุงเทพมหานคร

และต่างจังหวัด

4. กลุม่ลกูค้าสถาบนั (Institutional Channel) คอื ลกูค้า

ที่ซื้อสินค้าของบริษัทเพื่อน�าไปใช้หรือให้บริการแก่ผู้บริโภค

ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร

และส�านักงาน เป็นต้น โดยมีตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัทเป็น

ผู้แทนในการขาย

5. ร้านค้าในต่างประเทศ โดยบริษัทได้ส่งออกสินค้าไป

จ�าหน่ายในต่างประเทศ ปัจจบุนัมจี�าหน่ายสนิค้าไปยงัประเทศ

เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย

6. ช่องทางในตลาดออนไลน์เริม่มบีทบาทมากขึน้ ซึง่เป็น

อีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
คาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจในปี 2558 จะยังคงชะลอ

ตัวดงัเช่นปี 2557 ก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคจะยงัไม่ปรบัตวัสงูขึน้  

ท�าให้การแข่งขันในตลาดส�าหรับสินค้าเคร่ืองใช้ส่วนตัวและ

เครื่องใช้ในครัวเรือนจะยังคงรุนแรงต่อไป โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในด้านราคาสินค้า ทุกกลุ่มสินค้าในตลาดจะมีการออก

ผลติภัณฑ์ท่ีมกีารปรบัขนาดและราคาให้เหมาะสมกบัผูบ้รโิภค

มากขึ้นและจะมีการท�าโฆษณาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ขายที่รุนแรงเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

and retail stores in Bangkok and other provinces.

4. Institutional Channel, comprised of customers who 

purchase the company’s products to use with or pro-

vide services to consumers such as hotels, factories, 

restaurants and offices, with sales handled by the 

company’s sales representatives. 

5. Overseas stores, where the company exports pro-

ducts for sale overseas; products are currently sold 

in Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar and Malaysia.

6. Online Marketing is beginning to play an outstand-

ing role as an additional channel for direct contact 

with consumers.

Market Trends and Competition
It is expected that, as in 2014, the economy will remain 

slow in 2015. Consumer purchasing power is unlikely to 

increase, meaning that competition in the personal care and 

household products market will remain strong, especially in 

terms of pricing. All product groups in the market will see 

adjustments to make sizing and pricing more appropriate 

for consumers and advertising and organizing promotional 

activities to preserve market share. 
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3. ธุรกิจบริการด้านการจัดเก็บและ
การจัดส่งสินค้า

บรษิทัด�าเนินธรุกจิด้านโลจสิตกิส์โดยให้บรกิารรบัฝากและ

บรหิารสนิค้าคงคลงัและให้บรกิารขนส่งเพือ่กระจายสนิค้าท่ัว

ประเทศ รวมทั้งการบริการในฐานะตัวแทนเพื่อด�าเนินเรื่อง

ทางพธิกีารศลุกากรส�าหรบัสนิค้าน�าเข้าและส่งออก ให้บรกิาร

ทั้งลูกค้าในกลุ่มบริษัทและลูกค้าภายนอก ธุรกิจของบริษัท

สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ

1. คลังสินค้ำ 
ให้บริการการตรวจรับสินค้าเข้า การจัดเก็บตามประเภท

ของอุณหภูมิและอายุสินค้า การจัดสินค้าตามใบสั่งขาย การ

บรรจุหีบห่อใหม่การเตรียมใบส่งสินค้า ทั้งหมดเป็นไปตาม

เกณฑ์หรือเงื่อนไขความต้องการของลูกค้า 

ปัจจบัุนบรษิทัมีคลงัสนิค้า 8 แห่ง พืน้ทีจ่ดัเกบ็รวม 81,530 

ตารางเมตร และมีรายการสินค้ามากกว่า 16,000 รายการ 

บรษิทัได้ลงทุนติดตัง้ระบบคอมพวิเตอร์ควบคมุการจดัการคลงั

สนิค้า (Warehouse Management System ภายใต้ตราสนิค้า 

ISIS) พร้อมด้วยระบบชัน้วางสนิค้าทีท่นัสมยั ซึง่ก่อให้เกดิข้อ

ได้เปรยีบและประโยชน์ต่อลกูค้า เช่น สามารถตรวจสอบและ

ตดิตามค้นหารายการสนิค้าได้อย่างถกูต้องแม่นย�า สามารถจดั

และควบคมุการจ่ายสนิค้าตามระบบ “First-Expire, First-Out” 

“First-In, First-Out” “Last-In, First-Out” หรอืตามลอตการ

ผลติได้อย่างเทีย่งตรง แยกเกบ็สนิค้าในพืน้ทีเ่กบ็ตามอณุหภมูิ

ควบคุมที่ต้องการทั้งห้องอุณหภูมิปกติ ห้องปรับอากาศ (24 

3. Warehousing and logistics 
service

The company engages in a fields of logistics and 

warehouse services, inventory management, product 

distribution nationwide including custom brokerage & 

freight forwarding to customers in BJC group as well as 

to the external clients. Our core service is divided into 4 

major categories:- 

1. Warehousing 

We offer service of inbound goods, storage categorized 

by type (ambient or temperature controlled environment) 

and by expiration date of the products, goods arrangement 

as per sale order, re-packing and issuing invoices. All of 

these are accommodated to meet customers’ requirements.  

Currently we provide service through 8 warehouses 

with total storage area of 81,530 sq.m., handling more than 

16,000 items. We manage inventory data via comprehen-

sive suite of capabilities best-in-class WMS software from 

“ISIS”. Our state-of-the-art system is deployed to monitor 

and control all critical warehouse processes, including 

recording all events and activities in the receipts, handling 

and storing of products sorted by various criteria such as 

“First-Expire First-Out”/ “First-In First-Out” / “Last-In 

First – Out” or batch selection, including the location of 

inventory. Our warehouses are designed, implemented and 

operated in line with various requirements i.e. ambient, 
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องศาเซลเซยีส) และห้องเยน็ (2-8 องศาเซลเซยีส) หรอืพืน้ที่

เฉพาะสนิค้าตามทีล่กูค้าต้องการ ความแม่นย�าของการบรหิาร

สินค้าคงคลังอยู่ที่ระดับร้อยละ 99.95 ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบ

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมี 

นโยบายการด�าเนนิการดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ท�าให้มัน่ใจ

ได้ว่าบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามค�าม่ันสัญญาในการให้

บริการที่มีคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. กำรขนส่ง 
บรษิทัให้บรกิารจดัส่งสนิค้าให้กบัลกูค้าทัง้แบบไม่ควบคมุ

อณุหภมูแิละแบบควบคมุอณุหภมู ิตัง้แต่ 2-4 องศา ไปจนถงึ 

-30 องศา โดยขนส่งด้วยรถของบริษัทเอง และ/หรือรถเช่า 

หลากหลายประเภท ทั้งรถหัวลากพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ รถ

บรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ รถกระบะ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์ 

ซึ่งรถขนส่งทั้งหมดจะถูกบริหารภายใต้ระบบจัดการขนส่งที่

ทันสมัย (Transport Management System : TMS) เพื่อให้

สามารถส่งสนิค้าได้ตรงตามเวลาและคณุภาพทีล่กูค้าต้องการ

ทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเสริมในการเก็บเงิน

ขณะส่งมอบ และการจัดการสินค้าคืนจากร้านค้า

3. ตัวแทนพิธีกำรศุลกำกร 
บริษัทเป็นตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 208 โดยมี

ขอบเขตการให้บรกิารเป็นแบบครบวงจร ทัง้น�าเข้าและส่งออก  

ผ่านทางเรือ ทางอากาศ และทางบก (แบบออนไลน์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง “Green Line” และระบบ “Paperless”) 

และครอบคลุมถึงการจัดหาค่าระวางสินค้ารวมท้ังบริการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอคืนค่าภาระภาษีอากรส�าหรับ

วัตถุดิบที่น�าเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ

ศลุกากร เป็นต้น ซึง่บรษิทัมเีจ้าหน้าทีด้่านงานพธิกีารศลุกากร

ประจ�าอยู่ที่ส�านักงานใหญ่เพื่อสามารถรับและส่งเอกสารท่ี

รวดเรว็กบัลกูค้าและสายการเดนิเรอืและเครือ่งบนิ ตลอดจน 

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

air-conditioned (24 Celsius) and cold storage (2-8 Celsius) 

or any specific environment as required by customers.We 

implemented quality management system ISO 9001: 2008 

to achieve high quality service and continual develop-

ment and to guarantee that our inventory management 

is 99.95% precise.

2. Transportation
From manufacturing plants to warehouses nationwide, 

we transport products in both non-temperature controlled 

and temperature controlled conditions which ranged from 

\2-8 Celsius\to -30 Celsius.. Our fleet is a combination of 

many types of delivery trucks either Company’s own as-

sets or subcontractors’ i.e. 40’ container, 10 wheelers, 6 

wheelers, pick-ups or motorbikes. All transporting vehicles 

are managed under Transportation Management System 

(TMS) to support punctual delivery across the country and 

to achieve quality of premium service; to enable custom-

ers to control over the products during the shipment by 

providing to customers required resources and information 

at affordable rates. We also provide COD service and goods 

return from store.

3. Customs brokerage & Freight forwarding
The Company has been appointed Custom broker agent, 

License no. 208. We provide custom clearance for both 

inbound and outbound shipments through sea, air and 

land transportation (electronically through “Green line” 

or “Paperless” system). The scope of service also covers 

provision of cargo rates, and other relevant services such 

as tax refund for raw materials imported under Section 

19 bis of the Customs Act. We combine our brokerage 

and transportation services to ensure accurate customs 

compliance and timely delivery of your goods. In our head 

office, we have experienced and licensed customs brokers 

promptly supporting all documents for customers, carriers, 

customs office and related departments.  
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4. การให้ค�าปรึกษาด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ 
ให้บรกิารวเิคราะห์และปรบัปรงุการด�าเนนิการเพือ่บรหิาร

จัดการด้านซัพพลายเชนและกระบวนการภายในคลังสินค้า 

การขนส่ง การด�าเนินพิธีการศุลกากร และการวางแผนสิทธิ

ประโยชน์ทางด้านภาษีศุลกากร

การตลาด
บรษิทัได้มุง่เน้นการท�างานอย่างใกล้ชดิกบัลกูค้าทัง้ในกลุม่

บริษทัและลกูค้าภายนอกเพือ่ปรบัปรงุความพงึพอใจของลกูค้า

อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีบ้รษิทัยงัขยายการให้บรกิารแก่ลกูค้า

ภายนอกกลุม่บรษัิท โดยน�าเสนอบรกิารในอตุสาหกรรมทีห่ลาก

หลาย เช่น สินค้าวัตถุอันตราย ไอศกรีม แดรี่โพรดักส์ และ

อีคอมเมิร์ซ และได้ใช้กลยุทธ์ที่เน้นการให้บริการที่แตกต่าง 

กันตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยเทคโนโลยีที ่

ทนัสมยัและราคาทีเ่หมาะสม ปัจจบุนันี ้ลกูค้าหลกัของบรษิทั

อยู่ในกลุ่มบีเจซีประมาณร้อยละ 80 และมีเป้าหมายที่จะ

ขยายการบรกิารไปสูล่กูค้าภายนอกมากขึน้ในแต่ละปีเพือ่เพิม่ 

ส่วนแบ่งทางการตลาด

ในปี 2557 บริษัทได้เปิดใหบ้รกิารคลังสินค้า BDC3 ซึ่งมี

พ้ืนท่ี 7,800 ตารางเมตร ทีอ่�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

เพื่อให้บริการลูกค้าในกลุ่มบริษัทและลูกค้าภายนอก

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 

2557 อยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากปัญหาความวุ่นวายทาง

ด้านการเมอืง ท�าให้ผูป้ระกอบการในทกุธรุกจิต่างมุง่เน้นด้าน

4. Supply chain and logistics solutions

Our expertise combined with experience across all in-

dustry sectors reflects that we have developed successful 

supply chain solutions for customers of all corporate sizes, 

-from SMEs to huge corporations. Whatever your require-

ment, we can guarantee that our innovative solutions 

will meet your expectations and requirements in regard 

to supply chain management, warehousing, distribution, 

customs brokerage and freight forwarding.

Marketing
In the year 2014 we were focusing to work closely with 

our customers in order to meet their satisfaction continu-

ously regarding the service provided. We aim to expand 

our service to external customers from various sectors 

such as dangerous goods, ice-cream, dairy products and 

E-commerce by using skilled and experienced business 

development team to offer quality-customized-service 

under suitable solutions design, state-of-the art system and 

competitive cost. Currently 80% of company’s customers 

are from BJC group i.e. consumer products, pharmaceuti-

cal and medical supplies, technical and industrial, IT and 

computer products. The target is to increase sales revenue 

and market share year by year by expanding customer base 

outside BJC conglomerate. 

In 2014 the Company opened its new warehouse-BDC3, 
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การควบคุมและลดต้นทุน การผลิตและโลจิสติกส์ ส่งผลให้

ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ทั้งของไทยและต่างชาติ จ�าเป็น

ต้องมีการปรบักลยทุธ์การขายและการท�างานเพือ่ให้สอดคล้อง

กบัทศิทางใหม่ของธรุกจิ โดยให้การบรกิารแบบครบวงจรด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริการที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุน

ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด

อย่างไรกต็าม ในปี 2558 ประเทศไทยเริม่มคีวามชดัเจน

ทางด้านการเมอืงมากขึน้ ถงึแม้ว่าเศรษฐกจิโดยทัว่ไปจะยงัคง

ชะลอตวัอยู ่การมุง่ไปสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ในปี 2558 จะท�าให้ปริมาณ

ความต้องการการใช้บริการทางด้านโลจิสติกส์มีอัตราการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทแสวงหาลูกค้าเพ่ิม 

และสามารถให้บริการเพิ่มในด้านต่างๆ ทั้งน้ีการแข่งขันก็

จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการทั้งของไทยและ 

ต่างชาติที่มีเครือข่ายในหลายประเทศด้วยเช่นกัน 

with area of 7,800 sq.m., at Bangphli district, Samut Prakan 

province to provide service to group company and external 

customers. 

Market Trend and Competition
Thailand economic growth in the year 2014 was not as 

good as expected (due to the political unrest). Entrepreneurs 

in all business fields focused on controlling and reducing 

costs of production and logistics. Consequently, logistics 

providers both Thai and foreign, seek methods to adjust 

their sales and operation strategy to support new direction 

of the business. The new direction emphasizes on provision 

of the fully integrated logistic services with contemporary 

technology and experience in various industries, and 

is expected to give the company a competitive edge by 

providing an efficient and cost-effective business manner.

However, the year 2015, improved political situation 

in Thailand will contribute to the steady growth of the 

economy. In addition, the upcoming AEC (ASEAN Economic 

Community) in 2015 will stimulate demand for the logistics 

and other services. The intensifying competition will in-

crease from logistics providers of --Thaiand multinational 

organizations.. 
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4. ธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าใน
ประเทศเวียดนาม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจ

ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนามภายใต้การ

ด�าเนินงานของ 3 บริษัท ดังต่อไปนี้

4.1 อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเต็ด

อจิบิงั คมัปะน ีลมิเิตด็ ถอืเป็นผูป้ระกอบการรายแรกและ

รายเดยีวในประเทศเวยีดนามทีเ่ริม่ผลติเต้าหูส้ดในบรรจภุณัฑ์

ชนิดต่างๆ ภายใต้มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ สุขอนามัย 

และความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคตามมาตรฐานด้านการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็นหลกัประกนัและสร้างความมัน่ใจและความ

พึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม

การตลาด
ในปี 2557 อิจิบัง คอมปะนี ลิมิเต็ด สามารถสร้างยอด

ขาย ได้ทั้งสิ้นประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2556 อีกทั้งบริษัทยังสามารถท�า

ก�าไรได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลามากกว่า 

10 ปี

อิจิบังผลิตเต้าหู้โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต

จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ Corporate Brand ตรา Ichiban 

โดยใช้ตราสินค้า Fujisan, Momen, Omen และ Tofu Non 

และจัดจ�าหน่ายโดยบริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล 

(เวียดนาม) จ�ากัด ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีซูเปอร์

มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ (Modern Trade and Convenience 

Stores) ตลาดสดแผงลอย ภตัตาคาร ร้านอาหารและโรงงาน 

(Traditional Trade) ในจังหวัดโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง 

4. Manufacturing and Sales in 
Vietnam

Berli Jucker PCL. operates its manufacturing and 

distribution businesses in Vietnam through 3 companies:

4.1 ichiban Co.,Ltd.
Ichiban Co.,Ltd. is Vietnam’s first and only manufacturer 

of packaged fresh bean curd meeting international stan-

dards on quality, hygiene and consumer safety according 

to environmental management standards. These standards 

ensure quality and build confidence and the highest levels 

of satisfaction for consumers and society as a whole.

Marketing
In 2014, Ichiban Co., Ltd. was able to make total sales 

of approximately 100 million baht, which represented an 

23% increase when compared to 2013. The company has 

constantly met its profit targets for a period of over 10 years.  

Ichiban manufactures tofu using Japanese machinery 

and technology under the Ichiban corporate brand using 

the Fujisan, Momen, Omen and Tofu Non brands and is 

distributed by Thai Corp International (Vietnam) Co.,Ltd. 

through supermarkets, modern trade outlets and conve-

nience stores, fresh market stalls, restaurants and factories 

(traditional trade) in Ho Chi Minh and 14 neighbouring 

provinces in the Mekong Delta in southern Vietnam. Since 

these products are pioneer brands in the Vietnamese market, 

they have been well received by consumers and have been 
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รวมท้ังสิน้ 14 จงัหวดัภาคใต้ในพืน้ทีร่าบลุม่แม่น�า้โขง (Mekong 

Delta) เนือ่งจากสนิค้าทีผ่ลติและขายถอืเป็นแบรนด์สนิค้าราย

แรกในตลาดเวยีดนาม (Pioneer Brand) จงึได้รบัการตอบรบั

อย่างดีจากผู้บริโภคและสามารถสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด 

(Market Share) มากถงึร้อยละ 75 ของตลาดโดยรวม ธรุกจิ

ของบรษิทัเติบโตอย่างดต่ีอเนือ่งมาโดยตลอดระยะเวลา 15 ปี 

ในปี พ.ศ. 2557 อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเต็ด ได้เพิ่มทุน 

จดทะเบียนและเพิม่งบประมาณการลงทนุเพือ่ขยายก�าลงัการ

ผลิตให้มากกว่าเดิมถึง 3 เท่า สร้างอาคารโรงงานผลิตให้มี

พื้นที่ในการผลิตเพิ่มขึ้น ขยายพื้นที่ห้องเย็นเพื่อให้จัดเก็บ

สินค้าได้มากขึ้น ปรับปรุงเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต

แบบอัตโนมัติ (Automatic Production Line) ท�าให้สามารถ

เพิ่มการผลิตสินค้าเต้าหู้ชนิดใหม่ๆ มากกว่า 10 ชนิด รวม

ไปถึงการสร้างโรงงานอิจิบังแห่งที่ 2 ที่เมืองฮานอยในภาค

เหนือเพื่อพัฒนาและขยายตลาดให้ครอบคลุมในพ้ืนท่ีเมือง

ฮานอยและปริมณฑล ซึ่งนับเป็นโรงงานผลิตเต้าหู้ที่ทันสมัย

แห่งแรกทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
อจิบัิง คมัปะน ีลมิเิตด็ ถอืเป็นผูน้�าทางการตลาดของสนิค้า

ประเภทเต้าหู้มากว่า 15 ปี โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง

ร้อยละ 75 แบรนด์สินค้าของบริษัทได้รับความนิยมมากเป็น

อนัดบัหนึง่ของผูบ้รโิภคชาวเวยีดนาม และบรษิทัยงัได้พฒันา

ผลติภณัฑ์เต้าหูแ้บบใหม่ๆ เพือ่สนองความต้องการของลกูค้า

อย่างต่อเนือ่ง จงึเป็นการยากทีคู่แ่ข่งจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการ

ตลาดของอจิบิงัในระยะเวลาอนัใกล้นี ้บรษิทัจงึไม่เพยีงแต่จะ

เพิม่ขยายโรงงานใหม่แห่งที ่2 ทีจ่งัหวดัฮานอยในภาคเหนอืของ

ประเทศเวยีดนามเท่านัน้ แต่ยงัมเีป้าหมายทีจ่ะปรบัเปลีย่นแผน

งานการพฒันาธรุกจิเพือ่เพิม่สนิค้าให้มคีวามหลากหลายชนดิ

มากขึน้ ในกลุม่สนิค้าชนดิอาหารสด อาหารเจ อาหารแช่แขง็  

able to take 75% of the total market share. The company 

has maintained continuous good growth for 15 years. 

In 2014, Ichiban Co.,Ltd. increased its registered capital 

and investment budget for the expansion of production 

capacity to more than 3 times its previous level, the construc-

tion of factory buildings to increase production capacity, 

the expansion of refigeration facilities to increase storage 

capacity, improvements to machinery and an automatic 

production line. This enabled manufacturing of more than 

10 new tofu products and construction of Ichiban’s second 

factory in Hanoi, the first modern tofu plant in the north 

of Vietnam, which will allow for market development and 

expansion covering Hanoi and surrounding areas. 

Market Trends and Competition
Ichiban Co.,Ltd. has been the market leader in tofu 

products for more than 15 years, with a 75% market share. 

The brand’s products are the most popular with Vietnamese 

consumers and the company is constantly developing new 

tofu products to meet customer demand, making it difficult 

for competitors to take market share from Ichiban in the 

short-term. The company is therefore not only adding a 

second factory in Hanoi, north Vietnam, but also aims to 

revise its business development plan to increase product 

variety in the fresh foods, vegetarian foods, frozen foods, 

beverages, ready meals, and snacks and candies segments. 

It is expected that under this plan the company will be 

able to more than double sales and profits within 3 years.
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เครือ่งดืม่ อาหารพร้อมรบัประทาน รวมไปถงึขนมและของหวาน 

ชนิดต่างๆ ด้วยแผนงานการขยายธุรกิจดังกล่าวข้างต้น  

คาดว่าบริษัทจะสามารถสร้างยอดขายและก�าไรให้เพ่ิมขึ้น

มากกว่าเท่าตัวภายในระยะเวลา3 ปี

4.2 บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนช่ันแนล (เวียดนาม) 
จ�ำกัด

บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) จ�ากัด 

ได้รับใบอนุญาตลงทุน (Investment Licenses) จากรัฐบาล

เวยีดนามให้สามารถด�าเนนิธรุกจิน�าเข้าและส่งออก จดัจ�าหน่าย

และกระจายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆ ทั่ว

ทั้งประเทศเวียดนาม

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล 

(เวียดนาม) จ�ากัด ประสบความส�าเร็จสูงสุดนับตั้งแต่บริษัท

ได้ก่อต้ังขึน้มา โดยสามารถสร้างยอดขายได้สงูถงึ 2,500 ล้าน

บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ถึงร้อยละ 17 และมีก�าไรมากกว่า 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยรายได้หลักของบริษัทมาจากการขาย

สินค้าเครือ่งดืม่กระทงิแดงและปลากระป๋องตราสามแม่ครวัซึง่

เป็นสนิค้าท่ีขายดแีละมชีือ่เสยีง ท�าให้ยงัคงรกัษาต�าแหน่งผูน้�า

ในตลาดอย่างต่อเนื่อง สินค้าทั้งสองแบรนด์น้ีสามารถครอง

ส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากถงึร้อยละ 75 ของตลาดโดยรวม 

นอกจากสินค้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีรายได้จาก

การจัดจ�าหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทยและต่าง

ประเทศ อาทิเช่น กระดาษทิชชู่เซลล็อกซ์ และซิลค์ จาก

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน) นมสดตราหม ีนมข้น

4.2 Thai Corp international (Vietnam) Co.,Ltd.
Thai Corp International (Vietnam) Co.,Ltd. holds in-

vestment licenses from the Vietnamese government for 

the import and export, sales and distribution of consumer 

and other goods throughout Vietnam. 

In 2014, Thai Corp International (Vietnam) Co.,Ltd. 

had its most successful year since it was established, with 

sales reaching 2.5 billion baht, a 17% increase on 2013, 

and profits exceeding targets. The company’s main earn-

ings came from Red Bull beverages and Three Lady Cooks 

canned fish which had strong sales and recognition, allowing 

them to maintain their position as market leaders. Both 

brands were able to take a 75% share of the overall market. 

Apart from the products already mentioned, the com-

pany made earnings from the distribution of well-known 

products from Thailand and other countries such as Cellox 

and Zilk tissue paper from Berli Jucker PCL., Bear Brand 

milk and Carnation condensed milk from F&N Dairies 

(Thailand) Limited, Tipco 100% and mixed fruit drinks 

from Tipco Foods Public Co.,Ltd., air fresheners and insect 

sprays from Ars Chemical (Thailand) Co.,Ltd., and Yappy 

rice crackers from the Want Want Group. In 2015 Thai Corp 

International (Vietnam) Co.,Ltd. expects to be entrusted 

as the sales representative of the Oishi Group Co.,Ltd. and 

Hatari Electric Co.,Ltd. in Vietnam.
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หวานตราคาร์เนชั่น จาก F&N Dairies (Thailand) Limited 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�า้ผลไม้ 100% และน�า้ผลไม้ผสมตรา

ทิปโก้ จากบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์

สเปรย์ปรับอากาศและยาฆ่าแมลง จากบริษัท อาท เคมิคัล 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบ Yappy จาก

บริษัท Want Want Group และในปี 2558 บริษัท ไทย

คอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) จ�ากัด คาดว่าจะได้

รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้าของบริษัท 

โออิชิกรุ๊ป จ�ากัด และบริษัท ฮาตาริ อิเล็คทริก จ�ากัด ใน

เวียดนามอีกด้วย

การตลาด
ในปี 2557 บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล 

(เวียดนาม) จ�ากัด ไม่เพียงแต่มุ่งสร้างยอดขายและกระจาย

สนิค้าให้ครอบคลมุตลาดในเวยีดนามตอนใต้ได้อย่างกว้างขวาง

เท่านั้น แต่ยังได้วางแผนในการพัฒนาองค์กรด้วยการขยาย

ธุรกิจไปยังเวียดนามตอนหนือโดยได้ร่วมมือและแต่งต้ังให้

บริษัท Phu Thai เป็นตัวแทนจ�าหน่ายและจัดกระจายสินค้า

ลงลกึและครอบคลมุถงึร้านค้าส่งและร้านค้าปลกีรวมถงึร้านค้า 

Modern Trade (Convenience Stores) ในขอบเขตภูมิภาค

ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม นอกจากน้ีบริษัทยังได้

จัดตั้งคลังสินค้าใหญ่ร่วมกับ Phu Thai เพื่อความสะดวกและ

รวดเร็วในการกระจายสินค้าให้ถึงมือร้านค้าทั่วไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและ

พฒันาแนวทางในการด�าเนนิงานให้กระชบัและมปีระสทิธิภาพ

มากขึน้ ท�าให้สามารถกระจายสนิค้าครอบคลมุพืน้ทีก่ารขาย

กว้างขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการบริหารการ

ขายลดลง นอกจากน้ีบริษัทยังได้จัดการบริหารภาษีอย่างมี

แบบแผนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้บริษัทสามารถท�าก�าไรได้สูง

กว่าเป้าหมายที่ก�าหนด

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
บรษิทั ไทยคอร์ป อนิเตอร์เนชัน่แนล (เวยีดนาม) จ�ากดั มี

ความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างยอดขายให้เจรญิเตบิโตอย่างก้าวกระโดด

ในอีก 3 ปีข้างหน้า จึงได้ก�าหนดแผนงานในการพัฒนาธุรกิจ

ส�าคัญต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจและให้สอดคล้องกับบริษัทต่างๆ 

ในเครือธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันน�าสินค้าแบรนด์ดัง

ใหม่ๆ เข้าสูต่ลาดเวยีดนาม การเป็นพนัธมติรทางการค้าและ

คู่ค้าของธุรกิจค้าปลีก การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ๆ ป้อนส่ง

ร้านค้า และธุรกิจค้าปลีกของกลุ่ม 

Marketing
In 2014, Thai Corp International (Vietnam) Co.,Ltd. 

not only built up sales and distribution networks covering 

southern Vietnam, but also made plans for expansion into 

northern Vietnam, together with Phu Thai, the company 

appointed as the representatives for sales and widespread 

distribution of products into wholesale and retail outlets, 

including modern trade (convenience  stores) in the 

northern region of Vietnam. In addition, the company 

has established a large warehouse facility together with 

Phu Thai for fast and efficient distribution direct to stores.

In the past year, the company restructured its organiza-

tion and consolidated its operations for greater efficiency, 

enabling to distribution to a wider sales area. Sales increased 

and sales management costs were reduced. Moreover, the 

company managed its tax affairs systematically which is 

one reason that the company’s profits exceeded the target. 

Market Trends and Competition
Thai Corp International (Vietnam) Co.,Ltd. is focused 

on achieving dramatic sales growth over the next 3 years 

and has produced a development plan for important areas 

of  business to push expansion in line with other companies 

in the group, including bringing in popular brands to the 

Vietnamese market, establishing commercial and retail 

partnerships, establishing new brands and supplying the 

stores and company’s retail businesses.  
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4.3 ไทอัน กรุ๊ป

ไทอนั กรุป๊ มีส�านกังานใหญ่อยูท่ีเ่มอืงฮานอย และมบีรษิทั

ย่อยและคลังสินค้าอยู่ที่เมืองฮายฟ่อง เมืองด่าหนัง เมือง 

โฮจิมินห์ และเมืองเกิ่นเธอ รวมทั้งสาขาย่อยที่ครอบคลุมทั่ว

ประเทศเวียดนาม ไทอัน กรุ๊ป ด�าเนินธุรกิจการจัดจ�าหน่าย

และกระจายสินค้าทั้งที่ผลิตภายในประเทศเวียดนามและ

น�าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศในยุโรป เกาหลี จีน 

มาเลเซยี และไทย ภายใต้กลุม่สนิค้าอปุโภคและบรโิภค ได้แก่ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหม้อหุงข้าวและเตาไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์

ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์

ของใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์นม อาหาร และขนมขบเคี้ยว โดย

ไทอัน กรุ๊ป รับซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้าหรือคู่ค้าภายใต ้

ข้อตกลงทางการค้าทีอ่นญุาตให้บรษิทัท�าหน้าทีจ่ดัจ�าหน่ายและ

ท�าการกระจายสนิค้าในประเทศเวยีดนาม สนิค้าหลกัทีน่�าเข้า

มาจากต่างประเทศมาจากบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น P&G, SC 

Johnson, Rohto, Dumex, Frieslandcampina, 3M, Cuckoo 

และ Paloma เป็นต้น 

ไทอนั กรุป๊ เป็นบรษิทัจดัจ�าหน่ายและกระจายสนิค้าอปุโภค

บริโภครายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศเวียดนาม

เนื่องจากมีทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพใน

การกระจายสินค้าทั่วประเทศผ่านบริษัทย่อยและสาขาใน

แต่ละจังหวัด

การตลาด
ไทยอัน กรุ๊ป มีหน้าที่หลักในการจ�าหน่ายและกระจาย

สินค้าไปยังช่องทางจ�าหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งได้แก่ ร้านค้าส่ง 

ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ร้านค้ากลุ่ม

สถาบันผ่านพนักงานขายกว่า 600 คน ขายตรงถึงร้านค้า 

4.3 Thai An Group
Thai An Group has its head office in Hanoi with subsid-

iaries and warehouse facilities in Haiphong, Da Nang,Ho 

Chi Minh and Can Tho, as well as branches throughout the 

country. Thai An Group handles sales and the distribution of 

consumer products manufactured in Vietnam and imported 

from Europe, Korea, China, Malaysia and Thailand, including 

electric rice cookers and stoves, cement products, household 

cleaning products, personal care products, milk products, 

foods and snacks. The Thai An Group acquires the goods 

directly or under the terms of agreements with partners 

that allow the company to manage sales and distribution 

of their products in Vietnam. Core imported products come 

from reputable companies like P&G, SC Johnson, Rohto, 

Dumex, Frieslandcampina, 3M, Cuckoo and Paloma. 

Thai An Group is one of the top 5 sales and distribution 

companies of consumer goods in Vietnam because of their 

effective sales team and ability to distribute goods across 

the country through their subsidiaries and branches in 

each province.

Marketing
Thai An Group’s primary function is sales and distri-

bution through channels across the country including 

wholesale and retail stores, convenience stores, modern 

trade stores, stores of institutions with over 600 sales 

staff, direct sales to stores and through more than 200 

distribution representatives across the country, covering 

more than 160,000 stores. 
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รวมทั้งผ่านตัวแทนกระจายสินค้าตามต่างจังหวัดกว่า 200 

ราย ครอบคลุมร้านค้ากว่า 160,000 ร้านค้า

ในปี 2557 บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรโดย

เฉพาะทีมขาย รวมถึงการปรับปรุงระบบคลังสินค้าทั้งที่เมือง

ฮานอยและการย้ายคลังสินค้าใหม่ในเมืองโฮจิมินห์เพื่อเพิ่ม

พื้นที่ในการจัดเก็บและรองรับสินค้าใหม่ นอกจากนี้ยังมีการ

ปรบัโครงสร้างกลุม่บรษิทัย่อยเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการ

จดัการ ประหยดัต้นทนุในการกระจายสนิค้าและการด�าเนนิการ

รวมทัง้การเพิม่ผลติภณัฑ์ผ่านคูค้่ารายใหม่ อาทเิช่น เตาไฟฟ้า 

ตรา Paloma จากประเทศญี่ปุ่น ลูกอมตรา Inbisco จาก

ประเทศอินโดนีเซีย มุ้งกันยุงตรา Cham Cham ที่ผลิตใน

ประเทศเวยีดนาม มนัฝรัง่ทอดตรา Tasto จากประเทศมาเลเซยี 

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและก�าลังซื้อของผู้บริโภคใน

ประเทศที่ชะลอตัว แต่บริษัทยังสามารถสร้างยอดขายให้

เตบิโตได้ร้อยละ 3 และมกี�าไรสงูขึน้กว่าปีทีผ่่านมาถงึร้อยละ  

170 เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานและ

การเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีก�าไรสูงขึ้น โดยสินค้าที่มียอดขายและ

ก�าไรเติบโตอย่างโดดเด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เครื่องใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์นม 

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2558 คาดว่าสภาพเศรษฐกิจและก�าลังซื้อของ 

ผู้บรโิภคจะดขีึน้เลก็น้อยกว่าปีทีผ่่านมา จะยงัคงมกีารแข่งขนั

ท่ีรนุแรงในตลาด แต่บรษิทักย็งัจะมุง่มัน่ในการพฒันาบคุลากร 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินการด้านคลังสินค้าและ 

โลจสิติกส์เพือ่รองรบัการเตบิโตของกลุม่สนิค้าทีม่อียูใ่นปัจจบุนั

และสินค้าใหม่ รวมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในทุกกลุ่มสินค้า 

โดยเฉพาะสนิค้าทีน่�าเข้าจากประเทศไทย นอกจากนีบ้รษิทัยงั

มีแผนจะเพิ่มการให้บริการทางด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์

กบัลกูค้าภายนอกเพือ่เพิม่รายได้และก�าไรให้สงูขึน้ในปี 2558 

In 2014, the company focused on personnel develop-

ment, particularly of the sales teams, as well as revising the 

warehouse system in Hanoi and moving to a new warehouse 

in Ho Chin Minh in order to increase the storage area and 

receive new products. In addition, there was a restructuring 

of subsidiaries for greater efficiency in management, and 

reduce distribution and operating costs, as well as increas-

ing the products going through partners such as Paloma 

electric stoves from Japan, Inbisco candy from Indonesia, 

Cham Cham mosquito nets manufactured in Vietnam and 

Tasto fried potato snacks from Malaysia. 

While the economy and consumer spending power 

remain relatively weak, the company was able to record a 

3% growth in sales and 170% increase in profits by improv-

ing operational efficiency and introducing new products 

with high profit margins. Products that saw a leap in sales 

and profits were electrical goods, personal care products, 

household products and milk products. 

Market Trends and Competition
In 2015, it is expected that economic conditions and 

consumer purchasing power will recover slightly. Market 

competition will remain strong but the company will re-

main focused on personnel development, improving the 

efficiency of warehousing and logistics operations in order 

to support growth in sales of existing and new products. 

New products will be introduced in all groups, especially 

products imported from Thailand. In addition, the company 

is planning to increase warehousing and logisitics services 

for external customers in order to generate increased 

revenues and profits in 2015.  
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5. ธุรกิจเครื่องเขียนและเครื่องใช้
ส�านักงาน

ฝ่ายเครือ่งเขยีนและเครือ่งใช้ส�านกังานของบรษิทั เบอร์ลี่

ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้า

เครือ่งเขยีนและเครือ่งใช้ส�านกังานต่างๆ ส�าหรบัใช้ในหน่วยงาน 

ราชการ ส�านักงาน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา

และบุคคลทั่วไป โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ได้แก่ 

ผลติภณัฑ์เครือ่งเขยีนและเครือ่งใช้ส�านกังาน 3M ภายใต้ยีห้่อ 

Scotch® และ Post-it® และผลติภณัฑ์กลุม่สมดุและกระดาษ

ภายใต้ยีห้่อดบัเบิล้เอ (Double A) และผลติภณัฑ์ทีน่�าเข้าจาก

ต่างประเทศ ได้แก่ ผลติภณัฑ์เครือ่งเขยีนสตาบโิล (STABILO) 

ผลิตภัณฑ์กาวทั้งประเภทเครื่องเขียนและประเภทซ่อมแซม

ของใช้ในครัวเรือนยู้ฮู (UHU) จากประเทศเยอรมนี และ

ผลติภณัฑ์เครือ่งเขยีนและเครือ่งใช้ส�านกังานจากประเทศจนี 

การตลาด
สนิค้าเครือ่งเขยีนและเครือ่งใช้ส�านกังานมวีางจ�าหน่ายตาม

ร้านค้าเครื่องเขียน ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 

และห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไปทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

โดยมีพนักงานขายให้บริการทั่วประเทศ กลยุทธ์การแข่งขัน

ที่ใช้คือคุณภาพของสินค้า การมีสินค้าที่หลากหลาย ตรงใจ 

ผู้บริโภค การแข่งขันด้านราคา และการบริการหลังการขาย 

ซึ่งสินค้าของฝ่ายถือว่ามีความได้เปรียบเชิงการค้าต่อคู่แข่ง 

เนื่องจากได้รับสิทธิในการจัดจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการจาก

เจ้าของผลติภัณฑ์ทีด่�าเนนิธรุกจินีม้าอย่างยาวนาน มชีือ่เสยีง 

ทีด่แีละได้รบัความไว้วางใจจากผูบ้รโิภคในด้านคณุภาพสนิค้า

และบริการ

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
ในธรุกจินีม้คีูแ่ข่งทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ 

ท�าตลาดตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง มีภาวะการแข่งขันที่

รุนแรงเนื่องจากผู้บริโภคมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

และเป็นสนิค้าทีส่ามารถทดแทนกนัได้ คูแ่ข่งมกีารใช้กลยทุธ์

ต่างๆ ในการแข่งขัน ทั้งทางด้านราคา คุณภาพ และการ

บรกิาร เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ตามวตัถปุระสงค์

ที่แตกต่างกันไป

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมนีใ้นอนาคตน่าจะมกีารแข่งขนั

ที่สูงขึ้น เนื่องจากการปรับตัวของผู้ประกอบการในด้านตัว

ผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการ รวมทั้งการเข้ามาของ

เครื่องเขียนน�าเข้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น 

อนัเน่ืองมาจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 

ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องเร่งปรับตัว 

5. Stationery and office  
equipment

Berli Jucker Public Co., Ltd.’s department of stationery 

and office equipment imports and distributes related prod-

ucts both made in Thailand i.e. Scotch® and Post-it® under 

3M brand, notebooks and paper from Double A, as well as 

products imported from Germany i.e. STABILO stationery, 

glue, stationery and repairing products from UHU includ-

ing stationery and office equipment from China. The target 

groups are government authorities, offices, educational 

institutes, students and private customers. 

Marketing
Stationery and office equipment are distributed to sta-

tionery shops, modern trade shops and leading department 

stores countrywide with support of sales persons. Product 

quality, variety of items that meet customers’ needs, price 

levels and service after sale—all these are major positive 

factors contributed to competition strategy. In addition, 

customers rely on products from us in terms of quality 

and service as we are licensed dealer who is trusted by 

well-known brands.

Market Trend and Competition
 As products from stationery and office equipment 

are diversified and considered as substitute goods, the 

business encounters intense competition in the industry 

between small firms to huge corporations. The competitors 

apply different strategies such as pricing, quality, service 

to increase the sales volume and to meet the customers’ 

requirments.

The trend of growth in stationery and office equip-

ment business seems to have more intense competition 

due to the fact that distributors improve and adjust the 

product as well as services in order to satisfy customers in 

full. Another factor is an increasing of imported products, 

bigger market subsequent to AEC in 2015. 



120 | รายงานประจ�าปี 2557 

6. ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และไลฟ์สไตล์  
(Electronics)

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และไลฟ์สไตล์

ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) มีฝ่ายสินค้า

อเิลก็ทรอนิกส์เป็นตวัแทนจ�าหน่ายและท�าการตลาด กลุม่สนิค้า

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส�านักงาน ภายใต้

เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  

ภายใต้ยีห้่อ ซมัซงุ (Samsung) แอปเปิล (Apple) อเิลคโทรลกัซ์ 

(Electrolux) แอลจี (LG) โซนี่ (Sony) เดล (Dell) โตชิบา 

(Toshiba) พานาโซนิค (Panasonic) และอื่นๆ โดยมีการรับ

จากผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้จัดจ�าหน่ายอื่นๆ

การตลาด
ในปี 2557 ฝ่ายได้ขยายการจัดจ�าหน่ายแบรนด์เพิ่มเติม 

ได้แก่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า Sencor (เซนคอร์) เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

Philips (ฟิลลิปส์) และโทรศัพท์มือถือ Alcatel (อาคาเทล) 

รวมทั้งมีการขายโซลูชั่นทีวีส�าหรับโรงแรมหรือที่อยู่อาศัยเชิง

พาณชิย์ โดยมรีะบบทีส่ามารถควบคมุเสยีงและสามารถเลอืก

ช่องทีวทีีเ่หมาะสมตามความต้องการของลกูค้าแต่ละราย ผ่าน

จุดควบคุมศูนย์กลาง และส่งผ่านข้อมูลเฉพาะบุคคลไปยัง 

ห้องพักอาศัยของลูกค้าเป็นเฉพาะราย ซ่ึงเป็นประโยชน์

อย่างมากในการท�าการตลาดทางตรงไปยงัผูบ้รโิภคซึง่มคีวาม

ต้องการที่แตกต่างกัน 

บริษัทยังได้มุ ่งเน้นการจัด Event และ Roadshow 

คาราวานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ราคาพิเศษไปยังตึกส�านักงาน

ต่างๆ ตลอดทั้งปี ซ่ึงมีหลากหลายแบรนด์ให้ความร่วมมือ

ในการออกงานด้วยสินค้าดีราคาพิเศษ และการให้บริการ

ด้านการช�าระเงิน การบริการผ่อนช�าระผ่านบัตรเครดิตของ

ธนาคาร การให้บริการหลังการขาย การจัดส่ง การติดต้ัง 

ศูนย์บริการฝึกอบรมและศูนย์ซ่อมที่รวดเร็ว ท�าให้บริษัทม ี

ชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นอกจากน้ี ฝ่าย

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังได้ร่วมกับบริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ 

จ�ากัด จ�าหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าไอที รวมทั้ง

สนิค้าท่ีมลีกูเล่นและนวตักรรมตามความนยิมของตลาด ผ่าน

ช่องทางออนไลน์บนเวบ็ไซต์ www.voltzstore.com ของบรษิทั 

บีเจซี คอมเมิร์ซ อีกด้วย 

6. Electronic and Lifestyle  
Products

Berli Jucker Public Co., Ltd., designates its Electronic 

Product Department to act as a sales agent and to do the 

marketing for eletronics products such as mobile phones, 

tablets, latops, eletronics appliances for household and 

office usage under trade mark of other companies i.e. Sam-

sung, Apple, Electrolux, LG, Sony, Dell, Toshiba, Panasonic 

etc. The mentioned products are acquired directly from 

manufactuers and from other dealers. 

Marketing
In 2014, we extend the scope of distribution by adding 

more brands to the business which are Sensor electronic 

appliances, Philips electronics appliances and Alcatel 

mobile phones as well as offering TV Solutions to hotels 

or commercial residence. The TV Solution is designed to 

manage the TV system where user can limit maximum 

noise, select channel package that suit to individual 

tenant, send data to specific tenant. The solution is very 

useful for direct marketing which target at consumers with 

different requirements. 

Furthermore all through year 2014 the Company em-

phasized on launching events and roadshows to promote 

electronic products at different office buildings under well 

collaboration from different brands. The events and road-

show offered and promoted special price products, payment 

services, paymen by credit card, service after sale, including 

delivery service, installation, training center, repair shop 

with rapid service. The activities received well feedback 

and good trust credit from customers. Furthermore, as 

another sales channel for electronic products and new 

IT gadgets, new innovative products, Electronic Product 

Division and BJC Commerce Co., Ltd. mutually decided to 

launch website www.voltzstore.com online under owner-

ship of BJC Commerce Co., Ltd.  
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Market Trend and Competition
Electronic products can be easily reached through 

shops, shopping malls, directly from the brand’s shop or 

dealers nationwide. Electronic products are made from 

multiple brands, imported from abroad or made within 

the country for different purposes targeting at different 

groups. For this reason, the competition in electronic 

products is intense, especially, price of which changing at 

all time and fast. New products are not long lasting on the 

shelves due to constant release of new product lines. The 

suspension of MBK Shopping mall what were considered 

as the huge market place for mobile phones as a result of 

political unrest in the early of the year pressured sellers 

to dump the price or start promotions. Subsequently, the 

market price was disturbed and price of mobile phones 

dropped down.

Nevertheless, the Company maintained the performance 

under Business to Business strategy by reaching different 

target groups which are the company, its subsidiaries, 

alliances, including education institutes, relevant orga-

nizations, offering wholesale or retail promotion as well 

as special privilege to employees in particular company 

through Employee Program. With advantage in terms of 

stable financial fund, the Company is able to acquire a bulk 

amount of products before any other dealers. We determine 

to distribute products to customers in speedy manners in 

order to enable the well circulated trading. 

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ มีวางจ�าหน่าย

ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าทั่วไป ทั้งตัวแทนจ�าหน่ายหลัก

ของทางแบรนด์และผู้จัดจ�าหน่าย โดยมีพนักงานขายให้

บรกิารท่ัวประเทศ ทัง้นีผ้ลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์มหีลากหลาย

ตราสนิค้า หลากหลายการใช้งานและหลากหลายกลุม่เป้าหมาย 

ต้ังแต่เล็ก กลาง ใหญ่ ทั้งสินค้าที่เป็นอินเตอร์แบรนด์และ

สินค้า House-Brand ธุรกิจน้ีจึงมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรง 

มีสงครามราคาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการเปล่ียนแปลง 

รูปแบบสินค้าอย่างรวดเร็วท�าให้สินค้าตกรุ่นเร็ว โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในช่วงต้นปี 2557 ที่มีปัญหาด้านการเมืองและมีการ

ปิดศนูย์การค้ามาบญุครองซึง่เป็นตลาดใหญ่ของโทรศพัท์มอืถอื 

ท�าให้ผู้ประกอบการหลายรายยอมขายสินค้าในราคาขาดทุน

และท�าโปรโมชั่นรุนแรงจนท�าให้ราคาตลาดเสีย 

อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัคงสามารถแข่งขนัในตลาดได้โดย

ใช้กลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากคู่แข่งทั่วไป

โดยการเข้าตลาด Business to Business การขายให้กลุ่ม

บริษัทในเครือบริษัทพันธมิตร ตลอดจนขายเข้าสถาบันการ

ศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งการซื้อใช้ภายในองค์กรเอง หรือการ

ให้สิทธิพิเศษให้กับบุคลากรในองค์กรน้ันส่ังซ้ือสินค้าในราคา

พเิศษ (Employee Program) ด้วยฐานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่งของ

บรษิทัท�าให้สามารถสัง่ซือ้สนิค้าได้จ�านวนมากเพือ่จ�าหน่ายให้

ลกูค้าในตลาดได้ก่อนคูแ่ข่งอืน่ๆ นอกจากนี ้บรษิทัยงัมนีโยบาย 

ท่ีจะกระจายสนิค้าไปยงัลกูค้าอย่างรวดเรว็ด้วยการบรหิารการ

หมุนเวียนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลุ่มสินค้าและบริการ
ทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค 
Healthcare Supply Chain

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ มีจุดมุ่งหมาย
ที่จะเป็นองค์กรที่ได้รับความเช่ือมั่นสูงสุดใน

การจดัหานวตักรรมเกีย่วกบัสขุภาพและความงามในภมูภิาค
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ ได้ขยายธุรกิจท้ังใน

แง่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมทั้งทางด้านเวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกกลุ่มที่มี
ความเชี่ยวชาญในประเทศไทย และยังมุ่งมั่นที่จะขยายตลาด
ไปยังประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือที่
เรียกว่ากลุ่มประเทศ CLMV ด้วย นอกจากนี้เรายังมีแผน 
ที่จะด�าเนินธุรกิจให้ครบวงจร

ในปี 2557 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายส�าหรับ
ธุรกิจสุขภาพ ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติทางการเมืองในช่วง
ปลายปี 2556 จนถึงกลางปี 2557 ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ในโครงการสาธารณสขุต่างๆ ของรฐับาล การลดลงของธรุกจิ
การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพและการบรโิภคใช้สอยสนิค้าสขุภาพ 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลใหม่ที่ต้ังข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลังได้ท�าให้
บรรยากาศภายในประเทศดขีึน้ ท�าให้เพิม่การใช้จ่ายเกีย่วกบั
สินค้าสุขภาพและงบประมาณของรัฐบาล

โดยรวม กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์สามารถคง
ยอดขายในปี 2557 ได้ ในปี 2558 นี้ บีเจซีเล็งเห็นถึงการ
เจริญเติบโตในด้านธุรกิจสุขภาพ ได้แสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ที่มีศักยภาพทางการตลาด และยังคงมีการฝึกอบรมพัฒนา
บคุลากรอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้สามารถรองรบัการเจรญิเตบิโต
ของธุรกิจ บีเจซีจึงเชื่อว่าในปี 2558 นี้ จะเป็นปีแห่งความ
ส�าเร็จส�าหรับกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ 
ประกอบด้วย2 ฝ่าย ดังนี้

• ฝ่ายเวชภัณฑ์

• ฝ่ายการแพทย์ 

HEALTHcare Supply Chain aims to be 
highly trusted organization 

to provide holistic innovation for health and wellness in 
the region.

Healthcare Supply Chain has expanded product and 

service portfolios to cover medical supplies, medical equip-

ments and all types of healthcare products in Thailand 

and it has further plan to expand business to Cambodia, 

Lao, Myanmar and Vietnam or collectively called as CLMV 

countries. Besides, Healthcare Supply Chain has planned 

to run its businesses holistically.

2014 was another challenging year for healthcare  

industry. Political instability incurred from 2013 year end 

till mid 2014, resulting in delay in government healthcare 

project, decrease in healthcare tourism business and 

healthcare products consumption. However, the new 

government set up in the second half year did improve 

the country atmosphere, leading to increase in healthcare 

consumer consumption and government budget approval.

In overall, Healthcare Supply Chain was able to maintain 

the sales volume in 2014. For 2015, BJC foresees the growth 

of healthcare business and hence, has continue to source 

outnew potential products as well as support staff training 

and development program to support business growth. BJC 

therefore, believes that 2015 will be a successful year of 

healthcare supply chain.

Healthcare Supply Chain
consists of two divisions:

• Pharmaceutical Division

• Medical Innovation Division
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1. ฝ่ายเวชภัณฑ์
ฝ่ายเวชภัณฑ์ ได้มีการจ�าหน่ายเวชภัณฑ์ยา เครื่องมือ

แพทย์ เครื่องส�าอางบ�ารุงผิว อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สุขภาพในประเทศไทย สินค้าส่วนใหญ่ต้องขึ้นทะเบียนกับ
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยก่อนทีจ่ะด�าเนนิ
การน�าเข้าและจ�าหน่าย บีเจซีจ�าหน่ายทั้งยาต้นแบบและยา
สามญัทีน่�าเข้าจากหลากหลายประเทศ อาท ิองักฤษ ฝรัง่เศส 
เบลเยียม เยอรมนี โปแลนด์ กรีซ อาร์เจนตินา ญี่ปุ่น เกาหลี 
อนิเดยี และมาเลเซยี ผลติภณัฑ์บางรายการผลติจากโรงงาน
ที่จ้างผลิตในประเทศ เราจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ ยาส�าหรับรักษาโรคไต โรคกระดูก โลหิต
วิทยา โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ โรคติดเชื้อ 
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคผิวหนัง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความ
งาม ยาส�าหรับเด็ก และโรคหัวใจ ช่องทางการขายหลักๆ คือ 
โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน ร้าน
ขายยา และ ร้านค้าปลกี โดยมกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายคอื แพทย์ 
ผู้ป่วย ร้านขายยา และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

กำรตลำด
ในปี 2557 การเจริญเติบโตของของอุตสาหกรรมยาคาด

ว่าน้อยกว่า 10% เนื่องจากความเข้มงวดในการจัดซื้อยาของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากกับยาต้นแบบและ
ยาสามัญที่ไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม 
ด้วยความทุ่มเทในการท�างานอย่างเต็มที่ ท�าให้ฝ่ายเวชภัณฑ์
ประสบความส�าเร็จในการผลักดันยอดขายได้มากกว่า 10%

 ผลติภณัฑ์หลกัคอืผลติภณัฑ์เกีย่วกบัโรคไตมกีารเตบิโต
มากกว่า 15% ยอดขายเคร่ืองไตเทียมและอุปกรณ์อื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องเจริญเติบโตขึ้นเกือบ 100% ในขณะที่ยาส�าหรับ
รักษาโรคไตก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการ
แข่งขันสูงกับคู่แข่งเดิมและคู่แข่งใหม่ก็ตาม

1. Pharmaceutical Division
Pharmaceutical Division markets pharmaceutical 

products, medical supplies, cosmoceutical products, food 

supplements and healthcare products in Thailand. Most 

products are registered with Thailand Food and Drug 

Administration before being imported and distributed. 

BJC distributes both original drugs and generic drugs 

imported from several countries e.g.UK, France, Belgium, 

Germany, Poland, Greece, Argentina, Japan, Korea, India 

and Malaysia. Some products are locally manufactured by 

contracted manufacturers. The distributed products cover 

various fields e.g. nephrology, orthopedic, hematology, 

oncology, urology, infection, endocrinology, dermatology, 

aesthetic, pediatric and cardiology. As major sales channels 

include government hospitals, private hospitals, private 

clinics, conventional drugstores and hypermarkets, the 

target customers are physicians, patients, drug stores as 

well as general consumers.

Marketing
The growth of Pharmaceutical industry in 2014 was 

expected to be less than 10% due to strict purchasing 

regulation of Comptroller General’s Department which 

significantly affected business of original products as well 

as generic drugs not listed in National List of Essential 

Medicine. However, with great dedication, the division 

successfully managed to drive sale growth of more than 10%.

The core, products related to kidney disease impressively 

grew up more than 15%. The sales of dialysis machine and 

related medical supplies contributed to a stunning growth 

of almost 100% whereas sales of kidney related drugs 
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steadily grew up despite intense competition with current 

and new competitors.

Even though the government purchasing policy led to 

strong price competition, the steep growth of more than 

50% was notable in anti-cancer product group. The new 

anti-cancer drug launched the fourth quarter is expected 

to help expanding oncology portfolio. Besides, hematology 

product exhibited impressive growth of more than 20%.

Despite negative impact of government purchasing 

policy favoring generic drugs, the sales of original anti-

biotics and urology product can be maintained. Two new 

injectable antibiotics were launched in the fourth quarter 

and expected to generate satisfying revenues in 2015.

The growth of stretch fabric product in hospitals con-

tributed to the growth of orthopedic business almost 10%. 

The supply of plasma products remained limited in global 

market, however, with good inventory management, the 

sales of plasma products reduced slightly.

Heavy price competition with original product caused 

slight reduction in sales of major products used in diabetes. 

Fake drugs, parallel import and price competition remained 

key issues in aesthetic market and negatively impacted 

sales of aesthetic product group. New business plan and 

new cosmoceutical product launch would help improve 

business growth in 2015. Despite stiff price competition 

in groove market, the medical supplies products still ex-

hibited small growth.

Political instability affected the growth of drugstores in 

the first quarter of 2014. The intense marketing activities, 

however, helped successfully recovering sales for the rest 

of the year. The overall sales growth of drugstore chan-

nel, was therefore, similar to the hospital channel more 

than10%. Plaster and stretch fabric products continued 

แม้ว่านโยบายการจัดซ้ือของรัฐบาลน�าไปสู่การแข่งขันสูง
ในด้านราคา แต่การเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการ
รักษามะเร็งนั้นสูงกว่า 50% และผลิตภัณฑ์ยารักษามะเร็ง 
ตัวใหม่ที่เราได้เร่ิมจ�าหน่ายไปเม่ือไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะ
สามารถช่วยขยายธุรกิจของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีได้ นอกจากนี้ 
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโรคเลือดก็เติบโตขึ้นมากกว่า 20%

ถงึแม้ว่าจะมผีลกระทบจากนโยบายการจดัซือ้ของรฐับาลที่
ส่งเสรมิการซือ้ยาสามญั แต่ยอดขายของยาต้นแบบยาปฏชิวีนะ
และยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะก็ยังคงที่ ทั้งนี้ยาปฏิชีวนะ
แบบฉีดผลติภัณฑ์ใหม่ 2 รายการได้เริม่จ�าหน่ายเมือ่ไตรมาส
ที่ 4 คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ที่น่าพอใจในปี 2558 นี้

การเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑ์กลุม่ผ้ายดืจากช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายในโรงพยาบาลมีส่วนท�าให้กลุ ่มผลิตภัณฑ์ยา 
เกีย่วกบัโรคกระดกูเตบิโตเกอืบ 10% ส่วนการผลติผลติภณัฑ์
พลาสมายงัคงจ�ากดัอยูใ่นตลาดโลก แต่ด้วยการบรหิารจดัการ
ทีด่ที�าให้ยอดขายผลติภณัฑ์พลาสมาลดลงเพยีงเลก็น้อย การ
แข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงของผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบเป็น
สาเหตุท่ีท�าให้ยอดขายของยาเกีย่วกบัเบาหวานลดลงเลก็น้อย 
ยาปลอม การลักลอบน�าเข้า และการแข่งขันด้านราคา ยังคง
เป็นประเด็นปัญหาส�าหรับตลาดสินค้าความงามและส่งผล 
กระทบต่อยอดขาย ดังน้ันแผนธุรกิจใหม่ๆ และการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่จะสามารถช่วยผลักดันการเจริญเติบโตของ
ธรุกจิในปี 2558 ได้ และแม้จะมกีารแข่งขนัด้านราคาทีร่นุแรง 
กลุ่มสินค้าถุงมือยังคงมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตของธรุกจิในช่องทางร้านขายยาในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2557 แต่ด้วยกจิกรรมทางการตลาดและส่งเสรมิการขายที ่
เข้มข้นได้ช่วยเพิ่มยอดขายในไตรมาสที่เหลือ ดังนั้น ผล
ประกอบการโดยรวมของช่องทางร้านขายยาจงึเตบิโตมากกว่า 
10% เช่นเดียวกับช่องทางโรงพยาบาล ส่วนผลิตภัณฑ์
ปลาสเตอร์ยาและผ้ายืดเติบโตกว่า 15% ในขณะเดียวกัน 
ผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยมียอดขายคงที่ นอกจากนี้เรายังมี
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เปิดตัวในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้าย ได้
ช่วยกระตุ้นยอดขายในช่องทางร้านขายยา
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ในด้านธุรกิจต่างประเทศ ทางฝ่ายเวชภัณฑ์ได้เร่ิมขยาย
ธรุกจิไปยงัประเทศเมยีนมาร์ในปี 2557 และยงัคงสร้างธรุกจิ
ให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในปี 2558 ต่อไป

ในด้านการขึ้นทะเบียนยา คณะกรรมการอาหารและ
ยามีกฎระเบียบที่เข้มข้นมากข้ึนในการประเมินการศึกษา
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชีวสมมูลที่ขึ้นทะเบียนใหม่ จึงส่งผลให้การ
ขึ้นทะเบียนยาใหม่มีความล่าช้ามากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ 
มาตรฐาน PICs ใหม่ของยโุรปทีม่ผีลบงัคบัใช้ท�าให้เกดิความ
ล่าช้าในการขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติใหม่ด้วย ยา EPO เป็นยาตวัแรก 
ที่เริ่มใช้กฎระเบียบใหม่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
คล้ายคลงึ คาดว่าจะเพิม่การตืน่ตวัการขึน้ทะเบยีนและจดัหา
ผลติภณัฑ์ชวีวตัถคุล้ายคลงึในอนาคต และระเบยีบการจดัซือ้
และการส่งเสรมิการขายผลติภณัฑ์ยาและเครือ่งมอืแพทย์ทีเ่ริม่
ใช้กฎระเบียบใหม่วันที่ 1 มกราคม 2558 ท�าให้บริษัทต่างๆ
ต้องปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับระเบียบใหม่นี้

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2558 ทางฝ่ายเวชภัณฑ์จะยังคงเปิดตัวผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโรค
ไตและวัคซีน เพื่อรองรับการเติบโตในช่องทางโรงพยาบาล
และคลินิก นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์
อาหารเสรมิและสนิค้าเพือ่สขุภาพใหม่ส�าหรบัธรุกจิในช่องทาง
ร้านขายยาและในรปูแบบออนไลน์เพือ่ให้เกดิการเจรญิเตบิโต
อย่างรวดเร็ว ฝ่ายเวชภัณฑ์ยังคงจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของบคุลากรและมกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างองค์กร 
และด้วยกลยุทธต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ในปี 2558 นี้ จะเป็น
ปีแห่งความส�าเร็จอีกปีของฝ่ายเวชภัณฑ์ 

its growth of more than 15% while the sales of condom 

products remained stable. New trendy food supplements 

were launched in the third and fourth quarters to promote 

growth in drugstores.

In regards to international business, the Division 

started expanding business to Myanmar in 2014 and will 

continuously strengthen the business in 2015.

Regarding government regulations, FDA’s assessment 

of bioequivalence study became more stringent resulting 

in longer registration lead time of new generic drugs. In 

addition, the new European standard PICs has delayed 

the registration of new manufacturers. The implement of 

Biosimilar guideline for the first product, EPO in Thailand 

has raised awareness of biological product registration and 

supply in healthcare industry and may change the market 

strategy for Biosimilar products. The new regulations for 

purchasing and promotion of pharmaceutical products and 

medical devices will be implemented on January 1st, 2015. 

For this reason, sales promotional activities of healthcare 

company will be adapted to ensure ethical compliance.

Market Trend and Competition
In 2015 the Division will continuously launch new 

quality drugs e.g. kidney disease products and vaccines 

to support sustainable growth of business in hospital and 

clinic channels. The launch of new food supplements and 

healthcare products has been well planned for fast expansion 

in drugstore channel and online channel. The division  will 

continue staff training and modify organization structure. 

With above enhancing strategies, 2015 will be another 

successful year of Pharmaceutical Division. 
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2. ฝ่ายการแพทย์
ฝ่ายการแพทย์มุ่งเน้นการเป็นผู้น�าในการจัดจ�าหน่าย

ผลติภัณฑ์ทางการแพทย์ทีเ่ป็นนวตักรรมสมยัใหม่ ซึง่มคีณุภาพ
สูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาจัดจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์
ดงักล่าวได้น�าเข้าจากนานาทวปี อาท ิอเมรกิา ยโุรป (ฝรัง่เศส 
องักฤษ อติาล ีเยอรมน ีเบลเยยีม สวติเซอร์แลนด์) และเอเชยี 
(ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

1) สนิค้าด้านนวตักรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ 
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง เครื่องฉีดสารทึบรังสี
แบบอตัโนมติั เครือ่งเอกซเรย์เต้านม อปุกรณ์ส�าหรบัเจาะชิน้
เนื้อเต้านม เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก เครื่อง
เอกซเรย์หัวใจและส่องตรวจหลอดเลือดระบบดิจิทัล ชนิด
ระนาบคู ่เครือ่งเอกซเรย์ดจิทิลัสวนหวัใจและหลอดเลอืด เครือ่ง
เอกซเรย์ส่องตรวจระบบดจิทิลั เครือ่งเอกซเรย์ส่องตรวจระบบ
ดิจิทัลแบบควบคุมระยะใกล้ เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจแบบ 
ซีอาร์ม) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล เคร่ืองเอกซเรย์
ดิจิทัลชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เครื่องแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์จากแอนะลอ็กให้เป็นดจิทิลัและเครือ่งพมิพ์ฟิล์ม แผ่น
รับรังสีพร้อมแปลงภาพเป็นดิจิทัล เครื่องแปลงฟิมล์เอกซเรย์
ให้เป็นภาพดิจิทัล ระบบจัดเก็บภาพและรับส่งภาพทางการ
แพทย์ด้วยระบบดิจิทัลและระบบบริหารงานด้านรังสีวิทยา 
ระบบประมวลภาพทางการแพทย์สามมิติ ระบบจัดเก็บภาพ
ทางการแพทย์ด้านหวัใจและหลอดเลอืด เครือ่งตรวจคลืน่ไฟฟ้า
หัวใจขณะออกก�าลังกาย ชนิด 12 Lead เครื่องบันทึกคลื่น
ไฟฟ้าหวัใจแบบต่อเนือ่ง 24/72 ชัว่โมง เครือ่งบนัทกึความดนั
เลือดแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 
เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจส�าหรับงานกายภาพบ�าบัดและ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู เครื่องปรับอุณภูมิร่างกายของผู้ป่วย เครื่อง
ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง เคร่ืองบันทึกสัญญาณชีพ
ระหว่างท�าการตรวจสวนหวัใจ ระบบจดัเกบ็ภาพทางการแพทย์
ด้านหวัใจและหลอดเลอืด จอภาพส�าหรบัวนิจิฉยัและการผ่าตดั 
ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมระบบของ

2. Medical Division
Medical Division, a dealer of well-known medical equip-

ments and supplies with world-class technology, provides 

the high-quality innovative medical products, imported from 

America, Europe (France, England, Italy, Germany, Belgium 

and Switzerland) and Asia (Japan, Korea and Taiwan). The 

Division comprises 3 main business units which are

1) Medical Innovation Technologies, MIT: Core pro-

ducts include Computed Tomography (CT) Scan, Magnetic 

Resonance Imaging (MRI), Ultrasound System, Shearwave 

Elastography Ultrasound System, Injector System, Breast 

Imaging Solution, Breast Biopsy System, Bone Densitom-

eter, Digital Cardiac & Angiographic Bi-Plane System, 

Digital Cardiovascular System, Multi-Purpose Digital R/F 

System, Universal Remote R/F System, Mobile C-Arm R/F, 

General Radiographic System, Digital Radiographic Mobile 

X-ray, Computed Radiography & DICOM Printer, Digital 

Radiography (Digital Detector, Laser Film Digitizer, Picture 

Archiving and Communication System (PACS) & Radiology 

Information System (RIS), Advanced 3D Imaging Systems, 

Cardio Vascular PACS, 12 Lead (Electrocardiography : Rest-

ing ECG ), 12 Lead (Exercise Stress test: EST ), Holter ECG, 

Ambulatory Blood Pressure Measurement : ABPM, Pulmonary 

Function, Cardiac Rehabilitation, Intra-Vascular Tempera-

ture Management: IVTM, Peripheral Arterial Diagnosis , 

Hemodynamic System, Cardio Vascular PACS, Diagnostic 

and Surgical Displays, Laboratory Information System (LIS), 

CellPrep Cervical Cancer Screening Solution, CellPrep Plus 

Processor, CellPrep Solutions for Non-Gyn, Cyto-Pathology, 

HPV DNA Testing and Fully Automatic Urine Analyzer
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งานห้องปฏบิติัการทกุหน่วยงานในโรงพยาบาล เช่น กลุม่งาน
ชีวเคมี โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา ธนาคารเลือด 
และพันธุศาสตร์ เป็นต้น สารละลายเก็บตัวอย่างเซลล์มะเร็ง
ปากมดลกู และเครือ่งเตรยีมสไลด์ส�าหรบัการตรวจวเิคราะห์
หาเซลล์มะเรง็ปากมดลกู นอกจากนีแ้ล้วยงัมสีารละลายต่างๆ 
ซึ่งสามารถใช้เก็บตัวอย่างเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกาย เพื่อใช้
ส�าหรบังานพยาธวิทิยาอืน่ๆ เครือ่งตรวจวเิคราะห์หาเชือ้เอชพวี ี
ทีท่�าให้เกดิมะเรง็ปากมดลกู โดยใช้สิง่ส่งตรวจจากเซลล์บรเิวณ
ปากมดลูก หรือตรวจจากปัสสาวะ เครื่องตรวจหาความผิด
ปกติของปัสสาวะแบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ โดยสามารถ
ตรวจหาได้ทั้งความผิดปกติทางด้านสารเคมีในปัสสาวะ และ
ตะกอนผดิปกติต่างๆ ในปัสสาวะในคราวเดยีวกนัอย่างรวดเรว็ 
และถูกต้องแม่นย�า

2) สินค้าด้านการผ่าตัด ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ หุ่นยนต์
ช่วยในการผ่าตัด กล้องจลุศลัยกรรมเพือ่การผ่าตดั ผลติภณัฑ์
ภายใต้ตราสนิค้า Leica กล้องส่องส�าหรบัใช้ในการผ่าตดั เตยีง
ผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด เครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดเพื่อการผ่าตัด 
ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดแขวนเพดาน เครื่องมือ
ผ่าตดัแบบส่องกล้องในระบบปัสสาวะ เครือ่งมอืกระแทกนิว่ใน
ระบบปัสสาวะ เครือ่งวดัชพีจรแม่และเดก็ เครือ่งอบฆ่าเชือ้ด้วย
ระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา เครือ่งมอืผ่าตดัโดยใช้
แสงเลเซอร์ ระบบผนังห้องผ่าตัดส�าเร็จรูป ระบบควบคุมใน
ห้องผ่าตดัพร้อมระบบการถ่ายทอดสญัญาณความละเอยีดสงู 
ระบบภาพน�าร่องทีใ่ช้ในการผ่าตดั เครือ่งตรวจจอประสาทตา 
เครือ่งอลัตราซาวนด์และเลเซอร์ช่วยในการผ่าตดัตา เครือ่งวดั
ความดนัลกูตา เครือ่งนบัเซลล์กระจกชัน้ใน และชดุกลบัภาพ
ส�าหรับผ่าตัดจอประสาทตา

3) สินค้าด้านฟื้นฟูสุขภาพและช่วยชีวิตครบวงจร 
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ หุ่นฝึกจ�าลองเพื่อ
ปฎิบัติการทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์การฝึกทักษะทางการ
แพทย์ ผลิตภัณฑ์การฝึกทักษะการสแกนอวัยวะของหัวใจ 
อุปกรณ์ฝึกอบรบให้ความรู้ CPR ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือกรณีผู ้ประสบเหตุส�าลักอาหาร หรือสิ่งของใน
หลอดลม เครือ่งปรบัอณุภมูร่ิางกายของผูป่้วย เครือ่งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้ เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์
สัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง เครื่องวัดและติดตามความเร็วของ
เลอืดในหลอดเลอืดสมองด้วยคลืน่เสยีงความถีส่งูระบบดจิทัิล 
เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็ก เครื่องตรวจ
ประสาท-กล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า ชุดเครื่องมือให้การรักษา
ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เครื่องต้มประคบร้อนและเครื่องดึง

2) Surgery: It’s core products include Robot Assisted 

Surgery, Surgical Microscope, Endoscopic Surgery, Surgi-

cal Tables, Operating Light , Electrocautery Device, Ceiling 

Pendant, Uroscopic & Uroscopy, Endoscopic Lithotripter 

Solution, Fetal Monitoring System, Hydrogen Peroxide 

Gas Sterilizer , Laser for Surgery, LINDO Modular Operat-

ing Theater System, Fully Network-Based Integrated OP, 

Surgeon Navigation System, OCT, Ultrasound and Laser 

for Ophthamology, Phacoemulsification, Endothelial Cell 

Count and BIOM

3) Life Care Solutions, LCS: Core products include 

Automated External Defibrillator, AED, Patient Simulator, 

Clinical Skills Training Models, Cardiac Anatomy Ultrasound 

Training, CPR Training System- Act Fast Medical ,Hypo-

Hyperthermia, Portable CT Scan, Electroencephalography, 

Nicolet TCD Transcranial Doppler System, Transcranial 

Magnetic Stimulator (TMS), Electromyography (EMG), 

Physical Therapy, Hydrocollator and Traction, Electrical 

Stimulator and Ultrasound, Autonomic and Peripheral 

Labs and Software, Neuronavigation, Potable Electroen-

cephalography, Portable Ultrasound System and Biopsy 

Instruments & Supplies

Our vision is to be highly trusted organization to provide 

holistic innovation for health and wellness in the region. 

Our main target customers are both public and private 

hospitals as well as medical institutions and clinics. For 

distribution channels, majority remains within the country. 

In 2015, the Division plans to extend customer base to CLMV 

countries, namely Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam.
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คอและหลงัแบบอตัโนมตั ิเครือ่งให้การรกัษาด้วยกระแสไฟฟ้า
และคลืน่เสยีง ชดุตรวจระบบประสาทอตัโนมตั ิชดุน�าร่องการ
ตรวจและผ่าตัดระบบประสาท เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์
สัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองแบบพกพา เครื่องตรวจอวัยวะ
ภายในด้วยคลืน่ความถีส่งู และชดุอปุกรณ์ส�าหรบัเจาะชิน้เนือ้

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก คือ บุคลากรทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สถานพยาบาลและคลินิก 
การจัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่ขายในประเทศ โดยปี 2558 ทาง
แผนกมแีผนขยายกลุม่ลกูค้าไปถงึประเทศในกลุม่ CLMV คอื 
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม

กำรตลำด
เนื่องด้วยเครื่องมือแพทย์เป็นสินค้าอยู่ในกลุ่มเฉพาะ 

(Niche Market) ดงันัน้การท�าการตลาดจงึแตกต่างกบัสนิค้า
อปุโภคบรโิภคทัว่ไป คอืมกีฎหมายควบคมุการโฆษณาและส่ง
เสรมิการขายทกุประเภท ดงันัน้การท�าตลาดจงึมุง่เน้นการฝึก
อบรมและการสอนใช้งานเครือ่งมอืแพทย์ เพือ่ให้กลุม่ลกูค้าได้
มีประสบการณ์จรงิในการใช้เครือ่งมอืได้อย่างถกูต้องและแม่นย�า 
การฝึกอบรมดงักล่าวจงึมปีระโยชน์ต่อแพทย์และบคุลากรการ
แพทย์ในด้านการใช้งาน ขณะเดยีวกนัคนไข้กไ็ด้รบัประโยชน์
ด้านการตรวจวินิจฉัยอย่างแม่นย�าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
นอกจากการท�าตลาดในด้านต่างๆ แล้ว ทางแผนกยงัตระหนกั
ถงึการท�าประโยชน์ให้กบัสงัคม หรอืเรยีกว่า Coporate Social 
Responsibility (CSR) เช่น การบรจิาคเครือ่งมอืแพทย์ให้กบั
โรงเรยีนแพทย์และสถาบนัทางการแพทย์เพือ่เป็นประโยชน์ให้
กบัประชาชนท่ัวไปต่อไป อกีทัง้ยงัมกีารน�าเครือ่งมอืของแผนก
ไปออกหน่วยกบัแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ทัว่ประเทศ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
ปัจจุบันนับว่ามีความรุนแรงเพิ่มข้ึน สังเกตได้จากการมี

คู่แข่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งจากในประเทศเองก็ดีหรือจาก
ประเทศเกาหลีและจีนก็ดี เนื่องจากประเทศไทยมีความ
ต้องการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้น ปีละประมาณ
ร้อยละ 9.1 อกีปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัคอื ประเทศไทยน�าเข้าวสัดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่าส่งออก มียอดขาดดุลปีละ  
5,000 ล้านบาท และมแีนวโน้มขาดดลุเพิม่สงูขึน้ จงึเกดิความ
ร่วมมือด้านการก�าหนดแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยและ
พฒันาและบรหิารผลงานวจิยัด้านการแพทย์สูก่ารใช้ประโยชน์ 
ระหว่างส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) และ
ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 

Marketing
Unlike other consumer products and services, marketing 

for medical devices is a single entity, or what we call “highly 

niche markets”. Innovations in medical equipment provide 

benefits to the consumers of medical services by improving 

the quality of the care. As Thailand law and regulations 

strictly control advertising and sale promotion, there is 

the clutter for medical devices to reach core audiences of 

doctors, hospital buyers and consumers. Due to the special-

ized nature of the products, educations and workshops are 

one of the key factors to promote products and services by 

inviting doctors to demonstrate the products usage and 

show how products are superior to those of competitors. 

From the physicians’ standpoint, advances in medical 

devices enable them to perform medical procedures more 

efficiently with less pain for patients at a faster recovery 

rate. Furthermore, corporate social responsibility (CSR) is 

one of the key business practice that involves participating 

in initiatives that benefit society; our practice is to donate 

devices to medical schools and intuitions. Medical exhibi-

tions, events and roadshows are also essential in terms of 

marketing practice.

Market Trend and Competition
As Thailand demand is increasing approximately by  

9.1 percent per year, Thai medical device market has been 

undergoing a period of strong growth, but market com-

petition is highly strong as there are huge groups of new 
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เพือ่ต่อยอดผลงานวจิยันวตักรรมและเทคโนโลยทีางการแพทย์
ภายใต้บทบาทภารกจิ สปสช. ในฐานะผูใ้ช้บรกิารและมข้ีอมลู
สุขภาพและบรกิารสาธารณสขุของประเทศ ปัญหาหลกัอกีด้าน
หนึ่งคือ ต้นทุนด้านธุรกิจของเครื่องมือแพทย์ปัจจุบันเพิ่มขึ้น
สูงมากขึ้นท้ังจากต้นทุนด้านการผลิตของคู่ค้าที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้น
และอตัราการแลกเปลีย่นทีผ่นัผวน รวมทัง้ปัญหาการเมอืงใน
ประเทศทีย่งัไม่มคีวามแน่นอน ท�าให้โครงการพฒันาขยายโรง
พยาบาลและสถาบนัทางการแพทย์ทัง้ของภาครฐัและเอกชน
ใหม่ๆ ชะลอตัวเป็นอย่างมากในต้นปี 2557 จนถึงไตรมาส
สุดท้ายของปี

แม้ว่าในปี 2557 เสถียรภาพของการเมืองไทยจะส่งผล 
กระทบอย่างมากในการด�าเนนิธุรกจิจดัจ�าหน่ายเครือ่งมอืแพทย์
ทัง้ในภาครฐัและเอกชน อย่างไรกต็าม จากผลการด�าเนนิงาน
ในปีที่ผ่านมาพบว่า ทางฝ่ายยังมีอัตราการเติบโตอยู่ร้อยละ  
10 ในขณะที่คู ่แข่งบางรายประสบการด�าเนินงานขาดทุน 
ปัจจุบันในตลาดเคร่ืองมือแพทย์ บีเจซียังถือว่าเป็นบริษัทที่
มีประวัติการด�าเนินการในตลาดมายาวนานมากกว่า 40 ปี 
ทั้งด้านการจัดจ�าหน่ายและการบริการหลังการขายจากทีม 
ผูเ้ชีย่วชาญ จงึถอืว่ามคีวามได้เปรยีบมากกว่าคูแ่ข่ง อกีสิง่หนึง่
ที่เป็นกลยุทธ์หลัก คือการมีสินค้าและการบริการด้านเครื่อง
มอืแพทย์ทีค่รบวงจรมากทีส่ดุ อย่างไรกต็ามการผลกัดนัจาก
ภาครฐักย็งัมคีวามส�าคญัในระดบัยทุธศาสตร์และนโยบายใน
การสนับสนุนสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างรฐัและเอกชน
ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปรับโครงสร้างภาษี และ
ปรบัเปลีย่นบทบาทของคณะกรรมการอาหารและยาให้เน้นการ
สนบัสนุนและส่งเสรมิผูป้ระกอบการในการขึน้ทะเบยีน น�าเข้า 
และโฆษณา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน อกีทัง้สนบัสนนุภาคเอกชนให้จดัจ�าหน่ายเครือ่งมอื 
ไปยังภูมิภาคใกล้เคียงให้เป็นศูนย์กลางด้านการจัดจ�าหน่าย
และให้บริการหลังการขายของภูมิภาค เพื่อน�าเงินกลับเข้า
ประเทศ เพราะจากรายงาน IMD World Competitiveness 
Year 2012 ระบุว่าประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแข่งขนั
อยู่ที่ล�าดับ 30 ของโลก และอยู่ในล�าดับ 3 ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ซึ่งถือว่าอยู่ในล�าดับที่สามารถแข่งขันได้ 

players every year, especially from South Korea and China. 

However, Thailand import rate of medical devices is higher 

than export about 5,000 million baht in this year. Trend 

of this statistic is becoming more critical in every sense, 

therefore, there are corporations between National Health 

Security Office (NHSO) and National Science and Technol-

ogy Development Agency (NSTDA) to drive our own Thai 

medical products by supporting Thai innovative researches. 

Also, key problems are increasing of costs medical devices 

manufactures and exchange rate fluctuation as well as 

political instability. While the slowdown in public invest-

ment and the political instability deteriorated the medical 

industry’s growth rate, the Division was able to continue 

its growth at 10 percent while other competitors faced 

loss. BJC has long standing history plus trustworthiness 

in terms of the quality of the products and services and 

punctuality of product delivery. As the Division continues 

to distribute high quality and high standard products in 

all related expertise, this is sustained its growth in the 

medical innovation area. Besides, the Division emphasizes 

on the before-sale and after-sales services 24 hours daily, 

to assure all products and services can function with great 

efficiency, while the patients stay safe and are satisfied 

with the products and services. The Division will continue 

to develop its human resources’ potentials and skills to 

better serve its customers, while continuing to look for 

growth opportunity in Southeast Asia. 
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กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค

1. ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมยังคงมุ่งมั่นที่จะคัดสรรและ

จดัจ�าหน่ายวตัถดุบิส่วนผสมคณุภาพจากแหล่งทีเ่ชือ่ถอืได้ท่ัว
โลกให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  
เบเกอร ีเครือ่งส�าอาง สนิค้าอปุโภคในครวัเรอืน ระบบท�าความ
เยน็ และเคมีอตุสาหกรรม ภาพรวมของธรุกจิในปี 2557 ท่ีผ่าน
มา ฝ่ายยงัคงรกัษาระดบัผลประกอบการและอตัราการเตบิโต
เล็กน้อย แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจก็ตาม

กำรตลำด
สินค้าวัตถุดิบส่วนผสมเบเกอรียังคงมียอดขายและฐาน

ลกูค้าท่ีเพิม่ขึน้กว่าปีทีผ่่านมาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีก้ารสนบัสนนุ
ด้านเทคนิคและการรักษาคุณภาพสินค้า รวมถึงการพัฒนา
สตูรและรปูแบบผลติภณัฑ์เบเกอรร่ีวมกนักบัลกูค้า เป็นปัจจยั
ส�าคัญของความส�าเร็จดังกล่าว

สินค้า “โกโก้ดัทช์” ของแผนกสินค้าฟู้ดเซอร์วิสยังคง
ประสบความส�าเร็จในด้านการเติบโตของยอดขายอย่างต่อ
เนือ่ง เครือ่งดืม่โกโก้ผงชนดิปรงุส�าเรจ็ “โกโก้ดทัช์ ทรอีนิวัน” 
มกีารปรบัเปลีย่นบรรจภุณัฑ์ให้มคีวามสวยงามทนัสมยัยิง่ขึน้ 
สินค้าใหม่ในกลุ่มโกโก้ดัทช์ที่แนะน�าออกสู่ตลาดในรอบปีท่ี
ผ่านมาอันได้แก่ โกโก้ผงตรา “โกโก้ดัทช์ ช้อยส์” ส�าหรับ 
ผู ้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและโกโก้ผงชนิดปรุงส�าเร็จ 
“โกโก้ดัทช์ ทรีอินวัน ซีเล็คเต็ด” ส�าหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจใน
สุขภาพเป็นพิเศษ ได้รับการตอบรับที่ดีและมียอดขายที่เพิ่ม
มากขึ้น

วตัถดุบิส่วนผสมในอาหารและกลุม่สารเตมิแต่งกลิน่และ
รสในอาหาร โดยรวมยังคงรักษาตลาดไว้ได้และมีการเติบโต 
ต่อเนือ่งในสนิค้าเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิค้ากลุม่อมิลั

Technical Supply Chain

1. Specialties Division
The Specialties Division is dedicated to sourcing and 

distributing high quality ingredients from trusted sources 

worldwide to meet the variety of customers’ needs in dif-

ferent industries including foods and beverages, bakery, 

cosmetics, household goods, refrigeration and industrial 

chemicals. Overall in 2014, despite impact from unfavour-

able economic conditions, the division maintained its 

performance and experienced modest growth.

Marketing
Bakery ingredients had more positive sales growth 

and customer base expansion over the previous year. Our 

technical support, focus on product quality and the co-

development of bakery recipes with clients are the key 

factors in this success.

The “Cocoa Dutch” brand, from our Food Service section 

continues its sales growth. The ready-mix “Cocoa Dutch 

3in1” in its redesigned packaging has been given a more 

attractive modern look. New products in the “Cocoa Dutch” 

family namely “Cocoa Dutch Choice”, a cocoa powder for 

beverage vendors, and “Cocoa Dutch 3in1 Selected “ for 

those who are particularly health conscious, gained ac-

ceptance and a continuous increase in sales.

Food Ingredients and Flavors overall maintained its 

market performance and experienced continued growth in 

specialized or combined ingredients, with emulsifiers and 

hydrocolloids in particular showing satisfactory growth. 

The key factors behind this success are product quality 

and technical support. However, the market for general or 
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ซิไฟเออร์และไฮโดรคอลลอยด์ มกีารเตบิโตเป็นทีน่่าพอใจอย่าง
มาก ความส�าเร็จน้ีเกดิจากคณุภาพของสนิค้าและการสนบัสนนุ
ข้อมูลด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม สินค้าส่วนผสม
ในอาหารกลุ่มอื่นๆ ต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคาเป็นอย่าง
มากและมีคู่แข่งเพิ่มข้ึนในตลาด ขณะที่สินค้ากลุ่มนิวทราซู
ติคัลยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจใหม่อย่างต่อเน่ืองด้วยการ
สรรหาส่วนผสมใหม่ทีอ่ยูใ่นเทรนด์และเป็นนวตักรรมมากขึน้

สินค้ากลุ่มเคมีส�าหรับอุตสาหกรรมมียอดขายท่ีลดลง
จากปีที่แล้ว โดยธุรกิจสารเติมแต่งปิโตรเคมีได้รับผลกระ
ทบโดยตรงจากตลาดน�้ามันหล่อลื่นในประเทศที่ลดลง ธุรกิจ
สารท�าความเย็น (Refrigerants) สารกลุม่ฟอสเฟต และสาร
ท�าความสะอาดในอตุสาหกรรมเฉพาะทางยงัคงพยายามรกัษา
ฐานลูกค้าเอาไว้ในกลุ่มสารท�าความเย็น มีการแข่งขันด้าน
ราคาอย่างมากโดยเฉพาะในกลุม่สารท�าความเยน็ทีใ่ช้กนัแพร่
หลาย (Commodity) อกีทัง้ยงัได้รบัผลกระทบจากการบงัคบั
ใช้โควต้าในการน�าเข้าสารท�าความเย็นกลุ่ม HCFC โดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรมด้วย

วตัถดุบิส่วนผสมในเครือ่งส�าอางมยีอดขายโดยรวมเตบิโต
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกไปยัง
ประเทศแถบเอเชยีเป็นไปในทศิทางบวก แม้ว่าภาวะเศรษฐกจิ
โลกโดยเฉพาะในยโุรปและอเมรกิาหดตวัและส่งผลลบต่อลกูค้า
ที่ผลิตเพื่อการส่งออกก็ตาม สินค้ากลุ่มสารสกัดธรรมชาติ
และสารออกฤทธิย์งัคงเป็นสนิค้าทีเ่ป็นทีน่ยิมของผูผ้ลติเครือ่ง
ส�าอาง ยอดขายของสินค้าสองกลุ่มนี้จึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปี 2557 ธรุกจิเคมภีณัฑ์อตุสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม
มกีารเตบิโตได้ตามเป้าหมายเป็นทีน่่าพอใจเมือ่เทยีบกบัปีก่อน
หน้า แม้ต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากค่าขนส่งและค่า
เงินดองที่ปรับตัวลดลง กลุ่มวัตถุดิบส่วนผสมในอาหารเป็น 
กลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโต ในขณะที่กลุ่มวัตถุดิบและส่วนผสม
ในอาหารสัตว์และเครื่องส�าอางมียอดขายลดลง โดยเฉพาะ
วัตถุดิบเครื่องส�าอางซ่ึงเกิดจากผู้บริโภคนิยมเคร่ืองส�าอาง 
น�าเข้ามากกว่าเครื่องส�าอางที่ผลิตในประเทศ

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

แต่ก็ยังมีการแข่งขันสูงขึ้นด้วยเช่นกันจากคู่แข่งใหม่ในตลาด 
และเพือ่สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั เราจงึมุง่ทีน่�าเสนอ
บรกิารท่ีครบวงจรเพือ่สร้างมลูค่าสงูสดุให้ธรุกจิด้วยการเพิม่สนิ
ค้าใหม่และนวตักรรมทีต่อบสนองความต้องการอนัหลากหลาย
ของลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง พร้อมกบัให้ข้อมลูทางเทคนคิและร่วม
เป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาสนิค้าจากบรกิารห้องปฏบิตักิารของ
เรา เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็และสร้างความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดให้กับลูกค้า 

single food ingredients faced highly competitive pricing 

and more players joining the market. Nutraceuticals has 

focused on new business development by adding more 

on-trend and innovative ingredients to product portfolios.

Industrial Ingredients sales were lower than last year as 

a result of slow demand in the domestic lubricants market 

in the petrochemical additives segment. Refrigerants, 

Phosphates and Specialty Cleaning sales continued to keep 

customer base. However, the Refrigerants business was 

impacted by the highly price-competitive environment, 

especially in the commodity products sector, and the HCFC 

import quota regulated by Department of Industrial Works.

The overall sales of Cosmetic Ingredients grew slightly 

compared to the previous year as a result of positive growth 

in Asian exports, despite of the global economic (Europe 

and the USA in particular), impact on cosmetic manufac-

turers’ export production. Natural and active ingredients 

continued to be popular among cosmetics manufacturers. 

Consequently, sales in these two groups showed continuous 

growth. In 2014, business in Vietnam achieved it’s targets 

and showed satisfactory growth compared to 2013 despite  

higher transportation costs and dong depreciation. The 

Food Ingredients business grew dramatically while Feed and 

Cosmetic Ingredients showed a modest decline, especially 

Cosmetic Ingredients which was affected by consumer  

preference for imported products.

Market Trend and Competition
The market overall has been growing gradually but in 

high competition with new entries. To care competitive 

advantages, Specialties Division aims to provide total solu-

tions that add the highest value in the supply chain. We 

are committed to introducing new and innovative products 

that best fit our customers’ various needs and providing 

value added service including technical information and 

joint product development from our application labs. This 

is to enable us to be a part customer success and maximize 

their satisfaction. 
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2. ฝ่ายสินค้าและบริการทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ประกอบด้วย 2 แผนกคือ

1.) แผนกวิศวกรรม
แผนกวิศวกรรมประกอบธุรกิจด้านออกแบบและติดต้ัง

ผลติภัณฑ์วศิวกรรมให้กบัลกูค้าภาคอตุสาหกรรมทัง้ในประเทศ 
บริษัทข้ามชาติและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนให้ค�าปรึกษา
และให้บรกิารหลงัการขายส�าหรบัอปุกรณ์และระบบวศิวกรรม
ประเภทต่างๆ โดยน�าเข้าสนิค้ามาจากต่างประเทศ ซึง่สามารถ
แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ระบบขนถ่ายและล�าเลียงสินค้า ออกแบบ ให้ค�าปรึกษา 
แนะน�าการขนถ่ายและล�าเลียงวัสดุทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง 
ได้แก่ ผลติภัณฑ์รอกไฟฟ้าและเครนไฟฟ้าส�าหรบัอตุสาหกรรม
พร้อมโครงสร้างเหลก็สมบรูณ์แบบภายใต้ชือ่การค้า Berlicrane 
และระบบสายพานล�าเลยีง ลฟิต์ขนส่งสนิค้า รวมถงึเครือ่งจกัร
ที่ใช้ในการแปรรูปเหล็ก ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมพลาสติก
และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

ระบบและอุปกรณ์จัดเก็บสินค้า จัดจ�าหน่ายสินค้าและ
ติดตั้งระบบจัดเก็บในคลังสินค้าให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม
หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ 
อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมยา อตุสาหกรรมก่อสร้าง 
ศนูย์กระจายสนิค้าตามภมูภิาคต่างๆ เช่น อปุกรณ์ปรบัระดบั 
(Dock Leveler) ประตสู�าหรบัใช้ในงานอตุสาหกรรมประเภท
ต่างๆ เช่น Overhead Door, Rapid Door, Traffic Door ชั้น
วางสนิค้า และ Forklift รวมถงึอปุกรณ์เครือ่งชัง่อตุสาหกรรม
และระบบควบคมุน�า้หนกัรถบรรทกุของกรมทางหลวงภายใต้ชือ่
การค้า Berlitronic ซึ่งใช้ในธุรกิจโรงสีข้าว โรงงานปูนซีเมนต์ 
และธรุกจิท่ีมกีารชัง่วตัถดุบิและส่วนผสม เช่น ธรุกจิเคมภีณัฑ์ 
ธุรกิจสี ธุรกิจอาหารสัตว์ เป็นต้น

เครื่องผลิตก๊าซ แผนกเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องผลิต
ก๊าซไนโตรเจนเพื่อจ�าหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้
ก๊าซนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เคมี อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก 
ยา และอุตสาหกรรมยาง

2. industrial Technology Products 
and Services Division

consists of 2 departments:

1.) Engineering Department
Engineering Department is in charge of design and 

installation of industrial products for local customers, 

international companies and government authorities, 

as well as professional consulting and after-sale service. 

Products are imported and can be classified into 3 catego-

ries as follows:

Material Handling provides design and consultation 

services related to vertical and horizontal transportation 

including electric conveyors and cranes for industrial 

use and structural steel under Berlicrane trademark, belt 

conveyors, freight elevators, and steel transform machines 

for a variety of industry such as automotive, steel, food 

and beverage, plastic, and chemicals.

Logistics and Warehouse Equipment provides 

warehouse inventory installation services to a number of 

industrial businesses such as food and beverage, automo-

tive, pharmacy, and construction of regional distribution 

centers. Under Berlitronic brand, our products include dock 

levelers, overhead door, rapid door, traffic door, racking, 

forklifts, industrial measurement equipments and weight 

control systems used by Department of Highways. Other 

businesses that we support are rice mills, cement manu-

facturing factories, and businesses requiring raw material 

and ingredient measurement such as chemical supplies, 

paints, and animal food.

Gas Generator distributes nitrogen gas generators for a 

variety of businesses such as food, chemicals, electronics, 

steel, pharmacy and rubber industry.
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กำรตลำด
แผนกวิศวกรรมได้น�าเข ้าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ เป ็น

เครื่องหมายการค้าจากทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย โดย
ได้เน้นการพัฒนาธุรกิจเป็นหลักด้วยการสรรหาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และสร้างความหลากหลายเพื่อเป็นทาง
เลอืกใหม่ให้กบัลกูค้า โดยเน้นการน�าเข้าผลติภณัฑ์ใหม่ๆ จาก
ทวีปยุโรปที่ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการ

กลุม่ผลติภณัฑ์ระบบและอปุกรณ์จดัเกบ็สนิค้า เป็นกลุม่ที่
ช่วยส่งเสรมิให้การจดัการขนส่งสนิค้าในแนวดิง่ประหยดัเนือ้ที่
ในการจัดเก็บได้ดีข้ึนจากสภาวะการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น
ของศนูย์กลางของเมอืงทีม่เีนือ้ทีใ่นการจดัการเครือ่งจกัรและ
คลังสินค้าจ�ากัด ในทางกลับกัน การกระจายตัวไปนอกเมือง
หลวง กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบและอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าจะช่วย
ให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการ
ขนส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคที่อยู่รอบนอกของเมือง

ด้วยเหตนุี ้การทีไ่ทยจะเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(AEC) จะช่วยให้บริษัทได้ส่งเสริมให้ประเทศไทยได้เป็น
ศูนย์กลางทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯ หรือต่าง
จังหวัด เพราะการวางจุดยืนของแบรนด์มีทั้งระดับพรีเมียม
และระดับกลางที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้
ต่อไปในอนาคต

ส�าหรบัการเป็นตวัแทนจ�าหน่ายเครือ่งผลติก๊าซไนโตรเจน
นัน้ แผนกวศิวกรรมได้รกุตลาดเข้าอตุสาหกรรมนีด้้วยวธิกีาร
เข้าไปช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการซ้ือก๊าซเหลวส�าเร็จรูป
ที่มีราคาสูงให้ทดแทนด้วยการติดต้ังเคร่ืองผลิตก๊าซได้เอง 
ก๊าซแบบเหลวที่สั่งเข้ามาใช้ในโรงงานจะมีราคาสูงขึ้นตาม
ระยะทางการขนส่ง ฉะนั้น การมีเครื่องผลิตก๊าซใช้ได้เองจึง
เป็นการลดปริมาณการซ้ือก๊าซเหลวลง ลดการใช้น�้ามันจาก
การขนส่ง และสะดวกเรื่องการจัดการสต็อกก๊าซ และเครื่อง
ผลติก๊าซยงัสามารถก�าหนดเลอืกความบรสิทุธิ ์(Purity) ของ
ก๊าซได้ตามความต้องการที่เหมาะสมในแต่ละประเภทของ
อุตสาหกรรมอีกด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายคืออุตสาหกรรมที่
ต้องซื้อก๊าซซึ่งมีราคาสูง 

แต่ในปี 2557 สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ท�าให้การค้าขายในประเทศ
ชะลอตวัลง แผนกวศิวกรรมจงึได้รบัผลกระทบจากการชะลอ
ตัวดังกล่าว

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2558 นี้สถานการณ์ต่างๆ ได้คล่ีคลายลงเข้าสู่

สภาวะปกติ แผนกจึงได้ปรับแผนการตลาดที่เน้นเข้าถึงกลุ่ม
อุตสาหกรรมด้วยกิจกรรมโรดโชว์ในนิคมอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้วยวิธีการจัด

Marketing
As a part of business development, product diversifi-

cation as well as trustworthy product quality, we import 

all kinds of licensed trademarks of products from Europe, 

America and Asia with Europe as the main source due to 

customer trust in quality and service.

Based on the idea to minimize warehouse and machine 

storage area in city centers where the number of population 

is high and space for machine storage and warehouse are 

limited, our Logistics and Warehouse Equipment helps to 

economize area by vertical transportation. On the other 

hand, having sufficient distribution centers out of Bangkok 

will help to reduce costs and time involved in transporta-

tion. For these reasons, upon official launch of AEC, the 

Company will support Thailand to step toward as a trad-

ing center both in Bangkok or regional areas. Our brand 

identity is opened and to serve customers both premium 

and middle class.

As a distributor of nitrogen generators, our Engineering 

Department approached the market by offering the choice 

to save production costs by installing gas generators instead 

of purchasing ready-to-use gas. This is because the price of 

liquefied nitrogen depends on the distance of transporta-

tion. For this reason, having gas generators will help to 

save purchase costs as well as transportation expenses, 

and convenient gas stock management. Furthermore, 

users can select gas purity level to suit particular needs. 

The target groups are industries with gas purchase needs.

In 2014, Engineering Department was impacted by the 

slowdown in domestic trading caused by local political 

unrest and recession of the global economy.

Market Trend and Competition
With the overall situation in Thailand resuming its 

normal stage in 2015, Engineering Department has started 
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สมัมนากลุม่ย่อยให้ความรูแ้ละให้ค�าปรกึษาเรือ่งการออกแบบ
หรือปรบัมาตรฐานการจดัการคลงัสนิค้าเพือ่ให้ได้ประสทิธภิาพ
และได้ประโยชน์สงูสดุให้กบัโรงงานทีม่แีผนการการปรบัปรงุ
หรอืขยายโรงงาน โดยน�าเสนอผลติภณัฑ์ต่างๆ ทีท่นัสมยัและ
ครบวงจร ออกแบบพัฒนาคลังสินค้าให้ลูกค้าด้วยอุปกรณ์
แท่นปรับระดับ สายพานล�าเลียง ประตู เคร่ืองชั่ง ชั้นวาง
สินค้า และ Forklift เป็นต้น ท�าให้ลูกค้าสามารถบริหารการ
ล�าเลียง การจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อม
กบัการขยายตวัของธรุกจิในอนาคตด้วยระบบการจดัการคลงั
สนิค้าท่ีมปีระสทิธภิาพ และต่อยอดด้วยระบบการจดัการคลงั
สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation System) เพื่อรองรับการ
แข่งขันที่ต้องการลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณมาก 
และต้องการความแม่นย�าและความปลอดภัยสูง และการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะท�าให้เกิดการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้รวมถึงประเทศไทย ซึ่งจะส่งผล
ต่อปริมาณสินค้าที่มากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องมีการบริหารการจัด
เก็บและการส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็น
โอกาสที่แผนวิศวกรรมจะเติบโตได้อีกมากในตลาดนี้ 

new marketing campaign in a form of roadshow–seminars 

to reach target groups from industrial estates, particularly 

in central and eastern regions. The purpose of the seminar 

is to exchange knowledge and advice under the main topic 

related to design and improvement of warehouse manage-

ment standard with focus on maximization of performance 

and benefits to the factories. Examples of products in the 

roadshow are dock levers, conveyor belts, doors, measure-

ment tools, racks, and forklifts. Another purpose of the 

roadshow is to support and ensure customers of effective, 

precise and safe system of the warehouse and inventory 

management, including automation and cost reduction for 

mass storage of goods to be able to compete in the market. 

Furthermore, after official launch of AEC, the growth of 

ASEAN economic, including Thailand, will be expanded, 

which means increasing demand of warehouse goods, 

transportation, and inventory management. This is con-

sidered as a great opportunity for Engineering Department. 

2.) Printing Department
Printing Department is in charge of marketing and 

distributing of high quality printing supplies. The main 

customers are from printing industry such as prepress 

companies, printing houses, outdoor printing media i.e. 

printing management software, consumables products, 

printing plates, chemical supplies for printing, digital 

printers, inks, and other related supplies. The products 

are distributed with support of sales teams and after-sale  

service.

Marketing
Due to global and local economic slowdown, the com-

petition in printing market has been declining. However, 

the market of plate printing remained stable with an 

outlook to decrease. Despite the slowdown, Printing De-

partment has prepared for the new business challenges as 

the international demand has been changed. The trend of 

environment-friendly products which covers raw materials, 

management system and production procedures is on a high 

demand. Therefore, we are proud to present new product–

a digital printer, with its capability that enables users to 

order minimum printing amount, to reduce unnecessary 

waste of materials as well as carbon footprint. All print-

ing supplies are imported from well-known brands from 

developed countries i.e. Israel, England, Korea and China, 

for example, Hewlett Packard, Epson, Screen and Jetrix.

2.) แผนกอุตสำหกรรมกำรพิมพ์
แผนกอตุสาหกรรมการพมิพ์ ท�าการตลาดและจดัจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพสูง 
ให้กบัผูป้ระกอบการด้านอตุสาหกรรมการพมิพ์ ได้แก่ บรษิทั
เตรียมพิมพ์ โรงพิมพ์ และกลุ่มธุรกิจที่ผลิตสื่อโฆษณานอก
บ้าน อาทิ โปรแกรมซอฟต์แวร์จัดการการพิมพ์ และวัสดุสิ้น
เปลืองทางด้านการพิมพ์จ�าพวกเพลทท�าแม่พิมพ์ เคมีที่ใช้ใน
งานพิมพ์ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล และวัสดุสิ้นเปลืองจ�าพวก 
หมึกพิมพ์ และวัสดุรองรับงานพิมพ์ จัดจ�าหน่ายสินค้าด้วย
ทีมขายและฝ่ายบรกิารหลงัการขายทีใ่ห้ค�าปรกึษาและบรกิาร
ตลอดการใช้สินค้าของแผนก

กำรตลำด
ในปี 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจ

โลกชะลอตวัลง ท�าให้การแข่งขันทางการตลาดของแต่ละกลุม่
อตุสาหกรรมการพมิพ์ของประเทศไทยลดลง กลุม่ธุรกจิเตรยีม
งานพิมพ์ด้านสินค้าเพลทแม่พิมพ์ ตลาดยังคงทรงตัวและมี
แนวโน้มลดลง แต่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ก็ได้เตรียม
พร้อมท่ีจะปรบัตวัเพือ่ตอบรบัความท้าทายรปูแบบใหม่อนัเป็น
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ผลมาจากความต้องการที่เปล่ียนแปลงไปตามค�าเรียกร้องใน
ตลาดสากล โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมที่ครอบคลุมเรื่องวัตถุดิบ ระบบจัดการ และระบบ
การผลิต และสินค้าใหม่ที่เราจ�าหน่ายเป็นเครื่องพิมพ์ระบบ
ดิจิทัลที่สามารถสั่งพิมพ์จ�านวนขั้นต�่าตามที่ต้องการได้โดย
ส่งผลไม่ให้สูญเสียวัสดุส้ินเปลืองและลดการเกิด Carbon 
Footprint ท�าให้มีส่วนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์
ที่น�าเข้าทั้งหมดเป็นเคร่ืองหมายการค้าน�าเข้าโดยผู้ผลิต 
ชั้นน�าจากต่างประเทศ อาทิ อิสราเอล อังกฤษ เกาหลี และ
ประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ เช่น Hewlett Packard, Epson, 
Screen, Jetrix เป็นต้น

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ได้เริ่มใชใ้นปี 2558  

โดยมีแนวโน้มจะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของความร่วม
มือกันระหว่างธุรกิจในอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นการ
พัฒนาศกัยภาพเพือ่รองรบัโอกาสและอปุสรรคในการประกอบ
กิจการ ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางการผลิตสิ่งตีพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ของอาเซียน เนื่องจากมีนักออกแบบที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ มีคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีเยี่ยม 
และมีทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของกระดาษ ท�าให้
ส่งผลดีและช่วยสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจการพิมพ์
เพิ่มขึ้น แนวโน้มในอนาคต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของไทยคาดว่า
จะขยายตัวต่อไป เนื่องจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
นั้นสัมพันธ์กับงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์บนฉลากและ
ผลิตภัณฑ์ งานพิมพ์เคลือบบนยานพาหนะ งานพิมพ์ป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศและภูมิภาค บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่
แข่งเนื่องจากเป็นผู้ให้บริการทางด้านงานพิมพ์แบบเบ็ดเสร็จ 
(Solution Provider) มีเคร่ืองพิมพ์ที่สามารถรองรับความ
ต้องการทางด้านงานพมิพ์ทีห่ลากหลายประเภทและตราสนิค้า 
ไม่ว่าจะเป็นงานก่อนพมิพ์ งานหลงัพมิพ์ งานพมิพ์ดจิทิลั งาน
พมิพ์ฉลากและบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น รวมทัง้การให้บรกิารหลงั
การขายด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์

3. ธุรกิจผลิตและออกแบบโครงสร้างเหล็ก
บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิธรุกจิผลติ

และออกแบบโครงสร้างเหล็กผ่านบรษิทั ไทย – สแกนดคิ สตลี 
จ�ากดั ตัง้อยูท่ี ่นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ซึง่
ประกอบธรุกจิออกแบบ ผลติ และชบุสงักะสโีครงสร้างเหลก็ 
เพือ่ใช้กบัเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสงู เสาสือ่สารโทรคมนาคม และ
อตุสาหกรรมท่ัวไปทัง้ในและต่างประเทศ มกี�าลงัการผลติอยูท่ี่
ประมาณ 15,000-20,000 ตันต่อปี เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการ
อนมุติัให้ผลติเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสงูขนาด 500 กโิลวตัต์จาก

Market Trend and Competition
With the official launch of AEC in 2015, it is expected 

that there will be collaboration between domestic industries 

to develop and support future business among members 

countries. Thailand is considered to be the center of print-

ing and packaging industry recognized by international 

standard. Another supporting factor is that Thailand has 

rich resource of forest - a raw material for paper manufac-

turing, this enables rapid expansion of printing business. 

It is estimated that Thai printing industry will expand 

continuously as the demand of media and advertisement 

i.e. printing of product labels, coated printing on ve-

hicles, huge advertisement board, will be increased due to  

economic growth in Thailand and across ASEAN region. The 

Company strongly believes in the competitive capability 

as we are a solution provider, offering printing devices 

that meet multi-purposes from various brands, as well 

as excellent service after sales provided by experienced 

technical advisors.

3) Galvanized Steel Structures
Galvanized Steel Structures is operated under the 

Thai-Scandic Steel Co., Ltd which is located in Mabtaphut 

Industrial Estate. Thai-Scandic Steel Co., Ltd. is a renowned 

steel fabricator focusing on high voltage transmission 

line towers, telecommunication towers, and general steel 

structure. Providing a comprehensive range of complete 

engineering design, and fabrication facilities including 

hot-dip galvanizing and modular packing service, TSS can 

deliver steel supply up to 20,000 tons per year to both local 

and global markets. Moreover, TSS is one of EGAT approved 

tower suppliers for 500 kV transmission line tower as well 

as listed as approved vendor for international companies 

such as ABB and SIEMENS.

Marketing
2014 was the first year when the company’s total revenue 

exceeded 1 billion baht. Total sales reached 1,455.6 million 

baht, increasing by 932.6 million baht or by 178.3% from 

the previous year. The drastic jump in revenue resulted from 

the shift in strategy focus to general steel structure busi-

ness and expansion of business to construction industry. 

In addition, the core business of the company remains in 

telecommunication tower section where the expansion of 

3G network in Thailand and huge investments from new 

telecommunication concession holders in Myanmar gener-
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การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และได้รบัการยอมรบัจาก
บริษัทชั้นน�าทั่วโลก อาทิ ABB และ SIEMENS

กำรตลำด
ในปี 2557 ที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทมีมูลค่าโดยรวม 

1,455.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 932.6 ล้าน
บาท หรือประมาณ 178.3% ถือเป็นปีแรกที่บริษัทท�าราย
ได้เกิน 1,000 ล้านบาท การก้าวกระโดดของรายได้เป็นผล
มาจากการปรบัแผนธุรกจิทีข่ยายสดัส่วนงานโครงสร้างเหลก็
อตุสาหกรรมให้เพิม่มากขึน้ และเพิม่สายงานในธรุกจิก่อสร้าง 
นอกจากน้ี ทางบรษิทัยงัคงไปได้ดกีบัธรุกจิหลกัเดมิ โดยเฉพาะ
เสาสื่อสารโทรคมนาคมที่มีความต้องการมากในช่วงปีที่ผ่าน
มาจากการขยายโครงข่ายสัญญาณ 3G ภายในประเทศ และ
การอนุมัติสัมปทานให้ผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมจาก
ต่างประเทศในประเทศเมียนมาร์ ท�าให้ไทย-สแกนดิค สตีล 
สามารถส่งออกเสาสือ่สารโทรคมนาคมไปยงัเมยีนมาร์ได้มลูค่า
กว่า 240 ล้านบาท ทางบริษัทยังเล็งเห็นศักยภาพงานด้าน
เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสงูในเมยีนมาร์ จงึได้เข้าร่วมงานสมัมนา
ด้านพลงังานประจ�าปีของประเทศเมยีนมาร์ เพือ่ส�ารวจตลาด
และแนะน�าบรษิทัให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้เมือ่เดอืนตลุาคม 2557

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
ส�าหรับปี 2558 ทางบริษัทคาดว่าจะมีความต้องการเสา

สายส่งไฟฟ้าแรงสงูในประเทศไทยเพิม่ขึน้ เนือ่งจากแผนการ
ลงทุนต่างๆ ที่ชะลอการอนุมัติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจากผล 
กระทบทางด้านการเมอืง ได้รบัการอนมุตัเิป็นทีเ่รยีบร้อยเพือ่
ให้เป็นไปตามแผนพฒันาพลงังานของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย ด้านความต้องการเสาสือ่สารโทรคมนาคมน่าจะ
ยงัคงสงูต่อเนือ่ง อย่างไรกด็ ีส�าหรบัเมยีนมาร์ การแข่งขนัน่า
จะสงูขึน้มากจากการเข้ามาท�าตลาดอย่างจรงิจงัของผูผ้ลติใน
ประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งมีจุดแข็งด้านต้นทุนสินค้าที่ต�า่กว่า 
ท�าให้ทางบรษิทัต้องปรบักลยทุธ์เพือ่ให้สามารถแข่งขนัได้ดขีึน้ 
ในภาพรวม ทางบรษิทัจะยงัรกัษาสดัส่วนธรุกจิประเภทต่างๆ 
ตามแผนงานปีทีผ่่านมา เพือ่รองรบัการเตบิโตธรุกจิอย่างยัง่ยนื

ด้านคณุภาพของสนิค้าและการท�างานทีไ่ด้มาตรฐานระดบั
สากลเป็นอีกเรื่องที่จะช่วยให้ไทย-สแกนดิค สตีล สามารถ
เติบโตได้อย่างมั่นคง ในปี 2558 เราจึงมีแผนที่จะทบทวน
และปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและการท�างาน พร้อมพัฒนา
ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพให้มศีกัยภาพเพิม่ขึน้ เพือ่รองรบัความ
ต้องการทีห่ลากหลาย และสร้างความพงึพอใจ และการจดจ�า
แก่ลูกค้าในเรื่องคุณภาพทั้งทางด้านสินค้าและบริการ

ated high demand in the towers. Last year, TSS exported 

the towers to companies in Myanmar worth over 240 million 

baht. Considered as a new potential market, the Company 

expects to expand high voltage transmission line towers 

to Myanmar in following years. In October 2014, we had 

great opportunity to participate in Annual Myanmar Electric 

Power Convention to survey the market as well as introduce 

the company profile.

Market outlook and competition
In 2015, high voltage transmission line tower business 

is expected to grow according to the re-launch of EGAT 

power development plan. Over the past few years, EGAT 

investment projects on high voltage transmission line 

were put on hold due to the political crisis. However, as 

now several projects have been approved, it is expected 

that EGAT will announce more public auctions this year 

to resume the plan. Demand on telecommunication tower 

is predicted to increase in Myanmar market. However, as 

China and India manufacturers launch their aggressive 

marketing strategy by using advantage in offering lower 

prices, the competition will be more intense. To be able 

to compete efficiently, our marketing strategy needs to 

be reevaluated and adjusted. In overall, the Company 

will maintain market shares of different businesses to be 

in accordance with operative plan of the previous year for 

the sustainable growth.

Top-notch product and services quality are another 

factors enabling Thai-Scandic Steel to grow sustainably. 

In 2015, the company plans to improve our operation in 

both production and service process as well as to develop 

performance of quality control teams. This is to increase 

company ability to serve different customer requirements, 

increase customer satisfaction and to be recognized as the 

best quality provider.





  Annual Report 2014 | 139

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
Other Business Group

1. ธุรกิจต่างประเทศ
ฝ่ายธรุกจิต่างประเทศมบีทบาทส�าคญัในการสร้างรากฐาน 

เครือข่ายธรุกจิและแสวงหาโอกาสการลงทนุเพือ่สร้างธรุกจิใหม่
ในภูมิภาคอาเซียน อันเป็นการต่อยอดฐานธุรกิจสินค้าเดิม
ของกลุม่บรษิทั และเพิม่ความแขง็แกร่งด้านการค้าการลงทุน
ในภมูภิาคให้แก่บเีจซ ีสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของบเีจซใีนการ
เป็นฐานในการขยายธรุกจิทีม่ปีระสทิธภิาพในภมูภิาคอาเซยีน

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศตั้งอยู่ที่ส�านักงานใหญ่ของบีเจซีใน
ประเทศไทย และมีส�านักงานตัวแทนใน 4 ประเทศ ได้แก่ 
เวียดนาม เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และกมัพชูา โดยส�านกังานตวัแทนในต่างประเทศมหีน้าที่ 
หลักในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับความเคลื่อนไหว
ของตลาด กฏระเบียบ เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน
ต่างๆ ของแต่ละประเทศที่ทันเหตุการณ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ให้กบับีเจซแีละบรษิทัในเครอื รวมทัง้สร้างความสมัพันธ์อนัด ี
ในเชิงรุกกับนักลงทุนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชน
ในประเทศนั้นๆ อันเป็นส่วนส�าคัญในการต่อยอดธุรกิจของ 
บีเจซีในภูมิภาคอาเซียน

ท่ีผ่านมาบเีจซมีกีารขยายธรุกจิไปในภมูภิาคอาเซยีนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะในประเทศเวยีดนามซึง่บเีจซไีด้วางรากฐาน
ของธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า โดย
ครอบคลุมทั้งธุรกิจด้านการผลิต การสร้างเครือข่ายกระจาย
สินค้า และธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบแฟรนไชน์ร้านสะดวกซื้อ 
ส่งผลให้ปัจจบุนับเีจซจีดัเป็นบรษิทัชัน้น�าในทกุธรุกจิดงักล่าว
ในประเทศเวียดนาม

ส�าหรับตลาดที่เติบโตสูงในภูมิภาคอาเซียน เช่น เมีย
นมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และมีบทบาทส�าคัญเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน บีเจซีมีนโยบายมุ่งเน้น
เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจการค้าและการลงทุน พร้อมทั้งสร้าง
พันธมิตรใหม่ๆ ในประเทศดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ความ
ส�าเร็จในการขยายธุรกิจของบีเจซีที่ผ่านมา อาทิ การขยาย

1. international Business
International Business Division plays an important role 

in building foundation of overseas business operations, 

multi-distribution networks and exploring investment 

opportunities for BJC in ASEAN. The division helps business 

units to expand their existing markets and strengthen BJC 

business operations including investments in the region 

that aligns with the Company strategic vision to drive BJC 

business expansion into the regional markets. 

The Division is located in BJC’s head quarter in Thai-

land with 4 regional offices in Vietnam, Myanmar, Laos 

and Cambodia. The key roles and functions of regional 

offices are to record  changing market behaviors and laws/ 

regulations for BJC and its affiliates, to proactively engage 

with local  business partners and to build relationship with 

local investors, government authorities and private sector, 

which is vital for business expansion in ASEAN.

Over the past few years of continuous expansion in 

ASEAN especially in Vietnam, BJC has built up its investment 

footprints through upstream, midstream and downstream 

of supply chain. With BJC presence in manufacturing, 

countrywide distribution network and retail through 

franchising convenience stores, BJC has become one of 

the leading players in Vietnam market for those business 

sectors the company is engaged in. 

To keep pace with anticipated rapid growth of con-

sumption in emerging countries like Myanmar, Laos and 

Cambodia, BJC aims to continuously explore new trading 

and investment opportunities as well as to create business 

partnerships in these emerging markets. For example, Phar-
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maceutical Division was able to expand their pharmaceuti-

cal business to Myanmar through successful tenders with 

Ministry of Defense while Medical Equipment Division  is 

in discussion with a local partner in order to have potential 

joint investment. Thai-Scandic Steel Company was successful 

in closing the deal of supplying telecommunication tower 

in Myanmar. In Laos, our convenience store franchise was 

ranked number one in terms of branch numbers and it 

represented the only modern convenience store chain in 

the country. Cambodia remained as a fast growing trad-

ing base for BJC’s consumer products and offered various 

investment opportunities for BJC to extensively expand 

with local partners in the near future.

Being one of the first Thai top-ranked companies 

capturing ASEAN’s growth, BJC has been expanding 

business rapidly and is continuing to further strengthen 

its extensive networks for sustainable regional growth in 

the years to come. 

 

ตลาดสินค้าเวชภัณฑ์สู่ประเทศเมียนมาร์ โดยบีเจซีชนะการ
ประมลูการจดัหาสนิค้าเวชภณัฑ์ให้แก่กระทรวงกลาโหมของ
เมยีนมาร์ และอยูร่ะหว่างการเจรจาร่วมทนุกบันกัธรุกจิท้องถิน่ 
เมียนมาร์ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
นอกจากนี้ บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครอืสามารถจ�าหน่ายเสาโทรคมนาคมในเมยีนมาร์ ในส่วน
ของ สปป.ลาว บีเจซไีด้ขยายกจิการธรุกจิแฟรนไชน์ร้านสะดวก
ซือ้ ซึง่ปัจจบัุนได้รบัการยอมรบัว่าเป็นร้านสะดวกซือ้ทีม่คีวาม
ทันสมัยที่สุดใน สปป.ลาว ส�าหรับกัมพูชาเป็นฐานการขยาย
สนิค้าอปุโภคบรโิภคทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ และมโีอกาสในการ
ลงทนุในหลายธรุกจิ ซึง่ถอืเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพของบเีจซใีน
การที่จะเข้าไปขยายธุรกิจร่วมกับนักลงทุนท้องถิ่นในอนาคต 

บเีจซจีดัเป็นบรษิทัชัน้น�าของไทยล�าดบัต้นๆ ทีเ่ข้าไปบกุเบกิ
การท�าธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยได้วางรากฐานทางธุรกิจ
ที่แข็งแกร่ง ท�าให้ธุรกิจของบีเจซีเติบโตอย่างมั่นคง มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศที่เข้าไปลงทุน โดยบีเจซียัง
คงยดึมัน่ท่ีจะขยายธรุกจิให้มกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนืในภมูภิาค
อาเซียนต่อไป 

Myanmar 1934 Vietnam 1914

Laos 2001

Thailand 1882

Cambodia 1997

“We can 
build strong 
ASEAN brands 
in the global 
market place.”
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2. ธุรกิจดาตัาเซน็เตอร์เชิงพาณิชย์
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจ

ดาต้าเซน็เตอร์เชงิพาณชิย์ผ่านบรษิทั ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลย ีจ�ากดั 
(TCCT) ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีดาต้าเซ็นเตอร์คิดเป็นพื้นที่ขนาด
ใหญ่กว่า 57,000 ตารางฟุต ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
และถือว่าเป็นผู้น�าการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีความน่า
เชือ่ถอื ดาต้าเซน็เตอร์ของบรษิทัได้รบัการออกแบบจากบรษิทั
ชัน้น�าและถอืเป็นต้นแบบดาต้าเซน็เตอร์สเีขยีวทีม่แีนวคดิการ
ประหยดัพลงังานซึง่มคีวามสามารถในการรองรบัการขยายตวั
ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ในปี 2557 ธรุกจิดาต้าเซน็เตอร์เชงิพาณชิย์ระดบัพรเีมยีม
ของ TCCT ได้มีการขยายตวัทัง้ในเชงิขนาดและคณุภาพ การให้
บรกิารเพือ่เพิม่มลูค่าและมกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดยรายได้ 
มีอัตราการเติบโตขึ้นจากฐานลูกค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ปัจจยัเชงิบวกนัน้เป็นผลจากองค์กรรบัรูแ้ละตระหนกัถงึความ
ส�าคญัในการเกบ็ข้อมลูไว้ทีศ่นูย์ดาต้าเซน็เตอร์ซึง่มมีาตรฐาน
ความปลอดภัยสูงสุด มีความต่อเนื่องและเสถียร

บรษิทัเน้นการด�าเนนิธรุกจิศนูย์ดาต้าเซน็เตอร์เชงิพาณชิย์
ซึ่งมีบริการหลัก คือ

1. บริการ Infrastructure Services ได้แก่ บริการศูนย์
หลัก ศูนย์ส�ารอง บริการเครือข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงเชื่อม
ระหว่างประเทศ บริการเชื่อมต่อระบบ

2. บริการจัดการระบบ Enterprise Business Services 
ได้แก่ บริการดูแลระบบ Cloud (ERP/Collaboration/ VPS 
บริการที่ปรึกษาและดูแลระบบไอทีครบวงจรให้กับลูกค้า 
(Consulting & IT Outsourcing Services)

กำรตลำด
TCCT เน้นคุณภาพในการให้บริการเป็นหลัก โดยไม่เน้น

กลยุทธ์การตลาดที่แข่งขันด้านราคา บริการของบริษัทจัด
เป็นบริการในระดับพรีเมียม มาตรฐานระดับโลก ปัจจุบัน
ช่องทางการท�าตลาดของ TCCT ประกอบด้วย การส่งเสริม

2. Commercial Data Center
Commercial Data Center of Berli Jucker Public Company 

Limited is operated under T.C.C. Technology Co. Ltd. with 

a total of 57,000 square feet space within and outside of 

Bangkok metropolis. The Commercial Data Center can be 

considered as leading data center service provider with 

reliability and designed by world’s leading expert who made 

TCCT an innovator for “Green” and efficient data centers. 

This supports energy saving concept and makes TCCT’s data 

centers well capable of business scalability.

In 2014, TCCT’s premium-class Commercial Data Cen-

ters has gained widespread acceptance and a continually 

expanding customer base and are posting healthy growth 

of revenue from the same period of last year. This is due to 

acknowledgement and awareness from enterprises regard-

ing the importance of data storing in a location with high 

security, continuity and stability.

The Company emphasizes on commercial data center 

businesses with core business offerings that are:

1. Infrastructure Services includes co-location, Business 

Continuity Center services, International Gateway–fiber 

highway and Network Connectivity

2. Enterprise Business Services includes Cloud (ERP/

Collaboration/ VPS), Turnkey Consulting & IT Outsourcing 

Services

Marketing
TCCT focuses on service quality rather than price 

competitiveness. In addition, the services are ranged as 

a premium quality in line with world class standards. Cur-

rent marketing channels of TCCT cover sales promotions, 

public relations which focus on the image of reliable service 
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การขาย การประชาสัมพันธ์ โดยเน้นภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
ไว้ใจได้ การหาลกูค้าโดยแนะน�าบรกิารผ่านพนัธมติรเป็นหลกั

บรษิทัเป็นผูน้�าในการรเิริม่โครงการเสรมิสร้างการเตบิโต
ของตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยการจัดต้ังโปรแกรมความ 
ร่วมมือระหว่างพันธมิตรธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ดังนี้

1. KEY Alliance Program ซึ่่งมีความหมายถึงกุญแจสู่
ความส�าเรจ็ สมาชกิสามารถเชือ่มโยงข้อมลูจาก TCCT Data 
Center ได้ท้ังหมด และยงัสามารถเชือ่มโครงข่ายสูก่ลุม่ต่างๆ ได้

2. Asia Data Center Alliance (ADCA) ร่วมมือกับ 5 
ประเทศพนัธมติรของ TCCT ภายใต้แนวคดิ “Many Brands, 
One Experience” และยังสามารถใช้ประโยชน์จาก TCCT 
Content Farming และ Carrier Neutral Hub ซึ่งมีลักษณะ
พิเศษ คือ เปิดให้สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากการแลก
เปลี่ยนทราฟิกได้โดยเสรี

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
ในด้านการตลาด บริษัทเน้นสร้างคุณค่าที่แตกต่าง โดย

มุง่เน้นการให้บรกิารทีม่คีณุภาพและเกดิประโยชน์ทีคุ่ม้ค่าแก่
ลกูค้า เน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัระยะยาว โดย
ในปัจจบุนัการแข่งขนัมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ อย่างไรกต็ามเนือ่งจาก
บรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิารทีม่คีวามรูแ้ละความช�านาญด้านไอทใีน
หลายๆ ด้านจงึสามารถเน้นการให้บรกิารทีแ่ตกต่างและเข้าถงึ
กลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างได้เช่นกนั ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาถงึอตัรา
การเติบโตและศกัยภาพในการแข่งขนัแล้ว นบัได้ว่าบรษิทัอยู่
ในอันดับต้นของธุรกิจนี้

เหตุการณ์ส�าคัญของธุรกิจดาต้าเซน็เตอร์ปี 2557
• TCCT ประกาศความร่วมมือกับ 1-Net (สิงคโปร์) Cy-

berCSF (อนิโดนเีซยี) PCCW Global (ฮ่องกง) และ TCCT 

(ประเทศไทย) เพือ่ขยายเครอืข่ายการให้บรกิารในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้และขยายการเช่ือมต่อสู่ฮ่องกง ความ 

ร่วมมือนี้จะท�าให้ศูนย์ข้อมูลในประเทศดังกล่าวเชื่อมต่อ

ถงึกนัอย่างไร้พรมแดน นบัเป็นกลยทุธ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ธรุกจิ ท�าให้ศนูย์ข้อมลูเหล่านีส้ามารถตอบสนองอปุสงค์ รอง

รบัแอปพลเิคชนัและคอนเทนต์ทีเ่พิม่มากขึน้ บนเครอืข่าย 

ของพันธมิตร น�าไปสู่ความปลอดภัย การเชื่อมต่อ ความ

น่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ

• ได้รับเกียรติจากสถาบัน Research ชั้นน�าของโลก โดย

ได้รับรางวัล Frost & Sullivan Award ในประเภทผู้ให้

บรกิารดาต้าเซน็เตอร์แห่งปี (2014 Thailand Data Center 

Service Provider of the Year)

provider and seeking new customers through existing 

business alliances.

The Company initiated programs that ally with data 

center providers both domestically and internationally 

throughout Asia. Programs that could support data center 

market growth are:

1. KEY Alliance Program represents key to success. 

Members can connect with TCCT’s data centers remotely 

anywhere and can also connect with other network alliances.

2. Asia Data Center Alliance (ADCA) is TCCT’s alliance 

consisting of members in 5 countries under the concept 

“Many Brands, One Experience.” Members can also benefit 

from “TCCT’s Content Farming” and “Carrier Neutral Hub” 

allowing freedom of content traffic

Market Trend and Competition

In today’s continually intensifying market conditions, 

IT service providers need to focus on differentiating service 

and target groups based on their diverse background and 

expertise. Our Company focuses on ability to compete in 

the long-term, based on quality and worthy benefits of 

services to customers what is seen as the best-of-its-kind 

in relation to business growth and potential.

Major events in 2014
• TCCT announced partnership agreement with 1-Net 

(Singapore), CyberCSF (Indonesia), PCCW Global (Hong 

Kong), and TCCT (Thailand) to expand its network in 

Southeast Asia and for further into Hong Kong. This 

collaboration will enable all these data centers to 

connect and form a cost-effective and strategic inter-

connection, allowing them to cache high demand ap-

plications and content on their networks to enhance 

security, connectivity, and reliability.

• TCCT was awarded “Frost and Sullivan” by world-class 

research institution in the category of “2014 Thailand 

Data Center Service Provider of the Year.”

• TCCT was the only representative of data center provider 

in Thailand to be selected as “Top 4” out of more than 

100 providers in Asia Pacific in 2014 DCD Awards Asia 

Pacific (APAC) in the category  2014’s Innovation in the 

Medium Data Center in DataCenter Dynamics.  
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• เป็นตัวแทนผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ของไทยท่ีได้รับ 

คดัเลอืกในล�าดบั “1 ใน 4 (Top 4)” จากผูใ้ห้บรกิารศนูย์

ข้อมลูกว่า 100 ราย ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกในงาน DCD 

Awards Asia Pacific (APAC) 2014 ประเภท “นวตักรรม 

ในศูนย์ข้อมูลขนาดกลาง” จาก DataCenter Dynamics

3. ธุรกิจจ�าหน่ายหนังสือและนิตยสาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจ

จ�าหน่ายหนังสือและนิตยสารผ่าน บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ากัด 
ซึ่งเป็นผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ ภาษา
ไทย และภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีกทั้งร่วมพิมพ์และเป็น 
ผู้แทนจ�าหน่ายส่ิงพิมพ์จากส�านักพิมพ์ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ นอกจากนีบ้รษิทัยงัเป็นผูแ้ทนจ�าหน่ายนติยสาร
ต่างประเทศแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย ตลอดจนเป็นผูแ้ทน
จ�าหน่ายสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ สมุดโน้ต อุปกรณ์เครื่องเขียน
และสินค้าเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะการอ่าน ตลอดจน
พัฒนาการของเด็กในหลายระดับ

ปัจจุบัน บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ากัด เป็นผู้น�าอันดับ 1 ใน
ประเทศไทย ส�าหรบัการขายและจ�าหน่ายหนงัสอืและนติยสาร
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางจ�าหน่ายค้าปลีกครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ซึ่งมีท้ังร้านหนังสือภายใต้แบรนด์ “Asia Books” 
และ “Bookazine” รวมกันกว่า 70 สาขาทั่วประเทศและ

3. Books and Magazines  
Distribution

Berli Jucker operates its book and magazine dis-

tribution through Asia Books Company Limited, the 

importer and distributor of books and magazines in Thai 

and Foreign languages as well as co-publisher with Thai 

and International Publishers. Apart from being the sole 

exclusive distributor of foreign language magazines and 

newspapers in Thailand, Asia Books has lifestyle products 

i.e. stationery, note books, products related to education 

and development that encourage creativity and learning 

skills for children of all ages.

At present, Asia Books Company Limited is considered 

as the number one English language book and magazine  

distributor in Thailand covering multi-channels of distri-

ร้านหนังสือเอเซีย บุ๊คส
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บริหารร้านหนังสือในสนามบินนานาชาติที่กรุงเทพฯ และ
สนามบินภูมิภาคในต่างจังหวัด อีกทั้งบริษัทยังมีช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายขายส่งหนังสือครอบคลุมกว่า 300 ร้านค้าอื่นๆ 
ทั่วประเทศ เช่น เป็นผู้บริหารการขายหนังสือและนิตยสาร
ภาษาอังกฤษในร้าน “B2S” จ�านวน 14 สาขา และจัดส่ง
สินค้าหมวดดังกล่าวให้กับร้านหนังสือหลักๆ ทั่วประเทศ อีก
ทั้งมีการจ�าหน่ายตรงให้กับห้องสมุด สถาบันการศึกษาต่างๆ 
บริษัทและองค์กรมากกว่า 400 แห่ง ตลอดจนจ�าหน่ายใน
งานแสดงสินค้าต่างๆ

กำรตลำด
ปี 2557 นับเป็นปีที่ท้าทายส�าหรับธุรกิจร้านค้าปลีก 

สืบเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์การเมืองและ
เศรษฐกิจ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่บริโภคสื่อและ
เนื้อหารูปแบบดิจิทัลมากข้ึน และปัจจัยจากการเพิ่มขึ้นของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียที่มีความสนใจซื้อสินค้า
ในกลุ่มไลฟ์สไตล์ สินค้าของที่ระลึก บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยน
สัดส่วนและเพิ่มความหลากหลายของสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์
ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
นอกจากน้ีจากแนวโน้มการเตบิโตของการขายในหมวดหนงัสอื
ภาษาอังกฤษส�าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน บริษัทจึงได้ขยาย
และเพิ่มเติมความหลากหลายของหนังสือในหมวดดังกล่าว
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน

แนวโน้มการตลาดและการแข่งขัน
ด้วยความสมัพนัธ์ทีด่กีบัส�านกัพมิพ์ทัง้ในและต่างประเทศที่

มีมาตลอดระยะ 47 ปีของการด�าเนนิธรุกจิ ตลอดจนการครอง
ส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 85 ของมลูค่าตลาดหนงัสอืและ
นติยสารภาษาองักฤษในประเทศไทย บรษิทัจงึรกัษาความเป็น
ผูน้�าในธรุกจิหนงัสอืและนติยสารภาษาองักฤษในประเทศไทย

เหตุการณ์ส�าคัญ บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ากัด ปี 2557
ในปี 2557 บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่หนังสือ 

“กลางใจราษฎร์” ซึง่บรษิทัได้แปลและจดัพมิพ์นัน้ได้รบัคัดเลอืก 
จากกรุงเทพมหานครเป็นวรรณกรรมประจ�าเขตพระนคร

4. ธุรกิจร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและ
ความงาม

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิร้าน
ค้าปลกีเพือ่สขุภาพและความงามสไตล์ญีปุ่น่ในนาม “OGENKI 
(โอเกนกิ)” โดยให้บริการสินค้าเพื่อดูแลทั้งเรื่องสุขภาพและ
ความงามมากกว่า 6,000 รายการ กลุม่สขุภาพประกอบด้วย
ยา วิตามิน และอาหารเสริม (Health & Fitness) กลุ่มความ

bution i.e. retailing, wholesaling, direct sales including 

e-commerce. For retailing, the Company is operated under 

“Asia Books” and “Bookazine” brands with over 70 branches 

nationwide including bookshops in Bangkok and upcoun-

try airports. In addition, the Company distributes English 

books and magazines to other 300 outlets throughout the 

country including 14 shops of B2S stores, as well as other 

chains stores. Besides, the Company offers direct sales to 

Educational Institutions, Libraries and private corporates 

of about 400 accounts and mobile sales in different trade 

exhibitions and fairs.

Marketing

2014 was a challenging year for books retail business due 

to external factors such as political unrest and economic 

recession as well as the shift in reading behavior to digital 

contents. With the increasing arrivals of Asian tourists, 

the Company adjusted product mix and varieties to serve 

customer trends by offering more lifestyle and souvenir 

product selection. Moreover, Asia Books increased book 

varieties for juvenile and teens in line with the growth of 

these segments.

Market Trend and Competition

With over 85% market share in English books and 

magazines in Thailand as well as its 47 years established 

business relationship with major publishers in Thailand and 

overseas, the Company well maintained its leadership in 

English book and magazines business in Thailand.

Major Events in 2014

In 2014, Asia Books Co., Ltd. was honored to be awarded 

by Bangkok Metropolitan for their published book “Klang 

Jai Raj” as an outstanding publication for Phra Nakhon 

District. 

4. Beauty and Wellness Store
Berli Jucker Public Company Limited operates Japanese 

style beauty and wellness retail stores under “OGENKI” 

brand offering more than 6,000 items of health & beauty 

products. The products and services include personal care, 

skincare and dermatological products, general cosmetics, 

beauty accessories, vitamins, dietary supplements, over-
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งามประกอบด้วย เวชส�าอาง (Derma Skin) ของใช้ส่วนตัว 
(Personal Care) ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว (Skincare) เครื่อง
ส�าอาง (Cosmetics) อุปกรณ์ความงาม และสินค้าเบ็ดเตล็ด 
(Beauty Accessories & Others) และทางร้านยงัมเีครือ่งมอื 
ที่ทันสมัยเพื่อให้บริการตรวจเช็กสภาพผิวหน้า พร้อมให้ค�า
แนะน�าและวธิกีารดแูลผวิหน้าทีถ่กูต้องเหมาะกบัสภาพผิวหน้า 
ของท่านสุภาพสตรี ซ่ึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโอเกนกิเป็น
สุภาพสตรี อายุ 30-35 ปี อาศัยอยู่ในเมือง ชื่นชอบการดูแล
เอาใจใส่เรื่องสุขภาพและความงาม

ในปี 2557 ทีผ่่านมาโอเกนกไิด้เปิดด�าเนนิการเป็นจ�านวน
ท้ังสิน้ 10 สาขา ได้แก่ สาขาอโศกทาวเวอร์ส สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค
รงัสติ สาขาเซน็ทรลัพระรามสาม สาขาเซน็ทรลั ชลบรุ ีสาขา
เซ็นทรัล บางนา สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ สาขาเดอะมอลล์ 
งามวงศ์วาน สาขาโรบินสัน บางรัก สาขาซีคอนสแควร์ และ
สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค

กำรตลำด
โอเกนกิได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการสรรหาสินค้าและ

บริการที่แตกต่าง เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาสินค้าท่ีมีความ
เชีย่วชาญเฉพาะ สนิค้าทีม่คีณุภาพ ตลอดจนสนิค้านวัตกรรม 
ซึ่งเป็นที่นิยมต่อกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการปรับปรุงเรื่อง
สัดส่วนของสินค้าแต่ละร้านเพื่อเพิ่มความหลากหลายและ
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากข้ึน รวมไปถึงการ
สือ่สารถงึผูบ้รโิภคทีม่ไีลฟ์สไตล์เปลีย่นแปลงจากเดมิ โดยผ่าน 
ช่องทางโอเกนกิเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม บล็อกเกอร์ และกลุ่ม
สินค้าจากดาราและเซเลบริตี้

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของโอเกนกิคือการ
ให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอับดับแรก การออกแบบการให้
บรกิารลกูค้าในส่วนหน้าร้าน ทกุๆ วนัพนกังานทีใ่ห้บรกิารจะ
ต้องมุ่งมั่นมอบการบริการที่เป็นมิตรและดีที่สุดส�าหรับลูกค้า
ของเราทั้งลูกค้าประจ�าและลูกค้าใหม่ให้มีความพึงพอใจ ท้ัง

the-counter drugs and dispensary under supervision of 

licensed pharmacists. Ogenki also offers special services 

for facial skin testing and facial skin care by professional 

advisers. The target group is women aged between 30-35, 

living in the city and who love to take care of their health 

and beauty.

Since 2013, Ogenki has opened 10 branches in Asoke 

Towers, Future Park Rangsit, Central Plaza Rama 3, Central 

Plaza Chonburi, Central Plaza Bangna, Central Plaza Chae-

ngwattana, The Mall Ngamwongwan, Robinson Bangrak, 

Seacon Square Srinakarin and Ayuthaya City Park.

Marketing

One of the company’s strategies for energizing sales 

growth and to differentiate from other competitors in the 

market is to offer a unique, high-quality and innovative 

array of both health and beauty products. Ogenki opens 

another channel to directly communicate with custom-

ers on social media such as Facebook (www.facebook.

com/ogenkipage), Instagram (ogenki-th), Blogger and 

Celebrity’s product.

The entire workforce is focused on our top priority 

customer satisfaction. On daily basis, our employees, at 

their best effort, try to improve business operation, provid-

ing better service to our current customers and to attract 

new ones as well. As we expand our offerings, we are also 

improving the quality of our customer services at shop 

floor area and cashier points. The pricing, design, themes 

and signages are adjusted and designed to provide better 

customer experience and service.

Ogenki introduced its first loyalty card in October 2014. 
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ในส่วนให้บริการที่จุดแคชเชียร์และในพื้นที่ขาย นอกจากนั้น
มีการปรับปรุงเรื่องภาพลักษณ์ด้านราคา การออกแบบดีไซน์
ป้ายบ่งชีต่้างๆ เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัความสะดวกและมคีวามพงึ
พอใจมากขึ้น

โอเกนกิได้ออกบัตรสมาชิกมาใช้เพื่อความสะดวกในการ
ให้บริการลูกค้าเมื่อเดือนตุลาคม 2557 จากข้อมูลลูกค้าที่ได้
จากสมาชกิทัง้หมด ทางบรษิทัได้น�ามาวเิคราะห์เพือ่ปรบัปรงุ
การให้บริการทั้งในส่วนของสินค้า ราคา การบริการ ตลอด
จนศกึษาไลฟ์สไตล์และพฤตกิรรมของลกูค้า เพือ่ต่อยอดการ 
จัดท�าโปรแกรมทางการตลาดของบริษัทในอนาคต

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
จากการศึกษากลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งยังเป็นธุรกิจที่

มีความส�าคัญต่ออัตราการเจริญเติบโตของประเทศ ปัจจุบัน
สถานการณ์การเมืองเริ่มมีทิศทางที่ดีข้ึน ส่งผลให้ความ
เชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคมแีนวโน้มดขีึน้เป็นล�าดบั และคาดการณ์
ว่าปี 2558 จะดีขึ้นกว่าปี 2557 โดยคาดว่าทิศทางธุรกิจค้า
ปลีกและค้าส่งในอีก 5 ปีข้างหน้าจะขยายตัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 7-8 ต่อปี (2558-2562) เพิม่ขึน้จากอตัราการขยาย
ตวัเฉลีย่ต่อปีในช่วง ปี 2553-2557 อยูท่ีร้่อยละ 5 ต่อปี เช่น
เดียวกับธุรกิจร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงามที่มีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 ต่อปี 
เพราะการขยายตัวของสังคมเมือง รวมถึงนโยบายการเปิด
ประชาคมเออีซี ซึ่งเป็นโอกาสในการรองรับนักท่องเท่ียวท่ี
จะเข้ามา และโอกาสในการขยายฐานลกูค้ากจ็ะมเีพิม่มากขึน้

ส�าหรับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันพบว่าการแข่งขันใน
ธุรกิจนี้ มีผู้เล่นรายใหม่ๆ เข้ามาเล่นในตลาดเพิ่มขึ้น ท�าให้

Based on the information received through application of 

loyalty card which enables us to collect and analyze infor-

mation about customers, their lifestyle and behavior, we 

can improve quality of services, products, prices as well as 

create future marketing campaigns.

Market Trend and Competition

According to our study, retail and wholesale industry 

remain the major influence factors for national growth. 

Since the political situation is more stable this year, it cre-

ates the confidence among customers and is expected to be 

even better in 2015. The expansion of retail and wholesale 

business growth in the next five year (2014-2018) is ex-

pected be at the average of 7-8%, compared to expected 

growth during 2010 - 2014 at 5%. Likewise, the growth of 

health and beauty retail business is expected to be steady 

averaging by 10% per year as a result of the expansion of 

urban society and the upcoming AEC, which will be the big 

opportunity to prepare for more foreign tourists.

The competition in the industry becomes more intense 

as there are more new players in the market, consequently, 

retailers need to adjust and improve their strategies in 

order to compete in the market. The additional factors 

that should be considered as an opportunity to expand 

the target customers and to adapt in the retail business is 

the upcoming aging society, the increasing rate of sparse 

families as well as the increased frequency of buying.

โอเกนกิ
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ธรุกจิค้าปลกีต้องปรบัตวัให้ทนักบัตลาด โดยตวัแปรและปัจจยั
อืน่ๆ ทีต้่องพจิารณาต่อการปรบัตวัของธรุกจิค้าปลกีกค็อื การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนขนาดของครัวเรือนเล็กลงหรือ
เป็นโสดมากขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเพิ่มความถี่ใน
การซื้อมากขึ้น

เหตุการณ์ส�าคัญธุรกิจร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและ
ความงาม “โอเกนกิ”
• กิจกรรม Sun Safety Sharing โอเกนกิได้จัดกิจกรรม

เชิญชวนลูกค้าและประชาชนผู ้สนใจร่วมบริจาคครีม

กันแดดให้กับน้องๆ ผู้อุทิศตนในการท�างานเพื่อสังคม

ผ่านมูลนิธกิระจกเงา ซึง่เป็นองค์กรพฒันาเอกชนทีท่�างาน

ด้านพัฒนาสังคม เช่น งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้าน

สือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ งานพฒันาอาสาสมคัรและ

การแบ่งปันทรพัยากร เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเรยีนรูแ้ละ

การใช้ชีวิต

• กิจกรรม Run & Ride for Children’s Chance 2014 

กิจกรรมเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน และการสร้างภาพ

ลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัโอเกนกใินด้านสขุภาพ โดยน�ารายได้จาก

การขายสนิค้าในงานเข้ากองทนุ New Life เพือ่ช่วยเหลอื

ผู้ป่วยเด็กที่ต้องรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก

และรกัษาโรคกระดกูสนัหลงัคดทีข่าดโอกาสในการรกัษา 

ร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช สาขาศรีนครินทร์ 

5. ธุรกิจออนไลน์
หน่วยงานธุรกิจออนไลน์ด�าเนินธุรกิจประเภทพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในรูปแบบของการกระจาย
และจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งเว็บไซต์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟน โดยมีนโยบายการท�าธุรกิจทั้ง
แบบค้าปลีกและค้าส่ง

1. ธุรกิจค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์ 
ปัจจุบันประกอบไปด้วย

www.asiabooks.com (เอเซียบุ๊คสดอทคอม) เว็บไซต์ที่
จ�าหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษมากที่สุดในประเทศไทย ให้ผู้
ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ เลือกซื้อได้ทั้งในแบบรูปเล่มทั่วไป
และดจิทิลั หรอื E-Book นอกจากนีย้งัมกีารจดัจ�าหน่ายสนิค้า
ประเภทเครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Major Events in 2014
• Sun Safety Sharing Project–under collaboration with 

the Mirror Foundation, formerly known as Mirror Art 

Group, a non-government organization based in north-

ern Thailand in Chiang Rai Province’s sub-district of 

Mae Yao. The organization aims to help the hill tribe 

people around the area with issues such as citizenship, 

drug abuse, erosion of culture and the trafficking of 

women and children through several projects. Founded 

in 1991, the Foundation has been working over 15 

years to promote the rights of the hill tribes. With its 

bannok.com website, it has recruited local volunteers 

and donations to help out at the hill tribe villages. Now 

the foundation has many kinds of volunteering and 

mostly was working in the outdoor. Ogenki considered 

that these volunteer may need a skin protection whilst 

working outdoor then Ogenki with collaboration with 

our partners and customers is willingly to donate sun 

screen lotion for this project.

• Run & Ride for Children’s Chance 2014–The Run & Ride 

for children’s chance 2014 with Samitivej Srinakarin 

hospital Samitivej Srinakarin Hospital was hosted to 

raise funds for the Samitivej New Life Foundation, on 

29 November 2014 with charity run and cycling activity. 

The Samitivej New Life Foundation, founded in 2010, 

provides access to medical treatment for underprivileged 

children suffering from congenital heart disease and 

scoliosis, and those in need of bone marrow transplants. 

To distribute the good image as health and beauty retail 

leader, Ogenki together with our customers participated 

and donated money for this project. 

5. E-Commerce
E-Commerce Department is designated to operate in E-

Commerce field with distribution and sales through online 

media: websites and smartphones for both wholesale and 

retail businesses.

1. Retail business through online 
channels.

The retail business through online channels consists of

www.asiabooks.com: the website that provides big-

gest range of English books in Thailand for those who love 

reading. The books can be purchased in digital format 

(E-books) and hard copies. In addition, Asia Books also 
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www.voltztore.com (โวลต์สโตร์ดอทคอม) เว็บไซต์ท่ี
จ�าหน่ายสนิค้าไอทีและอเิลก็ทรอนกิส์มากมายหลายประเภท 
อาทิ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์
เสริมต่างๆ ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องเสียง 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับรถยนต์ รวมกว่า 1,000 
รายการ จากแบรนด์ชั้นน�าทั่วโลก

2. ธุรกิจค้าส่งผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
ทางหน่วยงานมภีารกจิหลกัในการน�าสนิค้าทีผ่ลติและจดั

จ�าหน่ายโดย BJC ไปกระจายยังช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจบุนั มกีารจดัจ�าหน่าย
สินค้าอุปโภคและบริโภคของ BJC ไปยังเว็บไซต์หลายแห่ง 
เช่น เซ็นทรัลออนไลน์ (central.co.th) ลาซาด้า (lazada.
co.th) และเวน็บดิอทคอม (venbi.com) เป็นต้น เพือ่ตอบรบั 
กับกระแสความนิยมการช้อปปิ้งออนไลน์ที่เพิ่มข้ึนของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

กำรตลำด
หน่วยงานธุรกิจออนไลน์ เน้นการท�าตลาดผ่านช่องทาง

ออนไลน์เป็นหลัก เพือ่ให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายทีม่พีฤตกิรรมซือ้
สนิค้าออนไลน์ ซึง่ในประเทศไทยมมีากถงึ 26 ล้านคน ทัง้ยงั
มอีตัราการใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านทางโทรศพัท์มอืถอืเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนือ่งอกีด้วย (ข้อมลูจากศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC)

ในด้านสินค้าและบริการของหน่วยงานธุรกิจออนไลน์นั้น  

has stationery products and related equipments for sale.

www.voltztore.com: the online market place which 

offers diversified product categories of more than 1,000 

leading brands worldwide. The products include IT and 

electronics products such as mobile phones, computers, 

laptops and peripherals including electronic appliances as 

well as stereo and consumer electronic gadgets for cars. 

2. Wholesale business through  
online channels

The wholesale business is conducted through online 

channels both locally and internationally. The products 

are either manufactured or distributed by BJC. At present 

BJC’s consumer products are distributed through many 

websites such as central.co.th, lazada.co.th and venbi.

com in response to the growth of online shopping trend 

in Thailand.

Marketing

Based on information from NECTEC, There are up to 26 

million people in Thailand who buy products online while 

the use of the Internet via mobile phones is increasing 

steadily. Seeing this as a great potential, Online Business 

Department mainly focuses on online marketing in order 

to reach the target customers.
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มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ 
ด้วยการคดัสรรสนิค้าทีด่แีละมคีณุภาพ พร้อมให้บรกิารอย่าง 
ใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการซื้อขาย ภายใต้นโยบาย “สินค้า
เหมือนกัน บริการต่างกัน” โดยลูกค้าสามารถช�าระเงินค่า
สินค้าได้หลากหลายช่องทาง (Multi-channel Payment) 
กล่าวคือ สามารถช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต โอนผ่านเอทีเอ็ม
และอนิเทอร์เนต็แบงก์กิง้ การช�าระเงนิผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
รวมไปถึงการช�าระเงินเม่ือส่งสินค้า (Cash on Delivery) 
นอกจากนี้ หน่วยงานธุรกิจออนไลน์ยังผลักดันให้เกิดบริการ
ส่งสนิค้าให้ถงึมอืลกูค้าภายใน 1 วนั หลงัจากการสัง่ซือ้ (Next 
Day Delivery) บรกิารรบัเปลีย่นหรอืคนืสนิค้า และบรกิารรบั
ประกันสินค้าเพิ่มจากแบรนด์สินค้าสูงสุด 6 เดือน เพื่อสร้าง
ความเชือ่มัน่ให้กบัลกูค้าทีซ่ือ้สนิค้าจากทกุเวบ็ไซต์ทีอ่ยูภ่ายใต้
การบรหิารจดัการของหน่วยงาน หน่วยงานธรุกจิออนไลน์มทีมี
งานท่ีมปีระสบการณ์และมคีวามเชีย่วชาญในธรุกจิอคีอมเมร์ิซ 
เป็นผู้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของ 
ผู้บริโภค ทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจาก
นี้ยังได้น�าผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้า กระจายออก
สูต่ลาดอคีอมเมร์ิซ เพือ่ให้ลกูค้าเข้าถงึสนิค้าของบเีจซใีห้มาก
ที่สุด ไม่ว่าลูกค้าจะท�าการซื้อผ่านเว็บไซต์ใดๆ ก็ตาม

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
หน่วยงานธรุกจิออนไลน์มแีผนทีจ่ะขยายธรุกจิอคีอมเมร์ิซ

ไปยังหมวดสินค้าประเภทอื่นๆ ที่มีแนวโน้มในการซื้อขาย
ออนไลน์เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง เช่น สนิค้าแฟชัน่ สนิค้าส�าหรบั
แม่และเด็ก เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เป็นต้น

All of E-Commerce products are well selected to meet 

the needs of all lifestyles; while during purchase procedure 

is implemented to ensure that buyers will be served under 

policy “same product, different service.” Further advan-

tage comes with Multi-channel Payment where buyers 

can easy easily choose the method of payment through 

various options such as credit cards, other bank payment 

cards, internet banking, counter service or even payment 

upon delivery (Cash on Delivery). To achieve professional 

standard and to be entrusted by customers that products 

under distribution of BJC’s E-Commerce are the best choice, 

we focus on different strategies to support the sales. For 

example, Next Day Delivery is the campaign launched to 

deliver product to customers within 1 day after purchase; 

exchange or refund of goods; extended warranty period 

in addition to the original warranty of each product. Man-

agement team of E-Commerce Department are experienced 

and skilled in online business. Products manufactured 

in Thailand and oversea are carefully selected to meet 

consumer’s expected standards. Moreover, E-Commerce 

Department puts the products manufactured by Berli 

Jucker Public Co., Ltd. in e-commerce market to ensure 

that customers will have access to the products from any 

possible online channels.

Market Trend and Competition

E-Commerce plans to extend product categories based 

on the growth of each particular product through online 

media such as fashionable accessories, mother and kids 

products, furniture and house decorations.
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สินค้าของ บีเจซี
Our Brand 

กลุม่สนิคา้และบรกิารทาง
อุปโภคบริโภค

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว

• สบู่และครีมอาบน�้าแพรอท 

โกลด์

• สบู่และครีมอาบน�้า พฤกษา

นกแก้ว

• สบู่และครีมอาบน�้าแพรอท  

เนเชอรัลการ์ด 

• สบู่เหลวเดอร์มาพอน

• เครื่องส�าอางตราเบอร์ลี่ป๊อปส์

• ผลิตภัณฑ์กันยุงส�าหรับผิวเบลล์

• ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า 

พรีเมดิก้า

• ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว 

หิมาลายา

ผลิตภัณฑ์อาหาร

• เทสโต

• ปาร์ตี้

• ปาร์ตี้ป๊อปคอร์น

• แคมปัส

• โดโซะ

• แคมปัส ช็อคโกดริ้ง

• โกโก้ดัทช์

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ส่วนตัว 
โดยรูเบีย อุตสาหกรรม

• ไทยแลนด์ เดอลุกซ์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  

เซลล็อกซ์ จ�ำกัด

• เซลล็อกซ์

• ซิลค์

• เบลล์

• แม็กซ์โม่

กลุม่สนิคา้และบรกิารทาง
เทคนิค

ฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนกวิศวกรรม

• BerliCrane

• BJC Storage System

• Bermatic

• Berlitronic

แผนกกรำฟิก

• BJC Graphics

ตราสินค้าที่บีเจซีให้
บริการทางการผลิต

กลุม่สนิคา้และบรกิารทาง
อุปโภคบริโภค

กลุ่มธุรกิจอำหำร

• Farmer John

• โอโนริ

• คารามูโจ้ 

บีเจซี ฟู้ดส์ (มำเลเซีย) เอสดี
เอ็น บีเอชดี  

• Wise

• คาลบี้

• เทสโต 

Consumer  
Supply Chain

Personal Care  
Product:

• Parrot Gold Bar Soap and 

Parrot Gold Shower

• Parrot Botanicals Bar Soap 

and Shower Cream

• Parrot Natural Guard  Bar Soap 

and Shower Cream

• Dermapon

• Berli Pops Cosmetics

• Belle Mosquito Repellent

• Premedica

• Himalaya

Snack Food Products:

• Tasto

• Party

• Party Popcorn

• Campus

• Dozo

• Campus Choco drink (U.H.T)

• Cocoa Dutch

Personal Care  
Products under 
Rubia Industries

• Thailand Deluxe

Berli Jucker Cellox 
Limited

• Cellox

• Zilk

• Belle

• Maxmo 

Technical  
Supply Chain

Industrial and Trading 
Division

Engineering Department

• BerliCrane

• BJC Storage System

• Bermatic

• Berlitronic

Graphic Department

• BJC Graphics

Brands We Serve

Consumer  
Supply Chain  
Personal Care 
Products:

Food Products

• Farmer John

• Onori

• Karamucho

Berli Jucker Foods  
(Malaysia) SDN BHD

• Wise

• Calbee

• Tasto

Brands We Ownตราสินค้าของบีเจซี
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กลุม่สินค้าและบรกิารทาง
บรรจุภัณฑ์

• เบียร์ช้างคลาสสิก

• เบียร์ช้างไลท์

• เบียร์ช้างดราฟต์

• เบียร์ช้างเอ็กซ์ปอร์ต

• เบียร์เฟดเดอร์บรอย

• เบียร์อาชา

• แม่โขง

• แสงโสม

• หงส์ทอง

• เบลนด์ 285

• เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์

• คราวน์ 99

• บรั่นดีเมอริเดียน

• สุราขาว

• สปอนเซอร์

• สตาร์พลัส

• กระทิงแดง

• แรงเยอร์

• พาวเวอร์ พลัส

• คาราบาวแดง

• ซัน สปาร์ค

• สปาย ไวน์ คูลเลอร์

• สเมอร์นอฟ

• โออิชิ กรีนที

• เอส 

• สไปรท์

• โค้ก

• แฟนต้า

• อาร์ซี โคล่า

• อาร์ซี รอยัล

• ไวตามิ้ลค์

• โซดาช้าง

• น�้าดื่มช้าง

• แบรนด์

• วีต้า

• เจนยู

• อินเนอร์ไชน์

• เบซซ์

• เฮลซ์บลูบอย

• โอวัลติน

• เนสกาแฟ

• แม่ประนอม

• ง่วนเชียง

• โรซ่า

• ภูเขาทอง

• ช้อยส์

• พันท้ายนรสิงห์

• อ.ส.ร.

• แม็กกี้

• แม็กซ์ชัพ

• ชาวเกาะ

• แม่พลอย

• ยอดดอย

• นมอัดเม็ดชี-คาว

• หยั่น หว่อ หยุ่น  

ตราเด็กสมบูรณ์

• แม่ครัว

• ฉลากทอง

• ปลาหมึก

• สินธุ์สมุทร

• ไฮนซ์

• เบสท์ ฟู้ดส์

• ยู เอฟ ซี

• แม่ศรี

• ตะไคร้

• ม้าบิน

• ไฮ-คิว

• สุขุม

• ดอยค�า

• อิมพีเรียล

• ทิพรส

• ต้ากี่ หยั่น หว่อ หยุ่น

• ศรีราชาพานิช

• สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์

• มรดก

• เอ็กซ์โซติก ฟู้ด

• เพียวฟู้ดส์

• น�้าปลาตราหอยนางรม

• ช้อนทอง

• ตราเกษตร

• เทสโก้

• กิฟฟารีน

• หอยนางรม

• โลโบ้

• กุ๊กทอง

• แม่จินต์

• อร่อยดี

• เทสต์ เนอร์วาน่า

• โกลเด้นแพน

• ซันซอส

• ชั่งทอง

• ฉั่วฮะเส็ง

• ตราน�้าใจ

• ราชา

• ตรากุ้ง

• แกรนด์ มอนเต้

• วิทยาศรม

• ซาร่า

• เพ็ญภาค

Packaging  
Supply Chain

• Chang Classic Beer

• Chang Light Beer

• Chang Draught Beer

• Chang Export Beer

• Federbrau Beer

• Archa Beer

• Mekhong Whisky

• Sangsom Whisky

• Hong Thong Whisky

• Blend 285 Whisky

• Blend 285 Signature

• Crown 99

• Meridian Brandy

• White Spirit

• Sponsor

• Start Plus

• Krating Daeng

• Wrangyer

• Power Plus

• Carabao Dang

• Sun Spark

• Spy Wine Cooler

• Smirnoff

• OISHI Green Tea

• est

• Sprite

• Coke

• Fanta

• RC Cola

• RC Royal

• Vitamilk

• Chang Soda Water

• Chang Water

• Brand’s

• Veta

• Gen U

• Innershine

• Bezz

• Hale’s Blue Boy

• Ovaltine

• Nescafe`

• Mae Pranom

• Nguan Chiang

• Roza

• Golden Mountain

• Choice

• Pantai Norasingh

• Or Sor Ror

• Maggi

• Maxchup

• Chao Koh

• Mae Ploy

• YodDoi

• She-Cow

• Yan Wal Yun - Deksomboon

• Mae Krua

• Gold Label

• Squid

• Sinsamut

• Heinz

• Best Foods

• UFC

• Mae Sri

• Takrai

• Mabin

• Hi-Q

• Sukhum

• Doikam

• Imperial

• Tiparos

• Takee Yan Wal Yun

• Sriraja Panich

• Suree Interfoods

• Moradok

• Exotic Food

• Pure Foods

• Oyster Fish Sauce

• Chon Thong

• Kaset Brand

• Tesco

• Giffarine

• Oyster

• Lobo

• Cook Thong

• Mae Jin

• Aroy-d

• Taste Nirvana

• Golden Pan

• Sun Sauce

• Chang Thong

• Chua Ha Seng

• Nam Jai Brand

• Rajah

• Tra Koong

• Grand Monte

• Vidhyasom

• Sara

• Penpark

• Vejpong
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• เวชพงศ์

• หมอเส็ง

• ตราปืนไขว้

• ซุปเปอร์เซฟ

• ลีดเดอร์ไพรซ์

• กุ้งไทย

• เพ็นต้า

• พ่อขวัญ

• ดีดี

• ไทยดีไลท์

• กู๊ดไลฟ์

• องค์การเภสัชกรรม

• สวนจิตรลดา

• ดี-เซเว่น

• นีโอสุกี้

• ซิลเวอร์เลค วินยาร์ด

• เนเจอร์ริช

• น�้าปลาตราหอยเป๋าฮื้อ

• วิลเลจ ฟาร์ม

• โคฟี่

• มองต์ เฟลอ

• บริ๊งค์

• เวคกี้

• โทฟุซัง

• ฮอกไกโด

• นางร�า

• เจ๊เล็ก

• กอไผ่

• ตรามือที่ 1

• เล้งเฮง

• ไทยเฮอร์ริเทจ

• ไทย เอ. ดี.

• ที. เอ. เอส.

• สก๊อต

• สก๊อต คิตซ์

• จินเจน

• แรม

• เมกาเชฟ

• ทานตะวัน

• ควีน

• ชบา 

ส่งออก

• ภูเก็ตเบียร์

• เบียร์ลาว

• แกรนด์ รอยัล วิสกี้

• นัมเบอร์วัน

• คลับเบียร์

• เซเว่นอัพ

• เป๊ปซี่

• เนสกาแฟ

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว
บริษัท รูเบีย อุตสำหกรรม 
จ�ำกัด

• สบู่เดทตอล

• สบู่เบบี้มายด์

• สบู่เอว่อน

• เครื่องส�าอางเอว่อน

• เครื่องส�าอางนีเวีย

• เครื่องส�าอางนาทริฟ

• ซูกัส

• คลอริฟินซี

• สวีท เพอร์เฟค

• เด็นเทียม

• เดอร์มิส

• ดร.สมชาย

• แอคเน่ เอด

• ช็อคโกแลตบิ๊กบี

• นีออน

• ตาบู

• ยาสีฟันสปาร์คเคิล

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์  

เซลล็อกซ์ จ�ำกัด 

• เทสโก้

• เทสโก้ เอฟเวอรี่เดย์ เวลู

• เอโร่

• ท้อปส์

• แฟร์ไพรซ์ ดีลักซ์ซอฟท์

ตราสินค้า 
ที่ เป็นธุรกิจร่วมทุน
• แอคทีเวีย 

• Morseng

• Waugh’s Curry

• Super Save

• Leader Price

• Kung Thai

• Penta

• Por Kwan

• Dede

• Thai Delight

• Good Life

• GPO

• Suanjitladda

• D7

• Neo Suki

• Silverlake Vineyard

• Naturich

• Abalone Brand

• Village farm

• Cofe

• Mont Fleur

• Blink

• Wakie

• Tofusan

• Hokkaido

• Thai Dancer

• J-Lek

• Kor Pai

• Hand Brand NO 1

• Leng Heng

• Thai Heritage

• Thai A.D.

• T. A. S.

• Scotch

• Scotch Kids

• Jinjane

• Ram

• Megachef

• Tantawan

• Queen

• Chabaa 

Export

• Phuket Beer

• Beerlao

• Grand Royal Whisky

• Number 1

• Club Beer

• 7up

• Pepsi

• Nescafe 

Personal Care  
Products under  
Rubia Industries
• Dettol

• Babi Mild

• Avon

• Nivea

• Natriv

• Sugus

• Corifin C

• Sweet Perfect

• Dentium

• Kiddy Choice

• Dermist

• Dr.Somchai

• Acne aid

• Big B

• Neon

• Tabu

• Sparkle

Berli Jucker Cellox 
Limited

• Tesco

• Tesco Everyday Value

• Aro

• Tops

• Fair Price Deluxe Soft

Brand we joint 
venture

• Activia
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ตราสินค้าที่บีเจซี 
เป็นผู้จัดจ�าหน่าย
กลุ่มสินค้าและบริการทาง
อุปโภคบริโภค 
ธุรกิจอาหาร

• นมยูเอชที จิตรลดา

• โกโก้ดัทช์

• ที-เบรค

• กาโตะ

• คูลโคโค่

• โดล

• แอคทีเวีย

• กระทิงแดง

• สามแม่ครัว

• เอฟ แอนด์ เอ็น

• คาร์เนชั่น

• เนสท์เล่ ตราหมี

• มาม่า

• ทานตะวัน

• ว้อนท์ ว้อนท์

• แย็ปปี้

• โดโซะ

• เฮลซ์บลูบอย

• คราวน์ 99

• เมอริเดียน

• ดัชมิลล์

• ไบเล่

• อาท

• คิริน

• ซัมเมอร์

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว

• แปรงสีฟันวิคเตอรี่

• ผ้าอ้อมเด็กดรายเพอร์ส

• ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศเกลด

• ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�าจัด

แมลงตราไบกอน

• ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงออฟ

• ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 

ตราเป็ด

• ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 

ตรามิสเตอร์มัสเซิล

• ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 

ตรา Pledge

• ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์

ตราคิด

• ผลิตภัณฑ์รักษารองเท้าตรากีวี่

• ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศตรา 

ซาวาเด

• ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 

ตราสปาคลีน

ฝ่ายเคร่ืองเขียนและไลฟ์สไตล์

• 3M

• Double A

• STABILO

• UHU

• TOPPS

• Unimass

• ซัมซุง

• โซนี่

• อีเลคโทรลักซ์

• แอลจี

• ชาร์ป

• เจบีเอล

• โอลิมปัส

• พานาโซนิค

กลุ่มสินค้าและบริการทาง
เวชภัณฑ์

ฝ่ายเวชภัณฑ์

• 3M

• Ansell

• Astellas Pharma

• Bharat Serums and Vac-

cines

• Bio Sidus

• BPL

• Boryung Biopharma

• CCM Pharma

• CJ Corp.

• Chokdee

• Cocokara

• Convatec

• Daito

• Dr. Willmar Schwabe

• Eurodrug

• Fountain Health

• Haidylena

• Hugel

• Lyomark Pharma

• Myungmoon

• Nirma

• Nipro

• Owen Mumford

• Pharmathen

• Pierre Fabre

• SciGen

• SMB Technology

• Synthon

• Teijin

Brands we  
represent

Consumer Supply Chain 
Food Products

• UHT Chitralada

• Coco Dutch

• Tea Break

• Kato Fruit

• Kool Koko

• Dole

• Activia

• Red Bull

• Three Ladies Cook

• F&N

• Carnation

• Nestle-Bear Brand

• Mama

• Thantawan

• Want Want

• Yappy

• Dozo

• Hale’s blue boy

• Crown 99

• Meridian

• Dutchmill

• Bireley

• ARS

• Kirin

• Zummer

Personal Care Products

• Victory

• Drypers

• Glade

• Baygon

• Off

• Duck

• Mr.Muscle

• Ziploc

• Pledge

• Kit

• Kiwi

• Sawaday

• Spa Clean

Stationery & Life Style 
Division
• 3M

• Double A

• STABILO

• UHU

• TOPPS

• Unimass

• Samsung

• Sony

• Electrolux

• LG

• Sharp

• JBL

• Olympus

• Panasonic

Health Care Supply 
Chain

Pharmaceutical  
Division

• 3M

• Ansell

• Astellas Pharma

• Bharat Serums and Vaccines

• Bio Sidus

• BPL 

• Boryung Biopharma

• CCM Pharma

• CJ Corp.

• Chokdee

• Cocokara

• Convatec

• Daito

• Dr. Willmar Schwabe

• Eurodrug

• Fountain Health

• Haidylena

• Hugel

• Lyomark Pharma

• Myungmoon

• Nirma

• Nipro

• Owen Mumford

• Pharmathen

• Pierre Fabre

• SciGen

• SMB Technology

• Synthon

• Teijin
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• Taiko

• Venus Remedies

• Will Pharma

• Yoo Young Pharm 

ฝ่ำยกำรแพทย์

• Acare

• ACTEON GROUP

• AC INTERNATIONAL

• AGFA Healthcare

• Akron

• ALOKA -HITACHI Co.,Ltd

• ANT

• Argon Medical Devices, 

Inc.

• Array Corporation

• BARCO

• BARD International, Inc.

• BIODYNE (CELLPREP)

• BRUMABA

• BT Inc.

• Cannon

• Cardiac Science

• CUSTOMED

• CHATTANOOGA

• Christie

• CSZ

• Crystal View

• DITER

• DK Medical System Co., 

Ltd.

• EBM Technologies USA 

LLC

• EMS

• Encapture MD

• EOS imaging

• Erler Zimmer

• Fiagon

• FUJIFILM Sonosite, Inc.

• Geuder

• HOLOGIC, Inc.

• HITACHI, Inc.

• HUNTLEIGN

• Hybribio

• IML

• KLS Martin

• KONAN

• Kyoto Kagaku

• LAERDAL

• LISA

• LEICA

• MedCubes

• MEDTRON AG

• MEDIFA

• MODERNSOLID

• MAGSTIM

• Natus

• NEUROLOGICA Corporation, 

a subsidiary of Samsung   

Electronics

• OPTOVUE

• OCULUS

• OrthoView

• QIAGEN

• Quantel Medical

• RADIM DIAGNOSTICS 

(SPRINT LAB)

• RICHARD WOLF

• SHIMADZU Corporation

• SUPERSONIC IMAGINE, 

Inc.

• SCHWARZER

• SHD

• TERARECON

• TECHNIDATA

• TOMTEC

• Viasonix

• VIDAR System Corporation

• WIDE Corporation

• WR Medical Electronics

• ZOLL MEDICAL Corpora-

tion

• 3 Disc

กลุ่มสนิคา้และบรกิารทาง
เทคนิค

แผนกวิศวกรรม

• AKAPP

• Albany

• CM

• EFACEC

• Fairbanks

• ฮิตาชิ

• J.D.N

• Kelley

• Kuli

• Raynor

• เยล

• เครื่องแยกก๊าซ

• Taiko

• Venus Remedies

• Will Pharma

• Yoo Young Pharm

Medical Division

• Acare

• ACTEON GROUP

• AC INTERNATIONAL

• AGFA Healthcare

• Akron

• ALOKA -HITACHI Co.,Ltd

• ANT

• Argon Medical Devices, Inc.

• Array Corporation

• BARCO

• BARD International, Inc.

• BIODYNE (CELLPREP)

• BRUMABA

• BT Inc.

• Cannon

• Cardiac Science

• CUSTOMED

• CHATTANOOGA

• Christie

• CSZ

• Crystal View

• DITER

• DK Medical System Co., Ltd.

• EBM Technologies USA LLC

• EMS

• Encapture MD

• EOS imaging

• Erler Zimmer

• Fiagon

• FUJIFILM Sonosite, Inc.

• Geuder

• HOLOGIC, Inc.

• HITACHI, Inc.

• HUNTLEIGN

• Hybribio

• IML

• KLS Martin

• KONAN

• Kyoto Kagaku

• LAERDAL

• LISA

• LEICA

• MedCubes

• MEDTRON AG

• MEDIFA

• MODERNSOLID

• MAGSTIM

• Natus

• NEUROLOGICA Corporation, 

a subsidiar y of Samsung 

Electronics

• OPTOVUE

• OCULUS

• OrthoView

• QIAGEN

• Quantel Medical

• RADIM DIAGNOSTICS (SPRINT 

LAB)

• RICHARD WOLF

• SHIMADZU Corporation

• SUPERSONIC IMAGINE, Inc.

• SCHWARZER

• SHD

• TERARECON

• TECHNIDATA

• TOMTEC

• Viasonix

• VIDAR System Corporation

• WIDE Corporation

• WR Medical Electronics

• ZOLL MEDICAL Corporation

• 3 Disc

Technical  
Supply Chain

Engineering  
Department

• AKAPP

• Albany

• CM

• EFACEC

• Fairbanks

• Hitachi

• J.D.N

• Kelley

• Kuli

• Raynor

• Yale

• Gas Generator 
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แผนกอุตสำหกรรมกำรพิมพ์

• SISTRADE

• LASERCOMB

• HIGHCON

• X-RITE

• Founder

• เอชพี อินดิโก้

• Jetrix

• Luescher

• Macdermid

• Screen

• Taopix

• Vutek

• Xitron

ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

• AB Mauri

• Adichem

• ANC Enzyme

• Amtech

• Arminak

• Axalta

• Bakels

• Berry Pharma (Iprona)

• Biosearch Life

• Biospectrum

• Brad Chem

• Carlson Filtration

• Chao Khun Agro Products

• Climax

• Daesung

• Decas Botanical Synergies

• Dialpha

• Dole

• DSM Food Specialties

• DuPont

• DuPont Nutrition and 

Health/ Danisco  

• Dutch Cocoa

• Emerald Kalama Chemicals

• EW Nutrition

• Feed Addition

• Fenchem Biotek

• Firmenich

• Fosfa

• Höganäs

• Ingredia

• IOI Loders Croklaan

• Isocell 

• Kee-Seal

• Kraft

• King Industries

• Lucas Meyer Cosmetics

• Niacet

• Nippi

• Petroferm Inc.

• Phode

• Rieke Corporation

• Rubia Industries

• Sachtleben

• Sheer Shanti

• Solanic

• Sucroal

• Syral

• Tate & Lyle

• The Innovation Company

• The Malt Company

• Thirumala

• Thermphos China

• TTCA

• Tri-K

• Vanderbilt Chemicals

• Vanderbilt Minerals

• Wealthy

• Yunehing FOS

Graphics Division

• SISTRADE

• LASERCOMB

• HIGHCON

• X-RITE

• Founder

• HP Indigo

• Jetrix

• Luescher

• Macdermid

• Screen

• Taopix

• Vutek

• Xitron

Specialties Division

• AB Mauri

• Adichem

• ANC Enzyme

• Amtech

• Arminak

• Axalta

• Bakels

• Berry Pharma (Iprona)

• Biosearch Life

• Biospectrum

• Brad Chem

• Carlson Filtration

• Chao Khun Agro Products

• Climax

• Daesung

• Decas Botanical Synergies

• Dialpha

• Dole

• DSM Food Specialties

• DuPont

• DuPont  Nutr i t ion  and 

Health/ Danisco

• Dutch Cocoa

• Emerald Kalama Chemicals

• EW Nutrition

• Feed Addition

• Fenchem Biotek

• Firmenich

• Fosfa

• Höganäs

• Ingredia

• IOI Loders Croklaan

• Isocell

• Kee-Seal

• Kraft

• King Industries

• Lucas Meyer Cosmetics

• Niacet

• Nippi

• Petroferm Inc.

• Phode

• Rieke Corporation

• Rubia Industries

• Sachtleben

• Sheer Shanti

• Solanic

• Sucroal

• Syral

• Tate & Lyle

• The Innovation Company

• The Malt Company

• Thirumalai

• Thermphos China

• TTCA

• Tri-K

• Vanderbilt Chemicals

• Vanderbilt Minerals

• Wealthy

• Yunehing FOS
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประจ�าปี 2557
Report of Risk Management Committee 2014

กำรบรหิารความเสีย่งมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการ
ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้ การมีระบบการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผลจะ
สะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดีและมีความโปร่งใส อันเป็น
รากฐานส�าคญัท่ีท�าให้องค์กรเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้
การบริหารความเสี่ยงยังช่วยองค์กรจัดการความเสี่ยงและ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อการพัฒนาและขยายธุรกิจต่อไป

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท 
(บเีจซ)ี ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่ง 
ซ่ึงถอืเป็นกลไกส�าคญัในการบรหิารงานทีจ่ะท�าให้องค์กรบรรลุ
วัตถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนด อกีทัง้ยงัเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate  
Governance) โดยในปี 2557 นี้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (คณะกรรมการฯ) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทและปฎิบัติหน้าที่และความ
รับผดิชอบตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญของการด�าเนินงาน ได้ดังนี้

1. พิจารณาประเดน็ความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง
ของบีเจซี โดยให้ความส�าคัญต่อความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้สนับสนุนให้แต่ละ
บริษัท/กลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

RiSk management plays a vital role in helping 

the organization to achieve its goal. In ad-

dition, effective risk management system reflects good 

management and transparency, which are fundamentals for 

sustainable growth. Furthermore, risk management helps 

the organization to manage risks and seize opportunities 

for further  business development and expansion.

Berli Jucker Public Company Limited and the group 

company (BJC) are aware of the importance of risk man-

agement as an essential management mechanism enabling 

the organization to achieve its objectives and goals. Risk 

management is also an essential component of good 

corporate governance. In 2014, Risk Management Com-

mittee (Committee) carried out its duties as assigned by 

the Company’s Board of Directors and responsibilities set 

forth in the charter of the Risk Management Committee. 

The highlights of risk management are concluded as follows:

1. Consider risk issues and risk management of BJC by 

emphasizing on compliance risk related to applicable laws 

and regulations. The committee encouraged each company/  

business group, especially international business, to comply 

with applicable laws and regulations as well as international 

standards in order to reflect the transparency and good 

corporate image of BJC.
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ปฏิบัติตามทุกข้อกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจน้ันๆ รวมไปถึงการด�าเนินการ
ตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งน้ีเพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใส
และภาพลักษณ์องค์กรที่ดีของบีเจซี

2. สนบัสนนุให้ทกุบรษิทั/กลุม่ธรุกจิ ประเมนิผลกระทบ
ของความเสี่ยง (Risk Impact) และโอกาสเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) อย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว
องค์กร เพือ่ให้แน่ใจว่าการประเมนิความเสีย่งของแต่ละหน่วย
งาน/กลุม่ธรุกจิ มคีวามถกูต้องตรงตามสถานการณ์และสภาพ
ของธรุกจิน้ันๆ ทัง้นีเ้พือ่ให้คณะกรรมการฯ ได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้อง 
และสามารถน�าไปบริหารจัดการได้อย่างตรงจุด เพื่อที่จะลด
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานให้น้อยที่สุดและส่งเสริมธุรกิจ
ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

3. พิจารณาความเสีย่งในวาระพเิศษทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์
ความไม่สงบทางการเมอืง ซึง่เรยีกว่า “Bangkok Shutdown” 
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าวที่อาจจะเกิดข้ึนกับธุรกิจของบีเจซี จึงมอบหมายให้
ทุกบริษัท/กลุ่มธุรกิจประเมินความเสี่ยง และน�าเสนอการ
บรหิารความเสีย่งมายงัคณะกรรมการเพือ่พจิารณา ทัง้นีเ้พือ่
ให้มัน่ใจได้ว่าแต่ละหน่วยงาน/กลุม่ธรุกจิ ได้จดัท�าแผนบรหิาร
และจัดการกับความเส่ียงเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวไว้เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพ

4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้กฎบัตรเป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรและเพ่ือ
สนับสนุนให้การท�างานของคณะกรรมการฯมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบีเจซี

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมคีวามเหน็ว่า การบรหิาร
ความเสี่ยงของบีเจซีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถ
ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อการด�าเนินธุรกิจได้ และยัง
ช่วยให้บีเจซีสามารถวิเคราะห์และมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ใน
การด�าเนินธุรกิจอีกด้วย ทั้งน้ีการบริหารความเสี่ยงยังเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถด�าเนินไปได้ตามเป้าหมายท่ี
ตั้งไว้และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

2. Encourage all companies/ business groups to assess 

risk impact and likelihood systematically and standardized 

throughout the organization in order to ensure that risk 

assessment of each company/ business group is accurate, 

in line with each situation and nature of business. After 

all, the committee would obtain and utilize the accurate 

information for precise risk management in order to 

minimize the impacts on business operation and encour-

age sustainable growth.

3. Consider special agenda related to the political 

turmoil, called “Bangkok Shutdown.’’ Seeing the potential 

impacts on BJC business, the committee assigned all com-

panies/ business groups to assess their risks and propose 

all risk management to the committee for consideration in 

order to ensure that each company/ business group have 

prepared well and effective risk management plan.

4. Review and revise the charter of Risk Management 

Committee to ensure that the charter is up-to-date and 

appropriate with current corporate environment and situ-

ation and to support the committee to perform its duties 

effectively and to maximize BJC’s benefits.

Risk Management Committee concludes that BJC’s 

risk management is appropriate and effective which could 

minimize the adverse impacts on business operations and 

also help BJC to analyze and identify business opportuni-

ties. Moreover, risk management become an instrument 

to enable the corporate to achieve its goals and attain 

sustainable growth. 
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Risk Factors
In 2014, the economy growth rates among powerful 

countries such as United States of America (USA), China, 

Europe Union (EU) and Japan slowed down. The political 

unrest in the Eastern Europe and Middle East could be more 

violent and dispersed as well as the uncontrollable Ebola 

outbreak. These factors might cause business disruption.

In regards to Thai economy, it slowed down since the 

beginning of the year as a result of political turmoil which 

led to the coup. Due to the fact that the strong Thai baht 

against the United States dollar, the export sector could 

not gain satisfactory profit. Prices of agricultural products 

such as rice, rubber etc., and decrease in global oil prices are 

also the cause of economic slowdown. Tourism continued 

to decelerate as a result of political unrest plus bad news 

causing negative image for Thai tourism.

However, Berli Jucker Co., Ltd and the group company 

(BJC) are fully aware how to handle the risks which might 

affect whole business of the group. BJC has appointed Risk 

Management Committee who is responsible for all risk and 

business continuity management in order to minimize ef-

fects from all risk factors and run the business to achieve 

its targets.

Beside the general business risks aforementioned, 

there are additional risk factors which BJC takes into 

consideration  follows:

1. Increase of raw materials price
BJC has many industrial factories covering all kinds of 

consumer products. With the current situation, prices of 

raw materials are increasing according to the market force, 

as a result, production costs and Cost of Goods Sold (COGS) 

are increasing unavoidably. Therefore, in order to operate 

business with satisfactory profit and sustainable future, 

it is crucial that prices of raw materials can be controlled 

under affordable rates.

Risk management
1.1 Use alternative / substitute materials which will 

not affect product quality and product / service standards

1.2 Reformulate packaging/ products and/or ingre-

dients

ปัจจัยเสี่ยง
ในปี 2557 นี้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

มหาอ�านาจโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และ
ญีปุ่น่ ต่างชะลอตัว ประกอบกบัปัญหาทางการเมอืงทีม่อียูท่ัง้
ในยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง ซึ่งมีโอกาสเกิดความ
รุนแรงและขยายวงกว้างได้ รวมทั้งโรคระบาดอีโบล่าท่ียังไม่
สามารถควบคมุได้ ปัจจยัเหล่านีย่้อมจะท�าให้การค้าและภาค
ธุรกิจหยุดชะงักลงได้

ขณะเดียวกัน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยชะลอตัว
ตัง้แต่ต้นปีจากปัญหาความวุน่วายทางการเมอืง จนน�าไปสูก่าร
ปฏิวัติรัฐประหาร ภาคการส่งออกสินค้ายังไม่สามารถสร้าง
ผลก�าไรได้มากนัก สืบเนื่องจากค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า 
มากขึ้นเรื่อยๆ และสินค้าภาคเกษตรกรรมมีราคาตกต�่าลง
อย่างเห็นได้ชัด เช่น ข้าว ยางพารา เป็นต้น ซึ่งสาเหตุอาจ
เป็นเพราะราคาน�า้มันโลกที่ตกต�า่ลงด้วย ส่วนทางด้านธุรกิจ
การท่องเที่ยวก็ยังชะลอตัว ด้วยเหตุการณ์ทางด้านการเมือง 
ประกอบกบัข่าวคราวในหลายๆ เรือ่งทีส่ร้างความเสยีหายต่อ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจท่องเที่ยวไทย

อย่างไรก็ตามบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด(มหาชน) 
และกลุ่มบริษัท (บีเจซี) ได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะรับมือ
กับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการ
ด�าเนินธรุกจิของกลุม่บรษิทั โดยมคีณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง (คณะกรรมการ) ท�าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและดูแล
บริหารการด�าเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบ
จากความเสีย่งต่างๆ ให้น้อยทีส่ดุ และเพือ่ให้การด�าเนนิธุรกจิ
เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

ทั้งนี้ นอกจากความเสี่ยงทั่วไปที่ผู้ด�าเนินธุรกิจจะต้อง
บริหารจัดการดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บีเจซียังมีประเด็น
ความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาและบริหารจัดการดังต่อไปนี้

1. ควำมเสี่ยงจำกรำคำวัตถุดิบสูงขึ้น
เนื่องจากบีเจซีมีโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้า

อยู่มากมายครอบคลุมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค แต่ในภาวะ
ปัจจุบันราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตามกลไกของตลาด ส่งผลให้
ต้นทนุของการผลติและต้นทนุการขายสงูขึน้ตามไปด้วย จงึมี
ความจ�าเป็นอย่างมากทีบ่รษิทัจะต้องควบคมุราคาของวัตถดุบิ 
ให้อยู่ในกรอบที่บริษัทยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจมีผลก�าไร
และสามารถด�าเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง
1.1 เลอืกใช้วตัถดุบิทางเลอืกหรอืวตัถดุบิทดแทน อย่างไร

กต็าม การใช้วตัถดุบิทดแทนจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคณุภาพ
สินค้าและมาตรฐานสินค้า/บริการ
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1.2 ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ส่วน
ผสมของวัตถุดิบ

1.3 หาผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบใหม่ๆ ที่สามารถเสนอราคาท่ี 
สมเหตุสมผล ยอมรับได้ และมีมาตรฐานเป็นที่น่าพอใจ

1.4 ท�าสญัญาซือ้ล่วงหน้า และพจิารณาเพิม่ปรมิาณการ
สั่งซื้อบางประเภท เพื่อเพิ่มอ�านาจในการต่อรองราคา

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขัน
เนื่องจากบีเจซีมีธุรกิจหลากหลายประเภทและยังด�าเนิน

ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย ดังน้ันการแข่งขัน
ทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงมีอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเรื่อยมานับ
ตั้งแต่ต้นปี การแข่งขันมาจากทุกช่องทางการขาย ทั้งนี้เพื่อ
ให้บีเจซีมีความแข็งแกร่งในการด�าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทุก
ช่องทาง กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของบีเจซีให้สามารถแข่งขันกับ 
คู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริหารความเสี่ยง
2.1 รักษาความสัมพันธ์อันดีกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า รวม

ไปถึงพิจารณาท�าสัญญาระยะยาวส�าหรับการค้าบางประเภท

2.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าและระบบการกระจายสินค้า
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2.3 จดัท�ากจิกรรมส่งเสรมิการขายใหม่ๆ เพือ่รกัษายอด
ขายและเพิ่มโอกาสทางการขาย

2.4 ศึกษาและพัฒนา สินค้า/บริการใหม่ๆ รวมถึงการ
หาพันธมิตรทางการค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ด�าเนินธุรกิจ และเพื่อการขยายธุรกิจของบีเจซีด้วย

3. ควำมเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัว
เน่ืองจากธรุกจิส่วนใหญ่ของบเีจซเีป็นการผลติสนิค้าอปุโภค

และบรโิภค แต่สถานการณ์เศรษฐกจิในปัจจบุนั ท้ังเศรษฐกจิ
โลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 
ท�าให้ชะลอการจับจ่ายใช้สอยลง รวมไปถึงคู่ค้าและกลุ่มนัก
ลงทนุต่างชะลอการลงทนุเพือ่รอดแูนวโน้มเศรษฐกจิ ซึง่ปัจจยั
ดังกล่าวนี้ส่งผลต่อยอดขายของบีเจซีด้วยเช่นกัน

การบริหารความเสี่ยง
3.1 ผลักดันสินค้าบีเจซีเข้าสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น 

เช่น เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา

3.2 เปิดตวัสนิค้าและเพิม่ช่องทางการขายใหม่ๆ เพือ่เพิม่
โอกาสในการขาย รวมไปถึงเพิ่มยอดขายด้วย

1.3 Search for new suppliers who offer reasonable and 

acceptable prices as well as satisfactory product quality.

1.4 Sign futures contracts and consider purchasing large 

volumes of certain products to get more bargaining power.

2. Competition risk
BJC engages in many businesses locally and interna-

tionally. It is no doubt that the intensive competition is 

progressing at all time. The competition becomes more 

intense in every distribution channel especially with the  

economy slowdown early in the year. To strengthen BJC 

businesses, business strategy is considered as a vital key 

to create business opportunities for efficient competition.

Risk management
2.1 Maintain good relationship with customers and 

partners as well as consider signing long-term contracts 

in certain trading businesses

2.2 Develop and improve product quality and distribu-

tion system

2.3 Launch new promotions to maintain sales volume 

and enhance business opportunities

2.4 Research and develop new products/services 

and seek for new partners in order to enhance business 

opportunity and expand BJC business

3. Risk from economy slowdown
BJC’s main business is consumer product and has impact 

from both global and Thai economic slowdowns. It affects 

consumer behaviors significantly, resulting in decrease in 

consumer spendings. Partners and investors also postpone 

their investments and wait for improving economy trends. 

These mentioned factors affect BJC sales volume.

Risk management
3.1 Export BJC products to overseas markets such as 

Vietnam, Malaysia, Myanmar and Cambodia

3.2 Launch new products and create new sales channels 

to enhance sales opportunities and increase sales volume

3.3 Adapt marketing strategy to meet customers’ needs 

and to satisfy customers and partners  
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3.3 ปรับเปลีย่นกลยทุธ์ในการท�าการตลาดเพือ่สามารถ
สนองความต้องการของผูบ้รโิภค และเพือ่ความพงึพอใจสงูสดุ
ของลูกค้า/คู่ค้า

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง
เนือ่งจากบีเจซมีกีารด�าเนนิธรุกจิหลากหลายประเภท และ

มกีลุม่ลกูค้า/คูค้่าท่ีแตกต่างและหลากหลาย ทัง้นีร้ฐับาลถอืเป็น
ลูกค้า และ/หรือคู่ค้าที่ส�าคัญอีกกลุ่มหนึ่งของบีเจซี อย่างไร
ก็ตามจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองอันน�าไปสู่การ
ปฏิวัติรัฐประหาร โดยการควบคุมการบริหารและปกครอง
ประเทศของฝ่ายทหาร มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการ
บรหิารประเทศ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการเบกิจ่ายของภาครฐั  
โดยเฉพาะ ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 และอาจมีผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบีเจซี

การบริหารความเสี่ยง
4.1 รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มลูกค้าเดิม และหา

พันธมิตรใหม่ๆ ทางการค้าเพิ่มเติม

4.2 เปลี่ยนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4.3 ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
จะช่วยให้รับรู้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นปัจจุบันและเพื่อ
สามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ได้ทันท่วงทีในกรณีท่ีเกิด 
เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
บีเจซีได้

5. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
จากการท่ีบีเจซมีกีารด�าเนนิธรุกจิและลงทนุทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศซึ่งมีธุรกรรมอ้างอิงเงินตราต่างประเทศ ท้ัง
การน�าเข้า-ส่งออก วตัถดุบิ สนิค้าและบรกิาร รวมทัง้เครือ่งจกัร
และอปุกรณ์ต่างๆ เพือ่ใช้ในการผลติ ท�าให้ต้องเผชญิกบัความ
เสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่อาจส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อผลการด�าเนินการด้านการเงิน

การบริหารความเสี่ยง
5.1 พิจารณาท�าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก

เปลี่ยนในตัว (Natural Hedge) ส�าหรับรายการที่มีการรับ
และจ่ายเงนิด้วยเงนิตราต่างประเทศ ในสกลุเดยีวกนัและเกดิ
ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

5.2 ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน อาทิ การซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
รายจ่ายและรายรับที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศโดยแนวทาง
การบริหารความเส่ียงจะต้องสอดคล้องกับนโยบายทางการ
เงินของบีเจซี

4. Risk from political changes
BJC operates various businesses and has a great number 

of customers and partners, including government sector 

which is an important customer and/or partner to BJC. 

However, with the political turmoil leading to the coup, the 

country has been put under military control. The change 

of government structure affects government disbursement  

especially during the second-half of 2014. Subsequently, 

such changes affect BJC business.

Risk management
4.1 Maintain good relationship with existing customers 

and search for new business partners

4.2 Adapt business strategy to suit and conform to 

the current situation

4.3 Closely monitor political situation in order to be 

aware of the latest situation and status and subsequently 

be able to timely prevent any potential risks which could 

have an adverse impact to BJC business operation.

5. Foreign currency exchange rate risk
BJC operates and invests locally and internationally, 

creating some exposures related to foreign currencies due to 

the import and export of Raw Materials (RM), Finished Goods 

(FG) and services, including machines and equipments for 

production. Hence, it is unavoidable that BJC encounters 

with the fluctuation of foreign currency exchange rates 

which may directly impact its financial performance.

Risk management
5.1 Consider the natural hedge method for the underly-

ing exposure when both payable and receivable accounts 

are in the same foreign currency and occur in the same 

period of time

5.2 Apply financial instruments such as forward con-

tracts to minimize the impact of foreign currency fluctuation 

on the company’s revenues and expenditures. Neverthe-

less, this risk management procedure shall comply with 

the BJC’s financial policy

5.3 Closely study and follow situation, trends and 

opportunities related to foreign currency exchange rates 

in order to make appropriate decisions without exchange 

rate speculation
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5.3 ศึกษาและติดตามสถานการณ์ แนวโน้มและโอกาส
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกใช้เครือ่งมอืทางการ
เงนิท่ีเหมาะสม โดยปราศจากการเกง็ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น

6. ควำมเสี่ยงดำ้นอัตรำดอกเบี้ย
เนื่องจากบีเจซีมีการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ท�าให้ต้องมกีารระดมเงนิทนุเพือ่ใช้ในกจิการและการลงทนุใน
โครงการต่างๆ โดยการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงิน รวมถึงการ
ออกตราสารหนี้ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความ
เสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ซึง่อาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง
6.1 พจิารณาสดัส่วนโครงสร้างหนีท้ีม่อีตัราดอกเบีย้คงที่

และหน้ีท่ีมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาวะความต้องการใช้เงินทุน รวมทั้งสภาวะ
และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลา

6.2 พิจารณาสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม และสอดคล้องกบักระแส
เงินสดรับและจ่ายของกิจการ โดยหลีกเล่ียงการใช้เงินกู้ผิด
วัตถุประสงค์ เช่น การน�าเงินกู้ระยะสั้นไปลงทุนในธุรกิจที่
ต้องรอผลตอบแทนในระยะยาวหรือการน�าเงินที่ได้จากเงิน
กู้ระยะยาวแบบอัตราดอกเบ้ียลอยตัวไปท�าธุรกิจท่ีคาดว่าจะ
ได้ผลตอบแทนคงที่

6.3 ใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น Interest Rate Swap 
โดยค�านงึถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ใน
ขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงทางด้าน
อัตราดอกเบี้ยของบริษัท

6.4 ศึกษาทางเลือกการกู้ยืมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือช่วย
การบริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจ โดยแนวทางการบริหารความเส่ียงจะต้องสอดคล้อง
กับนโยบายทางการเงินของบีเจซี

6.5 ศึกษาและติดตามสถานการณ์แนวโน้มของอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การป้องกันความเสี่ยง

6. Interest rate risk
Since BJC continuously expands its operations, the 

funding needed for working capital and investment is re-

quired from financial institutions for both short and long 

term loans including issuance of debt instruments. Con-

sequently, it is unavoidable for the company to encounter 

with fluctuation in interest rate market which may have 

direct impact on the Company’s financial costs.

Risk management
6.1 Consider the appropriate debt structure of out-

standing loan between fixed and floating rates, in order to 

balance the fund requirements in line with market situation 

and interest rate trends

6.2 Consider the appropriate credit in accordance with 

cash flow to avoid fund mismatch, for example, taking 

short-term funding to invest in long-term business, or us-

ing a long-term loan with a floating rate for an investment 

which is expected to generate a fixed return

6.3 Apply financial instruments such as Interest Rate 

Swap in order to reduce cost of funds and mitigate interest 

rate risks

6.4 Study all possible funding options in financial 

market in order to manage financial costs to be appropriate 

for BJC’s business. This risk management procedure shall 

comply with BJC’s financial policy

6.5 Closely monitor interest rate trends in order to gain 

sufficient information for risk management decision making
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. โครงสร้างการถือหุ้น
1) รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด 1,173,284,220 73.689

2 DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 81,979,400 5.149

3 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 40,196,300 2.525

4 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 33,272,600 2.090

5 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 16,277,800 1.022

6 ส�านักงานประกันสังคม (2 กรณี) 14,385,900 0.904

7 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. บัวหลวง

10,488,600 0.659

8 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 9,302,600 0.584

9 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,314,300 0.522

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 7,846,087 0.493

ยอดรวม 1,395,347,807 87.637

2) รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจ/อาชีพหลัก จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี นักธุรกิจ 254,951,450 25.50

2 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นักธุรกิจ 254,574,750 25.46

3 ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด บริษัทลงทุน 489,906,880 48.99

ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และ ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล 
ลิมิเต็ด รวมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 73.689 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่มี -
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Shareholding and Management Structure

1. Shareholding Structure

1) Names of major shareholders
The top 10 major shareholders as of the book closure as of 19 December, 2014 are as follows:

Rank Name of Shareholders Number of Shares % of Total Shares

1 TCC Holding Company Limited 1,173,284,220 73.689

2 DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 81,979,400 5.149

3 Bualuang Long-Term Equity Funds 40,196,300 2.525

4 Bualuang Long-Term Equity Funds 75/25 33,272,600 2.090

5 Bualuang Flexible RMF 16,277,800 1.022

6 Social Security Office (2 portfolios) 14,385,900 0.904

7  Electricity Generating Authority of Thailand Registered Provident Fund 10,488,600 0.659

8 Bualuang Top Ten Open-end Fund 9,302,600 0.584

9 Bualuang Equity RMF 8,314,300 0.522

10 Thai NVDR Company Limited 7,846,087 0.493

Total 1,395,347,807 87.637

2) Major shareholders with controlling influence over the Company’s policy or  
operation are as follows:

TCC Holding Company Limited: investment company, names of shareholders as follows:

Rank Name of Shareholders Occupation Number of Shares % of Total Shares

1 Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi Businessman 254,951,450 25.50

2 Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi Businessman 254,574,750 25.46

3 TCC Group International Limited Holding Company 489,906,880 48.99

As of 19 December, 2014 Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi, Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi and TCC Group 

International Limited hold 73.689% of the Company’ s total issued and paid up capital.

3) Agreement among major shareholders
- None –
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2. โครงสร้างการจัดการ

2.1 คณะกรรมการบริษัท
ข้อบงัคบับรษิทั ข้อที ่13 ก�าหนดให้บรษิทัมกีรรมการคณะหนึง่ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการ

เลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ปัจจบัุนคณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการจ�านวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารหรอืไม่เป็นทีป่รกึษาทีไ่ด้
เงนิเดอืนประจ�า จ�านวน 12 ท่าน และกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารหรอืเป็นทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า จ�านวน 3 ท่าน

บรษิทัมกีรรมการทีม่คีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ จ�านวน 5 ท่าน คดิเป็นหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ตาม
ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)

กรรมการของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริตใน
รอบปีที่ผ่านมา (มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการแต่ละท่าน หน้า 52)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทจ�านวน 15 ท่าน ดังนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักด ี ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักด ี รองประธานกรรมการ
3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร
 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
9. นายฐาปน สิริวัฒนภักด ี กรรมการบริษัท
10. นายปณต สิริวัฒนภักดี  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
11. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
14. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระ
15. พลต�ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ (1) เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ (1) นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการบริษัทแทน นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ ซึ่งได้ลาออก 

  จากต�าแหน่ง โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 ประชมุเมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2558  

  มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 
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2. Management Structure

2.1 Board of Directors
Article 13 of the Articles of Association of the Company specifies that the Company must have a Board of Directors 

which consists of no less than 5 persons. The Board of Directors shall elect a director to be the Chairman, and may elect a 

Vice Chairman as they see fit. No less than half of the Board of Directors shall have residency in the Kingdom of Thailand.

At present, the Board of Directors consists of 15 directors, 12 of which are non-management directors or serve  

as consultants not entitled to receive monthly remuneration, and 3 directors are members of the Management and 

Executive Board or serve as consultants entitled to receive monthly remuneration.

Five of the Company’s Board of Directors, are qualified to serve as independent directors, accounting for one-third 

of out of the total members of the Board of Directors, in compliance with Article 16 of the Notification of the Capital 

Market Supervisory Board No. TorChor. 28/2551 Re: Application for and Approval of the Offering of Newly Issued Shares 

(Additional Amendment by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 4/2552 Application 

for and Approval of the Offering of Newly Issued Shares No. 2 and the Notification of the Capital Market Supervisory 

Board No. TorChor. 15/2554 Re: Application for and Approval of the Offering of Newly Issued Shares No.5).

No director has a criminal record in relation to financial fraud during the past year (biographies of each member of 

the Board of Directors are available on page 52)

As of 31 December, 2014, the Company’s Board of Directors comprises 15 members as follows:

1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi  Chairman/Chairman of the Executive Board

2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi  Vice Chairman

3. Mr. Chaiyut Pilun-owad Director/Vice Chairman of Executive Board

 Chairman of Nomination and Remuneration Committee

4. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab  Director/Vice Chairman of Executive Board /Risk Management  

 Committee Member

5. Mr. Prasert Maekwatana  Director/Vice Chairman of Executive Board/Risk Management 

 Committee Member

6. Mr. Sithichai Chaikriangkrai  Director/Executive Director/Risk Management Committee Member

7. Mr. Aswin Techajareonvikul Director/Executive Director/Chairman of Risk Management Committee/ 

 Chief Executive Officer & President

8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul Director/Executive Director/

 Nomination and Remuneration Committee member

 Secretary to Nomination and Remuneration Committee

 Senior Executive Vice President

9. Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi Director

10. Mr. Panot Sirivadhanabhakdi  Director/Executive Director

11. Mr. Prasit Kovilaikool Independent Director/Chairman of Audit Committee

12. Mr. Weerawong Chittmittrapap  Independent Director/Audit Committee Member

13. Mr. Suvit Maesincee  Independent Director/Audit Committee Member/Nomination and 

 Remuneration Committee member

14. Ms. Potjanee Thanavaranit  Independent Director

15. Police General Krisna Polananta Independent Director/Audit Committee Member

Mrs. Sujittra Vichayasuek (1) Company Secretary

Remarks  (1)  Mrs. Sujittra Vichayasuek was appointed as Company Secretary in replacement of Mrs. Kamonwan Sivaraksa,  

  who was approved to resign by the resolution of the Board of Directors Meeting No.3/2015 held on  

  25 February 2015, Effective from 25 February 2015 onward.
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กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท ยกเว้นนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายวีระวงค์ 

จิตต์มิตรภาพ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และพลต�ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ข้อบงัคบัของบรษิทั ข้อ 24 ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบจดัการกจิการทัง้หลายทัง้ปวงของบรษิทั และ

มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น และมีอ�านาจกระท�าการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary 
Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�าคัญ 4 ประการ คือ

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัมกี�าหนดการประชมุโดยปกตปิระจ�าทกุ 3 เดอืนหลงัจากรายงานทางการเงนิประจ�าไตรมาสเสรจ็สิน้  

และจะมีการประชุมเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาเรื่องที่สืบเนื่องจาก 
การประชุมครั้งก่อน ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
ตามปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2–3 ชั่วโมง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุม นอกจากนี้ ได้มีการ 
จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อม
ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการ
บริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ 8/12

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 8/12

3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการ 12/12

4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ 12/12

5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ 12/12

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 12/12

7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ 12/12

8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ 8/12

9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 8/12

10. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ 8/12

11. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ 10/12

12. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ 10/12

13. นายสุวิทย ์เมษินทรีย์ กรรมการอิสระ 12/12

14. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ 12/12

15. พลต�ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ 12/12
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Duly Authorized Directors
Two directors shall jointly sign and affix the company seal, with the exceptions of Mr. Prasit Kovilaikool,  

Mr. Weerawong Chittmittrapap, Mr. Suvit Maesincee, Ms. Potjanee Thanavaranit and Police General Krisana Polanan.

Scope of Authority of the Board of Directors
Article 24 of the Articles of Association of the Company specifies that the Board of Directors shall be responsible 

for the Company’s businesses and perform their duties in conformity with the law, the Company’s objectives and the 

Articles of Association as well as the resolutions of shareholder’s meetings, and are also authorized to carry on any 

activities as specified in the Memorandum of Association or those related thereto.

The Board of Directors has the responsibility to govern and administer corporate affairs in the best interests of the 

shareholders (Fiduciary Duty) by closely observing the following:

1. Duty of Care: performance of duties with care and prudence.

2. Duty of Loyalty: performance of duties with faithfulness and honesty.

3. Duty of Obedience: strict compliance with the law, the objectives, the Articles of Association and the resolutions 

of shareholder’s meetings.

4. Duty of Disclosure: disclosure of accurate, complete and transparent information to the shareholders.

Meetings of the Board of Directors
A general meeting is set up on a quarterly basis, after the announcement of the Company’s quarterly financial 

statements, and an extraordinary general meeting may be held as necessary, with the meeting agenda set in advance, 

together with the extended agenda from the previous meeting. The Company Secretariat Division issues and distributes 

the meeting notices, along with the meeting agendas and supporting documents, to the directors in advance. Normally, 

a meeting takes 2-3 hours. The Chairman of the Board shall chair the Board meeting and there shall be written records 

of the minutes of the meeting issued afterwards and approved minutes shall be kept on file for any future examination 

required by the Board and relevant parties.

In 2014, the Board of Directors held 12 meetings, with the details of attendance for each director shown below:

Directors Position Number of attendance (Times)

1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi Chairman 8/12

2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi Vice Chairman 8/12

3. Mr. Chaiyut Pilun-owad Director Director 12/12

4. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab Director 12/12

5. Mr. Prasert Maekwatana Director 12/12

6. Mr. Sithichai Chaikriangkrai Director 12/12

7. Mr. Aswin Techajareonvikul Director 12/12

8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul Director 8/12

9. Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi Director 8/12

10. Mr. Panot Sirivadhanabhakdi Director 8/12

11. Mr. Prasit Kovilaikool Independent Director 10/12

12. Mr. Weerawong Chittmittrapap Independent Director 10/12

13. Mr. Suvit Maesincee Independent Director 12/12

14. Ms. Potjanee Thanavaranit Independent Director 12/12

15. Police General Krisna Polananta Independent Director 12/12
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การเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาศักยภาพของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดการเข้าอบรมของ
กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ

หลักสูตรการอบรม
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1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี - BJC/2004 - - - - - - - - -

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี - BJC/2004 - - - - - - - - -

3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท - BJC/2004 - - - - - - - - -

4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ 41/2004 2/2003 - - - - - - - - -

5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา 89/2007 BJC/2004 - - - - - - - - -

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 26/2003 - 2/2006 - - - - - - - -

7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 95/2007 - - - 21/2009 - - - - - -

8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 46/2004 10/2004 - - - - 10/2004 - - - -

9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี - BJC/2004 - - - - - - - - -

10. นายปณต สิริวัฒนภักดี 46/2004 10/2004 - - - - 10/2004 - - - -

11. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล - 41/2005 - - - - 11/2004 - - 1/2006 -

12. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 0/2000 - - - - - - - - - -

13. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ - 60/2006 - 37/2011 - - - - - - -

14. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 17/2002 - - 32/2010 13/2006 4/2007 - 2/2011 7/2013 - 10/2013

15. พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ - 86/2010 - - - - - - - - -
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Attendance of Training Courses by Thai Institute of Directors (IOD)
The Company encourages directors to participate in training courses arranged by various organizations, particularly 

the Thai Institute of Directors (IOD), in its attempt to continuously enhance the directors’ skills.

Directors

Training Courses
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1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi - BJC/2004 - - - - - - - - -

2. Khunying Wanna Sirivadbhanabhakdi - BJC/2004 - - - - - - - - -

3. Mr. Chaiyut Pilun-Owad - BJC/2004 - - - - - - - - -

4. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab 41/2004 2/2003 - - - - - - - - -

5. Mr. Prasert Maekwatana 89/2007 BJC/2004 - - - - - - - - -

6. Mr. Sithichai Chaikriangkrai 26/2003 - 2/2006 - - - - - - - -

7. Mr. Aswin Techajareonvikul 95/2007 - - - 21/2009 - - - - - -

8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul 46/2004 10/2004 - - - - 10/2004 - - - -

9. Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi - BJC/2004 - - - - - - - - -

10. Mr. Panot Sirivadhanabhakdi 46/2004 10/2004 - - - - 10/2004 - - - -

11. Mr. Prasit Kovilaikool - 41/2005 - - - - 11/2004 - - 1/2006 -

12. Mr. Weerawong Chittmittrapap 0/2000 - - - - - - - - - -

13. Mr. Suvit Maesincee - 60/2006 - 37/2011 - - - - - - -

14. Ms.Potjanee Thanavaranit 17/2002 - - 32/2010 13/2006 4/2007 - 2/2011 7/2013 - 10/2013

15. Police General Krisna Polananta - 86/2010 - - - - - - - - -
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2.2 คณะจัดการ
เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิของทกุธรุกจิด�าเนนิไปในทิศทางเดยีวกนัอย่างสอดคล้องกบันโยบายทางธรุกจิ เป้าหมาย แผนการ

ด�าเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจัดให้มีคณะจัดการประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจ และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้น�าฝ่ายบริหารเป็น
ประธาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท

คณะจัดการมีหน้าที่บริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละธุรกิจ ภายใต้นโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนรับผิดชอบผลการด�าเนินงานโดยรวม ควบคุม
ค่าใช้จ่ายและงบลงทนุตามขอบเขตทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมุตัใินแผนงานประจ�าปี ด�าเนนิการตามนโยบายด้านบคุคล แก้ไข
ปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และด�ารงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะจัดการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
4. นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
5. นายธีระพล เกียรติสุรนนท ์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
6. นายมนัส มนูญชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
 (ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.)
7. นางสาวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท
8. นายธีระ วีรธรรมสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท
 (ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.)

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้า
และบริการทางบรรจุภัณฑ์

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้า
และบริการทางอุปโภคบริโภค

กลุ่มสินค้าและบริการทาง
เวชภัณฑ์และทางเทคนิค

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้า
และบริการทางเวชภัณฑ์

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้า
และบริการทางเทคนิค

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มงานสนับสนุนส่วนกลาง

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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2.2 The Management Board
To ensure coherent operations in line with the Company’s business policies, targets, business plans and strategies 

as assigned by the Board of Directors, the management division set up the Management Board, chaired by the President 

and comprising top executives from each of the business units, who are appointed by the Board of Directors.

The Management Board is responsible for managing various operations related to each business unit in accordance 

with the business policies, targets, business plans, and strategies. In addition, the Management Board is responsible 

for the Company’s overall performance, cost control, and investment budgets as approved by the Board of Directors 

in the Company’s annual plan. The Management Board is also responsible for implementing the Company’s personnel 

management policy, solving problems or conflicts that may affect the Company, and ensuring effective communica-

tions with related persons.

As of December 2014, the Management Board comprises 8 members of senior management as follows:

1. Mr. Aswin Techajareonvikul  Chief Executive Officer & President

2. Mrs. Thapanee Techajareonvikul  Senior Executive Vice President

3. Mr. Pattaphong Iamsuro  President, Packaging Supply Chain

4. Mrs. Vipada Duangratana  Executive Vice President, Consumer Supply Chain

5. Mr. Terapon Kietsuranon  Executive Vice President, Healthcare Supply Chain

6. Mr. Manus Manoonchai Senior Vice President, International Business Division

7. Miss Sureerat Silpsakulsak Senior Vice President, Group Finance & Accounting

8. Mr. Teera Werathamsathit  Senior Vice President, Group Human Resources 

Board of Directors
Berli Jucker Public Company Limited

The Nomination and Remuneration Committee The Audit Committee

The Executive Board

The Risk Management Committee

Chief Executive Officer and President

Senior Executive Vice President

President Packaging 
Supply Chain

Executive Vice President 
Consumer Supply Chain

Health & Technical 
Supply Chain

Other Busineee Business Partner Group

Executive Vice President 
Healthcare Supply Chain

Senior Vice President 
Technical Supply Chain

Senior Vice President 
Group Finance & Accounting

Senior Vice President Group 
Human Resources ivision

Senior Vice President 
Group Administration

Senior Vice President 
Retail Business Group

Senior Vice President 
International Business Division

Management Structure Chart as of 31 December 2014 
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะจัดการ
เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการก�าหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานประจ�าของบริษัทออกจากกัน และ

เพ่ือให้กรรมการบริษัทท�าหน้าที่สอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้แบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะจัดการของบริษัทอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท
ท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของคณะจดัการของบรษิทัในระดบันโยบายผ่านคณะกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขณะที่คณะจัดการของบริษัทท�าหน้าท่ีบริหารงานรายวันในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก�าหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคลคนละคนกันเสมอ โดยทั้งสอง
ต�าแหน่งต้องเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาแต่งตัง้ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายจดัการ คอยให้ 
ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจ�าวันโดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ภายใต้กรอบอ�านาจทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัเป็นผูก้�าหนดแผนการ
สบืทอดต�าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู ผ่านค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยจะมกีารทบทวน
แผนดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

ประธานกรรมการ ไม่ได้เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานของบรษิทั เพือ่ให้แบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างการก�ากับดูแลเชิงนโยบายของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังมีภาวะผู้น�า 
ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และ
การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

2.3 เลขำนุกำรบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แต่งตั้งให้นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ 

เป็นเลขานุการบริษัทแทนนางกมลวรรณ ศิวรักษ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เลขานุการ
บริษัทมีอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2551 และด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด (ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
เลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1)

2.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จ�านวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี  
ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการประจ�าเดือน จ�านวนไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อปี และโบนัสกรรมการประจ�าปี จ�านวน 
ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ มอบอ�านาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ ในการ
ก�าหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 
เป็นต้นมา และกรรมการจ�านวน 3 คน ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าที่ปรึกษาประจ�าเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการ ได้แก่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

ในปี 2557 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจ�าปี เป็น
จ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 16,592,270 บาท รายละเอียดดังนี้
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Separation of Responsibility between the Board of Directors and the Management Board
In order to separate the Company’s policy determination from its day-to-day management, and to enable the Board 

of Directors to efficiently examine and evaluate the Management Board’s performance, the roles and responsibilities of 

the Board of Directors and the Management Board have been clearly delineated. The Board of Directors is responsible for 

formulating policies and supervising the Management Board through various committees, namely the Audit Committee, 

the Nomination and Remuneration Committee, the Executive Board, and the Risk Management Committee, while the 

Management Board is responsible for day-to-day management. Therefore, the Chairman of the Board and the President 

are always different persons, but both must be company directors. The Nomination and Remuneration Committee will 

be responsible for nominating qualified candidates as Chairman of the Board for approval by the Board of Directors. 

The Board of Directors will monitor, advise and provide support, but not take charge of the day-to-day operations of 

the Management Board, which is the President’s responsibility under the scope of the duties granted by the Board of 

Directors. In addition, the Board of Directors is responsible for the succession plan for the company’s top executives, 

via recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, which will be reviewed on an annual basis.

The Chairman of the Board is not an executive director, nor involved in the Company’s operating management in 

order to ensure that the policy supervision and operating management duties are clearly separated. In addition, the 

Chairman has to monitor the directors to ensure that they are not influenced by the management. The Chairman leads 

both the Board of Directors’ and Shareholders’ meetings fairly and efficiently, encouraging the attendees to vote and 

behave according to principles of good corporate governance.

2.3 The Company Secretary
The meeting of the Board of Directors No. 3/2558, on 25 February, 2015, appointed Mrs. Sujittra Vichayasuek to 

be the Company Secretary, in replacement of Mrs. Kamonwan Sivaraksa, effective from 25 February, 2015 onwards. 

The Company Secretary performs the duties as stated in the Securities and Stock Exchange Act B.E. 2535 (the fourth 

amendment) in 2008 and other tasks as specified by the Capital Market Supervisory Board. (The Company Secretary’s 

biography is presented in Attachment 1 of Form 56-1.)

2.4 Remuneration of Directors and Top Management
(1) Monetary Remuneration as of 31 December 2014
(a) Remuneration of Directors

Remuneration for directors must be approved by the Annual General Meeting of Shareholders. For the year 2014, the 

Annual General Meeting of Shareholders held on 24 April, 2014 approved remuneration of the directors at an amount 

not exceeding Baht 25 Million per annum which comprises a monthly remuneration, at an amount not exceeding Baht 

15 Million per annum, and a bonus, not to exceed Baht 10 Million per annum.

It is at the discretion of the Nomination and Remuneration Committee and the Chairman of the Board to stipulate 

the details and remuneration for each director according to their positions and responsibilities.

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi expressed their intentions not to accept  

any remuneration from 1 April, 2008 onwards. Moreover, three directors who receive monthly salaries or monthly 

consulting fees, namely Mr. Thirasakdi Nathikanchanalap, Mr. Aswin Techajareonvikul and Mrs. Thapanee  

Techajareonvikul, are not entitled to receive remuneration as directors.

In 2014, the monetary remuneration for the Company’s Directors, including salaries and bonuses, totaled Baht 

16,592,270, with details as follows:
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รายชื่อกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทน

โบนัส ปี 2557 รวม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (1) - - - -

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (1) - - - -

3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท 900,000 - 404,469 1,304,469

4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ (2) - - - -

5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา 900,000 - 346,688 1,246,688

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 900,000 - 3,466,875 4,366,875

7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (2) - - - -

8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (2) - - - -

9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 900,000 - - 900,000

10. นายปณต สิริวัฒนภักดี 900,000 - - 900,000

11. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 900,000 540,000 960,000 2,400,000

12. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 900,000 180,000 360,000 1,440,000

13. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 900,000 180,000 450,000 1,530,000

14. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 900,000 - 254,238 1,154,238

15. พลต�ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ 900,000 180,000 270,000 1,350,000

รวม 9,000,000 1,080,000 6,512,270 16,592,270

หมายเหตุ (1) นายเจรญิ สริวิฒันภกัด ีและคณุหญงิวรรณา สิริวฒันภกัด ีแสดงเจตนาไม่รบัค่าตอบแทนตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2551 เป็นต้นมา

 (2) กรรมการบริษัทจ�านวน 3 คน ทีไ่ด้รับเงนิเดอืน หรอืค่าทีป่รกึษาประจ�าเดอืนจากบรษิทั ไม่มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ  

  ได้แก่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ปี จ�านวนราย เงินเดือนและโบนัสรวม (ล้านบาท)

2557 7 56.27

2556 7 50.30

2555 7 48.11

(2) คำ่ตอบแทนอื่น
(ก) เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ปี จ�านวนราย เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)

2557 7 2.80

2556 7 2.51

2555 7 1.89
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Board Members
Remuneration paid to

Bonus for 2014 Total
Board of Directors Audit Committee

1. Mr.Charoen Sirivadhanabhakdi (1) - - - -

2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi (1) - - - -

3. Mr.Chaiyut Pilun Owad 900,000 - 404,469 1,304,469

4. Mr.Thirasakdi Nathikanchalab (2) - - - -

5. Mr.Prasert Maekwatana 900,000 - 346,688 1,246,688

6. Mr.Sitthchai Chaikriangkrai 900,000 - 3,466,875 4,366,875

7. Mr.Aswin Techajareonvikul (2) - - - -

8. Mrs.Thapanee Techajareonvikul (2) - - - -

9. Mr.Thapana Sirivadhanabhakdi 900,000 - - 900,000

10. Mr.Panot Sirivadhanabhakdi 900,000 - - 900,000

11. Mr.Prasit Kovilaikool 900,000 540,000 960,000 2,400,000

12. Mr.Weerawong Chittmittrapap 900,000 180,000 360,000 1,440,000

13. Mr.Suvit Maesincee 900,000 180,000 450,000 1,530,000

14. Ms.Potjanee Thanavaranit 900,000 - 254,238 1,154,238

15. Police General Krisna Polananta 900,000 180,000 270,000 1,350,000

Total 9,000,000 1,080,000 6,512,270 16,592,270

Remarks  (1) Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi expressed their intentions not to receive  
  remuneration starting from 1 April, 2008
 (2) Three directors, Mr. Thirasakdi Nathikanchanalap, Mr. Aswin Techajareonvikul and Mrs. Thapanee Techajareonvikul,  
  who are eligible to receive a salary, are not entitled to receive remuneration as directors.

(b) Monetary Remuneration of Top Executives

Year Total (Person) Total Salary (Million Baht)

2014 7 56.27

2013 7 50.30

2012 7 48.11

(2) Non-Monetary Remuneration
(a) Provident Funds

The Company has submitted the fund to the provident fund of the Executives as follows:

Year Total (Person) Provident Fund  (Million Baht)

2014 7 2.80

2013 7 2.51

2012 7 1.89
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(ข) โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012)

บริษัทมีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ 
จะซือ้หุ้นสามัญของบรษิทั (“ใบส�าคญัแสดงสทิธ”ิ) ตามโครงการ BJC ESOP 2012 เพ่ือเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตังิาน 
ของผู้บริหารของบริษัทให้มีความตั้งใจในการท�างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้
ผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ท�างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
ซึ่งบริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าวไปแล้วจ�านวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ที่ 1
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : 14,800,000 หน่วย
จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 14,800,000 หุ้น
วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 15 พฤษภาคม 2555
อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธ ิ : 40.46 บาทต่อหน่วย

โครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ที่ 2
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : 10,000,000 หน่วย
จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 10,000,000 หุ้น
วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 18 มิถุนายน 2556
อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธ ิ : 68.43 บาทต่อหน่วย

โครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ที่ 3
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : 9,030,000 หน่วย
จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 9,030,000 หุ้น
วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 15 และ 26 พฤษภาคม 2557
อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธ ิ : 49.29 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ดังนี้

ปี
จ�านวน
(ราย)

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)

อายุ
ราคาเสนอขาย

ต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ 
(บาท/หน่วย)

2555 4 1,899,600 5 ปี 0 บาท 1 : 1 40.46

2556 4 1,209,180 5 ปี 0 บาท 1 : 1 68.43

2557 4 1,280,000 5 ปี 0 บาท 1 : 1 49.29
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(b) The Employee Stock Option Program and issuance and offering of stock warrants to Executives and Em-
ployees of the Company and / or its subsidiaries (the BJC ESOP 2012 Scheme)

The Company also compensates its executives and employees of the Company and/or its subsidiaries by issuance 

and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company (“Warrant”) under the BJC ESOP 2012 Scheme 

as an incentive and compensation for the executives and employees of the Company and/or its subsidiaries to strive 

for the Company and shareholders’ maximized benefits and to retain those executives who exhibited outstanding per-

formance to continue working for the Company in the long run to achieve the Company’s business goals. The Company 

has offered and issued the warrants under the above-mentioned scheme 3 times, the details of which are as follows:

BJC ESOP 2012 Scheme Grant 1
No. of issued warrants : 14,800,000 units

No. of allocated shares reserved for exercise : 14,800,000 shares

Issue date of warrants : 15 May 2012

Expiration of warrants : 5 years from issue date

Issue price : Baht 0

Ratio of exercise : 1 unit per 1 share

Exercise price : Baht 40.46 per share

BJC ESOP 2012 Scheme Grant 2
No. of issued warrants : 10,000,000 units

No. of allocated shares reserved for exercise : 10,000,000 shares

Issue date of warrants : 18 June 2013

Expiration of warrants : 5 years from issue date

Issue price : Baht 0

Ratio of exercise : 1 unit per 1 share

Exercise price : Baht 68.43 per share

BJC ESOP 2012 Scheme Grant 3
No. of issued warrants : 9,030,000 units

No. of allocated shares reserved for exercise : 9,030,000 shares

Issue date of warrants : 15 and 26 May 2014

Expiration of warrants : 5 years from issue date

Issue price : Baht 0

Ratio of exercise : 1 unit per 1 share

Exercise price : Baht 49.29 per share

The number of executives granted warrants in the BJC ESOP 2012 Scheme is as follows:

Year
Total

(person)
Number of

warrants (Unit)
Term of

Warrants
Offering price

per unit
Exercise

ratio
Exercise price

(Baht / Unit))

2012 4 1,899,600 5 year 0 Baht 1 : 1 40.46

2013 4 1,209,180 5 year 0 Baht 1 : 1 68.43

2014 4 1,280,000 5 year 0 Baht 1 : 1 49.29



178 | รายงานประจ�าปี 2557 

2.5 บุคลำกร
(1) จ�านวนพนักงาน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนกังานทัง้หมดจ�านวน 10,756 คน โดยแบ่งออกตามสายธรุกจิ ดงันี้

สายธุรกิจ จ�านวน (คน)

1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 2,769

2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 5,041

3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค 1,086

4. กลุ่มอื่นๆ 1,462

5. กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ 398

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

(2) ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2557 บรษิทัได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 4,330.7 ล้านบาท ซึง่ผลตอบแทน ได้แก่ เงนิเดอืน  
โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น

ปี ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

2555 3,743.4

2556 3,845.8

2557 4,330.7

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถและความรู้เพิ่มขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีอนาคตในหน้าที่การงานที่ดี
3. มกีารจดัท�าแผนพฒันาบคุลากรให้สามารถเป็นผูร้บัช่วงงานต่อพนกังานเดมิในต�าแหน่งงานทีส่�าคญั (Succession Plan)
4. มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการเป็นผู้น�า
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2.5 Human Resources
(1) Number of employees

As of 31 December, 2014, The Company has a total of 10,756 employees, which can be divided according to  

business as follows:

Supply Chain Amount (person)

1. Packaging Supply Chain 2,769

2. Consumer Supply Chain 5,041

3. Healthcare and Technical Supply Chain 1,086

4. Other Business Group 1,462

5. Business Partner Group 398

There has been no significant change in the number of the employees during the past 3 years.

(2) Employee remuneration

In 2014, the Company paid total remunerations for all employees of approximately 4,330.7 million baht, including 

salaries, bonuses, provident fund and other welfare payments.

Year Remuneration (Baht million) 

2012 3,743.4

2013 3,845.8

2014 4,330.7

(3) Major labor disputes during the past 3 years

- None –

(4) Human resources development policy

The Company sets human resources development policy as follows:

1. To support and develop abilities and knowledge of personnel in order to achieve their full potential.

2. To provide career oppotunities for employees.

3. To develop succession plans for key positions.

4. To develop leadership skills.
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การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท มุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ อย่าง
สม�า่เสมอ คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ถงึประโยชน์และมเีจตนารมณ์อนัแรงกล้าทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิภายใต้หลกั

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยน�าหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ มาเป็น
แนวทางหลักในการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมอันเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
เพือ่ให้บรรลเุจตนารมณ์ดงักล่าวข้างต้น จงึได้ประมวลเป็นนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่ครอบคลมุถงึวสิยัทศัน์ ค่านยิม 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ยึดถือและปฏิบัติตาม

โดยในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
ทกุคนยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน และเพือ่เสรมิสร้างองค์กรให้มรีะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีณุธรรม
และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนตาม 
ค่านิยม (Value) ที่ได้ให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุความส�าเร็จร่วมกันขององค์กร คือ

B-Beyond Satisfaction = เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าทางจิตใจและความพึงพอใจของลูกค้า เราจึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพและความเป็นเลิศใน 

ทกุส่วนขององค์กร เพือ่สร้างคณุค่าความพงึพอใจอย่างสงูสดุให้กบักลุม่ลกูค้า ซึง่หมายรวมถงึผูบ้รโิภค คูค้่า พนกังาน และผูถ้อืหุ้น

J-Joint Success = บรรลุผลส�าเร็จร่วมกัน
บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของความส�าเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เราจึงมุ่งมั่นก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความส�าเร็จ เพื่อ

สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจร่วมกัน ทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากร

C-Caring for Community = รับผิดชอบต่อสังคม
บรษิทัเชือ่มัน่ในคณุค่าความรบัผดิชอบต่อสงัคม เราจงึมุง่เน้นการท�าธรุกจิด้วยหลกัคณุธรรม จรยิธรรม และการตระหนกัถงึ

ความรบัผดิชอบท่ีมต่ีอทรพัยากรสิง่แวดล้อม ตลอดจนส่งเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ทีัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ประโยชน์สุข 
ร่วมกันในสังคม
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Corporate Governance

THE Company commits to operating the business for the best interest of shareholders and all stakeholders.  
Seeing the benefits of good corporate governance, the Board of strictly complies with the good  

corporate governance principles issued by SET for the listed company in 2012 and laws and regulations set by SEC, 
the Capital Market Supervisory Board, SET and other related agencies in order to achieve good corporate governance.

1. Corporate Governance Policy
The Board of Directors realizes that strong commitment to conduct business with morality and ethics is the key 

fundamental for achieving long-term sustainable business growth, consistent with good corporate governance, which 

is well recognized and adopted by organizations worldwide. To accomplish this, the Company has set a Corporate  

Governance Policy as guidelines for directors, executives and employees to comply with, covering vision, values, 

culture and policies.

In 2011, according to the Board of Directors Meeting No. 7/2011 held on 22 December 2011, the Corporate  

Governance Policy (CG Policy) was approved in writing form as the guidelines for all directors, executives and  

employees of the company to follow. The target is to enhance management in terms of efficiency, morality and ethics, 

creditability and transparency, serving as a strong platform for long-term sustainable business growth. This is in line 

with Company’s values:

B – Beyond Satisfaction
The Company emphasizes on soft values and customer satisfaction. Therefore, we focus on creating quality and 

excellence in every aspects of the organization, aiming to provide beyond satisfaction feelings our customers which 

include consumers, partners, employees and shareholders.

 J – Joint Success
With strong belief in the value of joint success, the organization and personnels are stepping forward to reach 

success and to create value and pride together.

C – Caring for Community
The Company further believes in the significant values of caring for community. We realize the importance of op-

erating business with morality, ethics and being aware of responsibilities toward environment including supporting 

good life quality both internally and externally for mutual happiness of the society.
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการบริหาร
3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

สมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน โดยวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจ 
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่สิ้นสุดวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกก็ได้

กรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่านเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไข 
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)

คณะกรรมการตรวจสอบมีภารกิจในการช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบ และด้วยความช�านาญ เพื่อสอบทาน ตรวจตรา กระบวนการรายงานทางการเงิน และระเบียบการควบคุมภายใน
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และจัดเตรียมการประชุมและหัวข้อ
การประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อการสื่อสารระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการ
เงินกลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพ่ือติดตามว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิผลและรายงานประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

ท้ังนี ้บรษิทัมกีรรมการตรวจสอบหนึง่คนเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย ์ กรรมการตรวจสอบ
 (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ
 ท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)
4. พลต�ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต ์ กรรมการตรวจสอบ
นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ (1) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 
(1)
 นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนนายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ โดยมติ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

เป็นต้นไป 
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2. Sub-Committee
The Company’s management structure consists of the Board of Directors and 4 Sub-Committees as follows:

1) The Audit Committee

2) The Executive Board

3) The Nomination and Remuneration Committee

4) The Risk Management Committee

2.1 The Audit Committee
The Charter of the Audit Committee stated that the Audit Committee shall be comprised of a Chairman and at least 

two members of the Board, whom shall be appointed by the Board of Director or by shareholders. At present, the Audit 

Committee consists of four independent members. The term of each Audit Committee coincides with the term of the 

Director. However, upon the end of the term, an Audit Committee member who is fully qualified can be re-elected by 

the Board of Director or shareholders.

All Audit Committee members possess relevant qualifications required by the Notification of the Capital Market 

Supervisory Board No. TorChor. 28/2551 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (Ad-

ditional Amendment by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 4/2552 Re: Application 

for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares No. 2 and the Notification of Capital Market Supervisory Board 

No. TorChor. Re: 15/2554 Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares No. 5).

The duties of Audit Committee are to review and supervise financial reporting processes and internal control systems 

of the company and its subsidiaries in order to protect the interest of all stakeholders. The Audit Committee also has 

responsibilities to set up formal meetings and meeting agenda for the effective communication among the Board of 

Directors, Executive Vice President in Finance and internal auditors and external auditors.

Among the members, Mr. Suvit Maesincee possesses extensive experience in performing the duty of auditing  

financial statements.

As of 31 December 2014, the Audit Committee comprises 4 members as follows:

1. Mr. Prasit Kovilaikool Chairman of the Audit Committee

2. Mr. Weerawong Chittmittrapap  Audit Committee Member

3. Mr. Suvit Maesincee Audit Committee Member

  (Audit Committee Member with expertise and experience to ensure the  

  accuracy and credibility of the financial statements)

4. Police General Krisna Polananta Audit Committee Member

Mrs. Sujittra Vichayasuek (1)  Secretary of the Audit Committee

Remarks (1) Mrs. Sujittra Vichayasuek was appointed Secretary of the Audit Committee in replacement of Mr. Prasit Wacharachaiso-

phonsiri by the resolution of the Audit Committee Meeting No. 8/2014 held on 11 November 2014, effective 11 November 2014. 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง คณุสมบตัแิละขอบเขต

การด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 (ซึง่ได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552) และตาม
ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายการดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
8. ด�าเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องด�าเนินการส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ

บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 
มาตรา 312 หรอืมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ด�าเนนิการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้น 
ให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้
รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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Scope and Responsibilities of the Audit Committee
The Audit Committee performs its duties as specified by the Notification of the Stock Exchange of Thailand (SET) 

on the Scope and Responsibility of the Audit Committee B.E. 2551 (which is amended by the SET on the Qualifications 

and Scope of Authority of the Audit Committee (the Second Amendment B.E. 2552) and as specified in the Company’s 

Audit Committee’s charter as follows:

1. Ensure the Company’s financial statements are accurate and sufficient

2. Ensure the Company has appropriate and effective internal controls and internal audit systems, as well as  

independence of internal audit department, In addition, it has authority to appoint, transfer or terminate the 

head of internal audit department and any other related units for internal audit

3. Ensure the Company complies with the laws related to securities and exchange as well as the SET regulations  

and laws related to the Company’s business

4. Consider, select and nominate an independent person to act as an auditor of the Company and propose  

remuneration package for the nominated person, as well as attend the meeting with external auditors without  

the presence of the Management Board at least once a year.

5. Consider related transactions with potential conflict of interest to ensure that the Company complies with the 

laws and SET regulations for maximized benefits of the Company

6. Prepare the Audit Committee’s Report and disclose in the Company’s Annual Report, which must be signed by 

the Chairman of the Audit Committee and include the following information:

(a)  Opinion on the accuracy, completeness and reliability of financial statements;

(b)  Opinion on the sufficiency of the Company’s internal control systems;

(c)   Opinion on the compliance with the Securities and Exchange laws or the SET regulations and laws related 

  to the Company’s business;

(d)  Opinion on appropriateness of the auditor;

(e)  Opinion on items with potential conflict of interest;

(f)   Meetings and attendance of the Audit Committee members;

(g)  Opinion or observation of the Audit Committee performing its duty according to the charter

(h)  Report other issues that shareholders and general investors should be acknowledged under the scope of 

  its duty and responsibility assigned by the Board of Directors

7. Perform any other duties as assigned by the Board of Directors

8. Perform its duty as required by laws, the Notification of Securities and Exchange Commission (SEC) and the 

Notification of the SET

Responsibilities of the Audit Committee
1. Once the Audit Committee is informed by the auditor about suspicious behaviors of directors, managers or per-

sons who are responsible for business operation of the Company, which may violate Section 281/2, Paragraph 

two, Section 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 or 313 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535, the Audit 

Committee has to investigate the case and submit a preliminary report to the SEC and the auditor within 30 days 

of the date it is informed by the auditor.

2. Upon finding or having doubt about the following actions or transactions, which may significantly affect the 

financial position and performance of the company, the Audit Committee has to report such events to the Board 

of Directors in order to find remedy within a period deemed appropriate by the Audit Committee:

(1)  Transactions which may cause conflict of interest;

(2)  Frauds or irregular events or material flaws to the internal control system; and

(3)  Violation of law pertaining to SEC, the regulations of SET, or other laws relating to business operation of the 

company.
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 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีารแก้ไขปรบัปรงุภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการ หรอืการกระท�าดงักล่าวต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และควร

จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระ
ปกติ 7 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท (ฝ่ายตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชี และการประชุมในวาระ
พิเศษร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ จ�านวน 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็น
อิสระ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8

2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ 7/8

3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการตรวจสอบ 7/8

4. พลต�ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ 8/8

2.2 คณะกรรมการบริหาร
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบรหิารและสมาชกิอกี

อย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกจิการตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด และไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรหิารมภีารกจิในการรบันโยบายการบรหิารงานจากคณะกรรมการบรษิทัมาจดัท�าเป็นแผนงานของบรษิทั
เพือ่น�ามาปฏบิติั ติดตามผลการด�าเนนิงานเพือ่ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย ตดิตามการแก้ไขปัญหาในการปฏบิตังิานโดยทัว่ไป
และรายงานถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารได้ด�าเนินการไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารมีกรรมการบริหารจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการบริหาร
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการบริหาร
8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการบริหาร
9. นายปณต สิริวัฒนภักด ี กรรมการบริหาร
นางสุจิตรา วิชยศึกษ์  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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In the event that the Board of Directors or management fails to remedy within the due course as specified by  

the Audit Committee, a member of the Audit Committee shall report such issue to SEC or SET.

Performance of the Audit Committee
The Charter of Audit Committee specifies that the Audit Committee Meeting should be held at least 4 times per 

annum and the auditor meeting should be held without the management at least once a year.

In 2014, the Audit Committee held 8 meetings, 7 of which were related ordinary matters with the Management 

Board, Internal Audit and the Company’s independent Auditor and the other extraordinary meeting with auditors  

without management attendance, with the purpose to allow independent Auditor to express the independent  

opinions without influence of the management. The attendance of each member is shown below:

Committee Members Position Number of attendance (Times)

1. Mr. Prasit Kovilaikool Chairman of the Audit Committee 8/8

2. Mr. Weerawong Chitmittrapap Audit Committee Member 7/8

3. Mr. Suvit Maesincee Audit Committee Member 7/8

4. Police General Krisna Polananta Audit Committee Member 8/8

2) The Executive Board
The Charter of the Executive Board Committee states that the Executive Board shall consist of a Chairman and at 

least 2 more members which all members shall be elected to the board from the meeting of the Board of Directors.

At present, the Executive Board consists of 9 members who are qualified as stated in the requirements of the  

Notification of the Securities and Exchange Commission (SEC) and none of them has served as Independent Director 

of the Company.

The Executive Board has responsibilities to put the policy initiated by the Board of Directors into the corporate 

plans. to steward operating results in line with the policy, to ensure operational problems are resolved, to ensure that 

activities and actions performed by the Executive Board are reported to the Board of Directors.

As of 31 December 2014, the Executive Board comprises 9 members as follows:

1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi  Chairman of Executive Board

2. Mr. Chaiyut Pilun-owad  Vice Chairman of Executive Board

3. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab  Vice Chairman of Executive Board

4. Mr. Prasert Maekwatana  Vice Chairman of Executive Board

5. Mr. Suvarn Valaisathien  Executive Director

6. Mr. Sithichai Chaikriangkrai  Executive Director

7. Mr. Aswin Techajareonvikul  Executive Director

8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul  Executive Director

9. Mr. Panot Sirivadhanabhakdi  Executive Director

Mrs. Sujittra Vichayasuek   Secretary to the Executive Board
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 
เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดท�าและน�าเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของ
บริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอ�านาจบริหารต่างๆ ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก

สถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน เพื่อการท�าธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

5. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและอ�านาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยก
ย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทท่ีเป็นคณะจัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง และการลงนามใน
สัญญาจ้างแรงงานตามที่คณะกรรมการก�าหนด

6. ก�ากบัดแูลและอนมุตัเิรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั และอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายให้บคุคลหนึง่หรอืหลายคน
กระท�าการอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิารตามทีเ่หน็สมควรได้ และคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลกิ 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2557 ตามวาระปกติจัดขึ้นจ�านวน 5 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

บริหารแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร  5/5

2. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท รองประธานกรรมการบริหาร  5/5

3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ รองประธานกรรมการบริหาร  5/5

4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร  5/5

5. นายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการบริหาร  5/5

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร  4/5

7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการบริหาร  5/5

8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการบริหาร  5/5

9. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการบริหาร  4/5

2.3 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบ

ด้วยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีกรรมการท้ังสิ้น 3 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ
จ�านวน 1 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อสิ้นวาระการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบรษิทัในแต่ละสมยัของตน ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ซึ่งสิ้นสุดวาระนั้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้าท�าหน้าที่กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอีกก็ได้
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Scope of Responsibilities of the Executive Board
The resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 9/2010 held on 11 November, 2010 approved the amendment 

of the Charter of the Executive Board in order to comply with good Corporate Governance principles. The amendment 

is effective 11 November 2010. The authority and the scope of responsibilities of the Executive Board are as follows:

1. Prepare and propose business policy, goals, operating plans, business strategy and budget for approval by the 

Board of Director.

2. Formulate business plan, budget and management authorities for approval by the Board of Director.

3. Control and direct the Company’s activities according to business policy, goals, operational plans, business  

strategies and budget as approved by the Board of Director.

4. Approve budget for investment or other operations, borrowings and credit application with any financial  

institutes, loan extension and being guarantor for normal business practices transaction of the Company’s regular 

transaction and operating benefit according to the Company’s objectives and within the budget limit specified 

by the Board of Director.

5. Set organizational structure and administration authority with details related to recruitment, hiring, transfer, 

training and termination of employees in the management team or top executives, and sign in hiring contract 

as specified by the Board of Director.

6. Supervise and approve the Company’s business operations, appoint or assign a person or more to act on behalf of 

the Executive Board as deemed appropriate with the power to cancel, change or amend the authoritie.

7. Perform any other duties as assigned by the Company’s Board of Director.

Performance of the Executive Board
The Executive Board Meetings were held 5 times in 2014 with the attendance of each member as per the following 

details:

Board Members Position Number of attendance (Times)

1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi Chairman of Executive Board 5/5

2. Mr. Chaiyut Pilun-owad Vice Chairman of Executive Board 5/5

3. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab Vice Chairman of Executive Board 5/5

4. Mr. Prasert Maekwatana Vice Chairman of Executive Board 5/5

5. Mr. Suvarn Valaisathien Executive Director 5/5

6. Mr. Sithichai Chaikriangkrai Executive Director 4/5

7. Mr. Aswin Techajareonvikul Executive Director 5/5

8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul Executive Director 5/5

9. Mr. Panot Sirivadhanabhakdi Executive Director 4/5

2.3 Nomination and Remuneration Committee
According to the charter of Nomination and Remuneration Committee, the Committee shall comprise a Chairman 

and at least 2 members. All members are appointed by the Board of Directors and shall not be the Chairman of the 

Board of Director.

At present, the Nomination and Remuneration Committee has a total of 3 members, one of which is acting as  

independent directors. Each member is subject to the Director term. A retiring member is eligible for re-election.
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีภารกิจในการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอ
ต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั และพจิารณาและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัรองผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป รวมถงึ
พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ส�าหรับก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงต้ังแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการให้ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยให้มผีลบงัคบั
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ด�าเนินงานในทุกๆ เร่ืองที่กฎหมาย ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�าหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องด�าเนินการส�าหรับคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

2. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
4. พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ส�าหรับการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

ระดบัสงูตัง้แต่ระดบัรองผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป แล้วน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขออนมุตั ิรวมทัง้สอบทาน 
ให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ส�าหรับการก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่เสมอ

5. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีและโบนัสประจ�าปีให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
ต้ังแต่ระดบัรองผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป แล้วน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนมุตัิ

6. พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีและโบนัสประจ�าปีให้แก่พนักงานแล้วน�าเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็น 
เหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ

8. พิจารณาก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่บริษัทจะท�าการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่
กรรมการและพนักงาน แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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The scope of responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee is to nominate persons with  

appropriate qualifications for election in shareholder meetings and to nominate persons as the President and  

Executives Vice President for appointment by the Board of Directors. In addition, the Committee is responsible  

for proposing to the Board of Directors the criteria for remuneration packages for the President and top  

management from the level of Executives Vice President up. As to the approval of remuneration package  

for directors, it shall be proposed in the shareholder meeting for approval.

As of 31 December 2014, the Nomination and Remuneration Committee has 3 members as follows:

1. Mr. Chaiyut Pilun-owad Chairman of Nomination and Remuneration Committee

2. Mr. Suvit Maesincee  Nomination and Remuneration Committee Member

3. Mrs. Thapanee Tachachareonvikul Nomination and Remuneration Committee Member and Secretary to 

 Nomination and Remuneration Committee

Authority and Scope of Responsibilities of the Nomination and Remuneration 
Committee

The Board of Directors’ meeting No. 7/2008 held on 13 November 2008 resolved to amend the charter of the  

Nomination and Remuneration Committee to better comply with the Corporate Governance principles. The amendment 

became effective 1 March 2009. The scope of responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee is as  

follows:

1. To perform all tasks specified by laws and notifications of the SEC and the SET as due diligence for the  

Nomination and Remuneration Committee

2. To consider and nominate a person with appropriate qualifications to be elected the Director at the Annual  

General Meeting of shareholders

3. To consider and nominate a person with appropriate qualifications to the Board of Directors for appointment  

as the President and Executives Vice President level

4. To consider and propose the criteria to the Board of Directors related to remuneration packages for the directors, 

President and Executives Vice President up, and regularly review remuneration policy to ensure the Company’s 

remuneration criteria remain up to date and appropriate

5. To consider and propose the annual remuneration and bonus for directors, President and Executives Vice  

President level to the Board of Directors and/or shareholders’ meeting for approval

6. To consider and propose to the Board of Directors the criteria of annual remuneration and bonus for employees

7. To prepare a Report of the Nomination and Remuneration Committee for submission to the Board of Directors’ 

meeting when requested or as deemed appropriate

8. To set conditions in case the Company plans to offer Employee Stock Option Plan (ESOP) and propose to the Board 

of Directors’ meeting and/or shareholders’ meeting for approval

9. To perform any other tasks as assigned by the Board of Directors 
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในปี 2557 จัดขึ้นจ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายนามคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 4/4

2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 4/4

3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 4/4

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยประธานกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีภารกิจในการน�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏบัิติภายในกลุม่บรษิทั สนบัสนนุการอบรม รวบรวม ตดิตามความเสีย่ง เพ่ือให้เกดิความตระหนกัและเข้าใจในความส�าคัญ
ของการบริหารความเสี่ยงและสามารถน�าไปปฏิบัติได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน 12 ท่าน ดังนี้
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธีระพล เกียรติสุรนนท ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางวิภาดา ดวงรัตน ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายมนัส มนูญชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายพิษณุ พงษ์วัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายธีระ วีระธรรมสาธิต กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางสาวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล(1) กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสุจิตรา วิชยศึกษ์(2) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ 
(1)
 นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

  บริษัท ครั้งที่ 10/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

  
(2)
 นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ โดย 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม  

  2557 เป็นต้นไป

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ด�าเนินงานในทกุๆ เรือ่งทีก่ฎหมาย ประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ก�าหนดให้เป็นหน้าทีห่รอืสิง่ทีต้่องด�าเนนิการส�าหรบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
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Performance of the Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee meetings were held 4 times in 2014, the details of attendance of 

each member are as follows:

Committee Members Position Number of attendance (Times)

1. Mr. Chaiyut Pilun-Owad Chairman 4/4

2. Mr. Suvit Maesincee Committee Member 4/4

3. Mrs. Thapanee Tachachareonvikul Committee Member 4/4

2.4 The Risk Management Committee
The Charter of Risk Management Committee allows that the Risk Management Committee comprises a Chairman 

and at least two members as appointed by the Board of Directors.

Key responsibilities of the Risk Management Committee are to propose risk management policy and framework as 

operation direction within the company and its subsidiaries, to support trainings related to risk management and to 

keep track of any risks within the organization.

As of 31 December 2014, the Risk Management Committee comprises 12 members as follows:

1.  Mr. Aswin Techajareonvikul  Chairman of the Risk Management Committee

2.  Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab  Risk Management Committee Member

3.  Mr. Prasert Maekwatana  Risk Management Committee Member

4.  Mr. Sithichai Chaikriangkrai  Risk Management Committee Member

5.  Mr. Pattaphong Iamsuro  Risk Management Committee Member

6.  Mr. Terapon Kietsuranon  Risk Management Committee Member

7.  Mrs. Vipada Duangratana Risk Management Committee Member

8.  Mr. Manus Manoonchai Risk Management Committee Member

9.  Mr. Phidsanu Pongwatana Risk Management Committee Member

10. Mr. Teera Werathamsathit  Risk Management Committee Member

11. Ms. Sureerat Silsakulsuk Risk Management Committee Member

12. Mr. Sanchai Thiewprasertkul(1)  Risk Management Committee Member

  Sujittra Vichayasuek (2) Secretary to the Risk Management Committee
Remarks  (1) Mr. Sanchai Thiewprasertkul was additionally appointed as Member of Risk Management Committee by the resolution of  

  the Board of Directors Meeting No. 10/2014 held on 14 November 2014, effective 14 November 2014.
  (2) Mrs. Sujittra Vichayasuek was appointed as Secretary of the Risk Management Committee in replacement of Mr. Prasit  

  Wacharachaisophonsiri by the resolution of the Risk Management Committee Meeting No. 4/2014 held on 8 December  

  2014, effective 8 December 2014.

Authority and Scope of Responsibilities of the Risk Management Committee
The Board of Directors’ Meeting No. 7/2008 held on 13 November, 2008 made a resolution to amend the charter of the 

Risk Management Committee to better comply with the Good Corporate Governance principles. The amendment became 

effective 1 March 2009. The authority and scope of responsibilities of the Risk Management Committee are as follows:

1. To perform all tasks specified in the related laws and notifications of the SEC and the SET as due diligence for 

Risk Management Committee
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2. พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญในระดับองค์กรเพื่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาขีดความ
สามารถขององค์กร การผลติเพือ่ให้เกดิความปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อม การลงทนุ การเงิน 
และพาณชิย์ กฎหมาย และกฎระเบยีบต่างๆ เพือ่ก�าหนดเป็นนโยบายการบรหิารความเสีย่งของธรุกจิทีส่ามารถวเิคราะห์ 
ประเมินผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติ

3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดท�ารายงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ

4. ก�าหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงของธุรกิจที่ก�าหนดไว้แล้ว

5. ก�ากบัดแูลและสนบัสนนุให้การบรหิารความเสีย่งประสบความส�าเรจ็ท้ังในระดบัองค์กรและระดบัโครงการ (Enterprise 
Wide Risk Management) โดยมุง่เน้นเพิม่การให้คณะจดัการและพนกังานให้ความส�าคญัและค�านงึถงึความเสีย่ง (Risk 
Awareness) ในแต่ละปัจจยัเป็นหลกัประกอบการตดัสนิใจในการใช้ทรพัยากรและด�าเนนิการต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
เพยีงพอและให้การสนบัสนนุการท�างานของคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Subcommittee) 
และ/หรือ ผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งก�าหนดให้ควรมกีารประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ส�าหรบัการประชมุคณะกรรมการ

บริหาร ในปี 2557 ตามวาระปกติจัดขึ้นจ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4

4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

5. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

6. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

7. นางวิภาดา ดวงรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4

8. นายมนัส มนูญชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

9. นายพิษณุ พงษ์วัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4

10. นายธีระ วีระธรรมสาธิต กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

11. นางสาวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

12. นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล(1) กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1

หมายเหตุ  
(1)
 นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 10/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป 
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2. To consider risk factors with significant impact at corporate level to ensure secure operations in all areas and 

to enhance the Company’s competitiveness through a safe and health and environment friendly production 

process, investment, finance and commerce, laws and regulations. The mentioned factors shall be considered in 

formulating policies that enable the Company to effectively analyze, assess and monitor the risk management 

process before policies are proposed to the Board of Directors for approval

3. To review and ensure that the Company has sufficient, appropriate and effective risk management policies, and 

to prepare the report of the Risk Management Committee for submission to the Board of Directors as deemed 

appropriate or requested

4. To formulate risk management strategies that are in line with the corporate risk management policies as  

approved by the Board of Directors, and analyze, assess and monitor the implementation of the risk management 

strategies and policies

5. To supervise and support enterprise wide risk management practice to achieve corporate success, encourage 

the management and employees to have risk management awareness for each related factor and consider such 

factors when making decisions on resources utilization and other operations, and support the Risk Management 

Subcommittee and/or Risk Manager

6. To perform any other tasks as assigned by the Board of Directors

Performance of the Risk Management Committee
The Charter of Risk Management committee regulates the meeting should be held at a minimum 4 times per annum. 

The Risk Management committee met 4 times in 2014 with the attendance of each member shown below:

Committee Members Position Number of attendance (Times)

1. Mr. Aswin Techajareonvikul Chairman 4/4

2. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab Committee Member 4/4

3. Mr. Prasert Maekwatana Committee Member 3/4

4. Mr. Sithichai Chaikriangkrai Committee Member 4/4

5. Mr. Pattaphong Iamsuro Committee Member 4/4

6. Mr. Terapon Kietsuranon Committee Member 4/4

7. Mrs. Vipada Duangratana Committee Member 3/4

8. Mr. Manus Manoonchai Committee Member 4/4

9. Mr. Phidsanu Pongwatana Committee Member 3/4

10. Mr. Teera Werathamsathit Committee Member 4/4

11. Ms. Sureerat Silsakulsuk Committee Member 4/4

12. Mr. Sanchai Thiewprasertkul (1) Committee Member 1/1

Remarks (1) Mr. Sanchai Thiewprasertkul was additionally appointed as Member of Risk Management Committee by the resolution of 

the Board of Directors Meeting No. 10/2014 held on 14 November 2014, effective 14 November 2014. 
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3. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
3.1 กรรมกำรอิสระ

บรษิทัมกีรรมการทีม่คีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ จ�านวน 5 ท่าน คดิเป็นหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ตาม
ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5) ประกอบด้วย

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย ์ กรรมการอิสระ
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ
5. พลต�ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต ์ กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับคุณสมบัติท่ีก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ 

ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5) 
กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค�า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่า
ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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3. Nomination of Directors and Executives
3.1 Independent Directors

The Company has 5 independent directors, equivalent to one-third of total directors which is in compliance with 

the requirements as per the Notification of Capital Market TorChor. 28/2551 Re: Application for and Approval of Offer 

for sale of Newly Issued Shares (Additional Amendment by the Notification of Capital Market Supervisory Board No. 

TorChor 4/2552 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (No. 2) and the Notification 

of Capital Market Supervisory Board No. TorChor 15/2554 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly 

Issued Shares (No. 5)). The Company’s Independent Directors are as follows:

1. Mr. Prasit Kovilaikool Independent Director

2. Mr. Weerawong Chittmittrapap  Independent Director

3. Mr. Suvit Maesincee  Independent Director

4. Ms. Potjanee Thanavaranit Independent Director

5. Police General Krisna Polananta Independent Director

Qualifications of the Independent Directors
The Company had set out the standard qualifications of the Independent Directors to comply with the requirements 

of the notification of the capital Market Supervisory Board No. TorChor 28/2551 Re: Application for and Approval of Offer 

for Sale of Newly Issued Shares (additional Amendment by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. 

TorChor 4/2552 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (No. 2) and the Notification of 

the Capital Market Supervisory Board No. TorChor 15/2554 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly 

Issued Shares (No. 5)) in which stated that “the Independent Directors” shall possess the following qualifications:

1. Their shareholdings must not exceed 1 % of all shares entitled to voting rights of the Company, i.e. the parent 

company, its subsidiaries, its joint ventures, or juristic entities in potential conflict with the Company. In this 

regards, the shares owned by persons related to them shall be counted as theirs.

2. They must not now be nor ever have been involved as executives, employees, hired workers, salaried consultants, 

or anyone with controlling authority of the Company, i.e. the parent company, its subsidiaries, its joint ventures, 

associated subsidiaries, or juristic entities in potential conflict with the Company, unless such association ends 

no less than 2 years. However, the said forbidden attributes do not cover the independent directors who have 

been the government officials or advisors of governmental sector which are the major shareholders or the persons 

with controlling authority.

3. They are not related by blood or registered as being parents, spouses, siblings, or spouses of the children of the 

directors, executives, major shareholders, persons with controlling authority, or persons to be nominated as 

directors, executives or persons of controlling authority in the Company or its subsidiaries.

4. They have no business relations with the Company, i.e. the parent company, its subsidiaries, its joint ventures, 

or juristic entities in potential conflict with the Company in ways that might impair their independent judgment. 

They must also not have any influential or control over the persons who might have relationship with major 

shareholders, directors other than independent directors, or executives of entities having business relations 

with the Company, i.e. the parent company, its subsidiaries, its joint ventures, or juristic entities in potential 

conflict with the Company, unless such association ends no less than 2 years.

The term “business relationship” mentioned above includes any normal business transactions related to the 

rental or lease of immovable property, transactions involving assets or services or grant or receipt of financial 

assistance through receiving or extending loans, guarantee, providing assets as collateral, including any other 

similar actions, which result in the Company or its counter party being subject to indebtedness payable to the 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ (collective  
decision) ได้

ในกรณทีีบ่คุคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้
บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�าหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผัน ข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธรุกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าดงักล่าว กต่็อเมือ่บรษิทัได้จดัให้มคีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัท่ีแสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็น
ที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

ข. เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5 และ ข้อ 6 ค�าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส�านักงานสอบบัญชี 
หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่
กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

กรรมการอิสระท่ีมีความสัมพันธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพ
จากการพจิารณาคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระพบว่า นายวรีะวงค์ จติต์มติรภาพ เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีในลกัษณะของ

การเป็นทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั และในปี 2557 ได้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทัในการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายของ
บรษิทั เป็นจ�านวนเงนิเกนิกว่าสองล้านบาท ท�าให้มคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
คณะกรรมการตลาดทนุ ที ่ทจ. 4/2552 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัท่ี 2 และประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)  
แต่เนื่องจากนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่าง ๆ 
และเป็นทีย่อมรบัจากบคุคลทัว่ไปรวมถงึองค์กรต่างๆ ทีม่บีทบาทส�าคญัในการพฒันาความเป็นมอือาชพีของกรรมการและส่ง
เสรมิให้เกดิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนประเทศไทย นอกจากนีน้ายวรีะวงค์ จติต์มติรภาพ ยงัได้ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนอย่างเตม็
ความสามารถ ซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์อย่างมากต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการอสิระด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งใดๆ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 13 ปี
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other party in the amount of three percent or more of the net tangible assets of the Company or twenty million 

baht or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the calculation  

method for the value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervising Committee  

Re: Rules on Connected Transactions mutatis muntandis. The combination of such indebtedness shall include 

indebtedness occurring during the course of one year prior to the date on which the business relationship with 

the person commences.

5. They are not and have not been an auditor of the Company or it’s parent company, subsidiaries, associated  

company, or major shareholders, or of any of the person having power to control the Company, and not be and have 

not been a substantial shareholder of, a person having power to control over, or a partner of any auditing firm or 

office in which the auditor of the Company, or the Company’s parent company, subsidiary, or major shareholder, 

or the person having power to control the Company is working, unless such an independent director has not been 

a person referred to above for at least two years.

6. They are not and have not been a professional advisor and/or a counselor for legal or financial matters, who 

receives service fee more than two million baht a year from its or the Company’s parent company, subsidiary, 

associated company, or major shareholder, or from the person having power to control the Company, and not 

be and have not been a substantial shareholders of, a person having power to control over, or a partner of any 

of such professional service provider firm or office, unless such an independent director has not been a person 

referred to above for at least two years.

7. They are not directors appointed as representatives of directors, major shareholders, or shareholders of the  

company related to the major shareholders of the Company.

8. They do not run a business  similar to the company’s that can potentially be competing with the Company’s business 

or its subsidiaries, or not being a major partner of a partnership, or a director with involvement in management, 

a hired worker, an employee, an advisor with regular payroll, or owning shares more than 1% of all shares with 

voting right of other companies with similar business or a threatening and direct competitor to the Company’s 

business or its subsidiaries.

9. They have no other attributes obstructing them from forming independent opinions. After having been appointed 

as an independent director with attributes as in the First to Ninth Paragraphs, an independent director may be 

assigned by the Board of Directors to take part in the collective decision making process of the company, principal 

company, subsidiaries, affiliated companies, subsidiaries in the same link, major shareholders, or person holding 

controlling power of the company.

In case the person appointed as independent directors has or used to have a business relationship or provide 

professional services exceeding the value specified Clause 4 or Clause 6 of the first paragraph, the Company shall 

be granted an exemption from such prohibition only if it obtains the opinion from the company’s board of directors 

indicating that, by taking into account the provision in Section 89/7, the appointment of such person does not 

affect performance of duty and expression of independent opinions. The following information shall be disclosed 

in the notice calling the shareholders meeting under the agenda for the appointment of independent directors:

(a) The business relationship or professional service which making such person’s qualifications not in  

compliance with the prescribed rules.

(b) The reason and necessity for maintaining or appointing such person as independent director.

(c) The opinion of the applicant’s Board of Directors for proposing the appointment of such person as  

independent director.

For the purpose of Clause 5 and Clause 6 of the first paragraph, the term “partner” shall mean a person assigned by 

an audit firm or a provider of professional service to sign on the audit report or the professional service report (as the 

case may be) on behalf of such juristic person.
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 
แล้ว และมมีตเิป็นเอกฉนัท์รบัรองคณุสมบตัขิองนายวรีะวงค์ จติต์มติรภาพ ว่าไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการให้
ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ ทัง้นี ้บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูนีแ้ล้วในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 ในวาระพจิารณา
แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนาย
วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

3.2 กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร
กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำร

ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทันัน้ บรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�านวน 1 ท่าน จากจ�านวนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าที่เป็น
ผู้พิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ในการสรรหาและเสนอชือ่กรรมการดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาบคุคลทีม่คีณุสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเพศ โดยการ
สรรหาและการแต่งตั้งกรรมการแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

ก) การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่ง
อย่างน้อยจ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา
และเสนอบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 
ต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้

ข) การแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง (เว้นแต่ในกรณีที่วาระกรรมการที่ได้ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 
เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง) โดยบุคคลที่เข้าแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทในการแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายรายรวมกันท่ีถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบรษิทัสามารถเสนอบคุคลเข้ารบัการสรรหาเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระได้
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดอืนก่อนการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์บรษิทั ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาความ
เหมาะสมของบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดเพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนหรอืคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาเป็นอย่างอืน่ บคุคลทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเพ่ือทราบในการประชุม
ผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย 
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Professional Activities of an Independent Director
After considering the qualifications of existing independent directors, the Company found that Mr. Weerawong 

Chittmittrapap, who acted as a professional legal advisor to the Company in the year 2014 and received over two million  

baht a year in fees, may not be in compliance with the requirements of the Notification of the Capital market  

Supervisory Board No. TorChor 28/2551 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares  

(additionally amended by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor 4/2552 Re: Application 

for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares No. 2 and the Notification of the Capital Market Supervisory 

Board No. TorChor 15/2554 Application in and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares No. 5) because of such 

engagement and fee payments.

However, the Company believes that Mr. Weerawong Chittmittrapap is a suitable choice because of his extensive 

experience and knowledge. He is well-known and respected by his peers, counterparts and clients as a highly qualified 

legal advisor. He is also knowledgeable in several areas of the law and has had a major role in assisting the Directors 

in implementing best corporate governance practices and transparency standards for the company’s operations in  

Thailand. Additionally, Mr. Weerawong Chittmittrapap has been carrying out his professional duties with adherence to 

the principles of disclosure, care and loyalty and has not been involved in any businesses that might cause any conflicts 

of interest to the Company in the past 13 years.

Based on the meeting of the Board of Directors No. 3/2556 on 25 April 2.13, a consensus decision was made to 

approve qualifications and limitations of Mr. Weerawong Chittmittrapap, as having no impact to his performance and 

role as an Independent Director. The Company has also disclosed such information in the Notification of the Annual 

General Meeting for 2013 in the Agenda of “Election of the Directors” and as per the resolution of the Annual General 

Meeting No. 1/2013 held on 25 April 2013 resolved that Mr. Weerawong Chittmittrapap shall continue to serve as the 

Company’s Independent Director.

3.2 Nomination of Directors and Executives
Criteria, Selection and Appointment of Director

In the selection and appointment of director, the Company has appointed the Nomination and Remuneration 

Committee, which consists of one independent director out of subsequently 3 directors. The duty of the Committee 

is to select the qualified persons to be the new director and then propose their names to the Board of director before 

submitting their names to the shareholder meeting for the last approval.

In the selection and nomination, the Nomination and Remuneration Committee would consider the person with  

proper qualifications and no record of illegal actions according to Public Limited Companies Act, B.E. 2535 and the 

Securities and Exchange Act, B.E. 2535. In addition, the Committee should consider the wide variety of qualifications 

of the person, who will be selected as the director, in term of experiences, gender, and expertise to the benefits of  

the Company overall. The selection and nomination of the director can be classified into two scenarios as follows:

(a) Nomination of a Director replacing the Directors who retire by term

According to Article 17 of Articles of Association of the Company, at least one-third of the directors shall resign every 

year at the Annual General Meeting of Shareholders. For replacement, the Nomination and Remuneration Committee 

will consider and nominate qualified persons to the Board of Director for first pass approval. The final approval and 

the selection would be completed at the shareholders’ meeting. Note that the dethroned director can be re-selected 

to the Board of Directors for another term. 
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หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในทีป่ระชมุลงคะแนนเสยีงอกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด เพือ่
ให้ได้จ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร
ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในด้านกลไกในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทได้มีการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย
บุคคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมมหีน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบาย ควบคมุดแูลการบรหิาร
จดัการและการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน  
การท�ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นให ้
ครบถ้วน ถกูต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการท�ารายการในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑ์ของบรษิทั

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และยังคงนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารที่ชัดเจนในการ

ห้ามน�าข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน ตามทีไ่ด้ระบไุว้ในจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษิทัมาตัง้แต่ปี 2551 
โดยก�าหนดให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อง
ปฏบิติัตามกฎหมายเกีย่วกบัการใช้ข้อมลูภายใน โดยด�าเนนิการให้มคีวามเสมอภาค และยตุธิรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่า
เทยีมกนั และเพือ่เป็นการป้องกนัการกระท�าผดิกฎหมายของบคุลากรทกุระดบัของบรษิทั และครอบครวัทกุคนทีไ่ด้รบัทราบ 
หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวท�าการซื้อขายหุ้น หรือชักชวน
ให้บคุคลอืน่ซือ้หรอืขาย หรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขายหุน้ของบรษิทั บรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมของบรษิทัซึง่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะท่ียังครอบครองข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดย
บริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อ
เก็งก�าไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่
คณะกรรมการเป็นประจ�าและเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

อกีทัง้บรษิทัยงัได้จดัระบบรกัษาความปลอดภยัในทีท่�างานเพือ่ป้องกนัแฟ้มข้อมลูและเอกสารลบั และได้ด�าเนนิการจ�ากดั
การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จ�าเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของ
ข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก�าชับผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความ
ปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี
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(b) Appointment of Director replacing empty position from reasons than by retirement

The Board of Directors shall nominate a qualified person who is not falling into any categories prohibited by law 

(in case vacancy occurs when the term is less than two months, the Board of Directors shall nominate a person to the 

shareholders’ meeting for appointment). The appointed director shall be 2 in charge only until the end of the term of 

the one he or she replaces.

In this case, the Board of Directors’ resolution on vacancy replacement shall consist of no less than three quarters 

of the total remaining votes.

The right of the minority shareholder in the selection of Director
The Company allowed one or a group of shareholders, with combined shareholding proportion equivalent to or more 

than five percent of the total voting shares, to nominate a director replacing directors who retire by rotation at least 

4 month ahead of the Annual General Shareholder Meeting. The details and principles about director nomination are 

published and posted on the Company’s website. The Nomination and Remuneration Committee would then select the 

qualified persons from the nominated lists and send the names to the Board of Director for the approval. The lists of 

final candidates approved by the Board of Director and the reasons for the selection from the Board of Director would 

be recorded in the shareholders’ meeting agenda. This also includes explanation for unqualified candidates.

Principles on the Appointment of Directors by the Annual General Meeting of 
Shareholders

1. One share is equivalent to one vote.

2. Each shareholder must cast his/her votes for one or more candidates, however, he/she shall not assign voting 

rights in proportion for any number of candidates.

3. Final results will be determined when the number of votes is counted for each nominated candidate with the 

winning candidates being those persons with the highest number of votes in descending order, until all vacant 

positions are filled. In case more than one candidate receives an equal number of votes, and there are not 

enough vacant positions for all, the chairman of the meeting will call for another vote among these candidates to  

determine the winner(s) of the final vacant position(s).

Method for Top Management Selection
In the selection of the Chief Executive Officer (CEO) & President, Executive Vice President (EVP) and above, the 

Nomination and Remuneration Committee will submit recommendations based on an evaluation of performance, ability 

and leadership potential to the Board of Directors for consideration.

4. The governance over the subsidiaries and associates
To govern its subsidiaries and associates, representatives from the Company elected by the Board of Director to 

act as the directors in the subsidiaries and associates. The number of directors in subsidiaries and associates would 

depend on the number of shares held by the Company. The duties of the directors in the subsidiaries and associates 

are to protect the benefits of the Company, to oversee and to govern the actions of the subsidiaries and associates 

to comply with the law, rules and related regulation. Their duties also include overseeing disclosure of financial  

statements and financial performance, acquirement and disposal of any assets, and other material transactions that 

might affect the performances of subsidiaries and associates.



204 | รายงานประจ�าปี 2557 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่กลุ่มบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จ�ากัด โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีส�าหรับบริษัทเป็นจ�านวนเงิน 900,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็น
จ�านวนเงิน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท ค่าสอบบัญชีส�าหรับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จ�านวน 43 บริษัท เป็นจ�านวนเงินประมาณ 9,495,257 บาท รวมค่าสอบบัญชีส�าหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ�านวนเงิน 
ทั้งสิ้นประมาณ 11,895,257 บาท

ส�าหรับบริษัทย่อยที่ยังไม่เริ่มด�าเนินกิจการ และบริษัทย่อยที่หยุดด�าเนินกิจการ จ�านวน 11 บริษัท ตรวจสอบโดยบริษัท 
ฟิเดลลิตี้ ออดิท โปรเฟชชั่นนัล จ�ากัด และจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี เป็นจ�านวนเงิน 233,000 บาท

6.2 ค่ำบริกำรอื่น
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน และค่าบริการให้ค�าปรึกษาด้านต่างๆ 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี ให้แก่กลุ่มบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด รวมเป็นเงิน 808,000 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทัได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่ีโดยตระหนกัและค�านงึถงึสทิธขิองผูถ้ือหุ้น และไดอ้�านวยความสะดวก

ในการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในด้านต่างๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของบรษิทัด้วยวิธีการและมาตรฐานที่ 
เป็นธรรม เป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถอืได้ ถกูต้องสอดคล้องกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัต่างๆ ตลอดจนหลกีเลีย่งทีจ่ะไม่ 
กระท�าการใดๆ อันเป็นเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิหรือโอกาสของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรรมการจากการ 
กระท�าผดิหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปีทีผ่่านมาบรษิทัได้ด�าเนนิการเกีย่วกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ในด้านต่างๆ ดงัต่อไปนี้

1. สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทได้ตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมาย และหุ้นของบริษัทยังเป็น 

หลกัทรพัย์ท่ีจดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ท�าให้ผูถ้อืหุน้สามารถซือ้ขายหรอืโอนหุน้ได้สะดวก ง่ายดาย 
และเป็นอิสระตามความต้องการของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง หุ้นของบริษัทยังอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (TSD) ซึง่เป็นนายทะเบยีนของบรษิทัทีม่มีาตรฐานในการท�างานเป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศ ผูถ้อืหุน้ 
จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถซื้อขายหรือโอนได้อย่างปลอดภัย ภายใต้หน่วยงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัท
ในปี 2557 บรษิทัได้มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปเมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท โดยบรษิทั

ได้แจ้งการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึง่การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัยงัคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทีก่�าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

3. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและสม�่าเสมอ
ในปี 2557 บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบรษิทัผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ
อย่างเคร่งครัดและสม�่าเสมอ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีเม่ือมีเหตุการณ์ส�าคัญท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
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5. Management of internal information
The Company adhers to a policy and method of supervision to prevent the release of internal information for personal 

benefit in accordance with the Company’s code of conduct implemented since 2008. As a registered public company 

in the SET, the Company must adhere to the relevant laws concerning internal information to maintain impartiality 

and neutrality for all shareholders and to prevent any illegal actions by the Company’s personnels at all levels as well 

as members of their families from using information that has yet to be disclosed to the public. The Company forbids 

individuals from telling any purchases, or sales of shares or encouragement of others to purchase or sell company 

shares, or offers to purchase or sell the Company’s or a subsidiary’s shares, or associates of the Company, which is 

registered on the SET.

Furthermore, the Company’s director and management have the duties to report their shareholding of the company 

in compliance with SET and SEC’s rules and regulations. The director and management are also required to send the 

report to the Board of Director annually and then publish it in the annual report.

The Company is also required to provide security system to protect the confidential information and documents and 

to limit the access to the non-public information. The access can be permitted to only related persons and only when 

necessary. For any violation, the punishment from the Company and/or law will be applied.

6. Remuneration of Auditors

6.1 Auditor fee
In 2014, the company and its subsidiaries engaged Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd to provide audit 

services with the total fees of Baht 2,400,000. These fees weres divided into i) audit services for the Company amounting 

to Baht 900,000 ii) and reviewing fee for quarterly financial report amounting to Baht 1,500,000. The audit services 

for subsidiaries both in Thailand and other 43 companies abroard amounting to Baht 9,495,257. The total amount of 

audit fee’s for both the Company and its subsidiaries was Baht 11,895,257.

The Company’ subsidiaries,some of which have not yet commercialized and some of which have stopped operating  

with a total of 8 companies, were audited by Fidelity Audit Professional Co., Ltd. The Company paid for audit fees 

amount of Baht 233,000 .

6.2 Other services
The Company and its subsidiaries engaged Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. to provide agree-upon 

procedures and consultation service not related to audit.  The amount of agreed services was Baht 808,000.

7. Compliance with the Corporate Governance Principles
During the past year, the Company continued to adhere to good corporate government which covers with the Good 

Corporate Governance Principles for listed company 2012 and Corporate Governance Policy of the Company as follows:

7.1 Rights of Shareholders
The Company ensures that all shareholders are entitled to all basic rights as shareholders and company owners under 

accepted and trusted standards under the laws, avoids actions that restrict rights or opportunities of shareholders 

in acquisition matters (takeovers), and also prevents directors from abusing their lawful duties. The basic rights of 

shareholders are as follows:
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การด�าเนินธรุกจิของบรษิทั หรอืทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการลงทุนของผู้ถอืหุน้อย่างมนียัส�าคญั ท้ังนี ้บรษิทัได้มอบหมาย 
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

4. สิทธิในการร้องขอให้บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นท่ีมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน 

รวมกันแล้วมีจ�านวนหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ท�าหนังสือพร้อมระบุเหตุผล
เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 
เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปีท่ีผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้บริษัทด�าเนินการจัดประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และมีมติในเรื่องอื่นที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัท และในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ใช้บังคับให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทจึงจะ
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

(1) กำรประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557
(1.1) บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระการ

ประชุมไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ ตลอดจนเอกสารข้อมลูประกอบทีส่�าคญัและจ�าเป็นในการตดัสนิใจ 
รายงานประจ�าปี เอกสารทีต้่องใช้ในการมอบฉนัทะ รวมถงึกฎเกณฑ์และวธิกีารทีใ่ช้ในการเข้าร่วมประชมุ โดยบรษิทัได้มอบ
หมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ด�าเนินการจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ไว้ในเวบ็ไซด์ของบรษิทั ล่วงหน้าไม่น้อย 30 วันก่อนวันประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ได้เข้ามาศกึษาข้อมลู
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับหนังสือเชิญและเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร

(1.2) บริษัทอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทได้ใช้ 
ทีต่ัง้ส�านกังานแห่งใหญ่ของบรษิทั เป็นสถานทีจ่ดัประชมุ ซึง่สะดวกต่อการเดนิทางและได้แนบแผนท่ีไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ
ด้วย รวมถงึเลอืกวนัและเวลาประชมุทีเ่หมาะสม นอกจากนีย้งัจดัให้มบีคุคลากรและเทคโนโลยอีย่างเพยีงพอส�าหรบัการตรวจ
สอบเอกสาร การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

(1.3) บรษิทัสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้ โดย
ใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข บรษิทัได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�า และผูถ้อืหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทจ�านวน 5 
ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเป็นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

(2) กำรด�ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น
(2.1) บริษัทได้น�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM  

Voting Service) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน 
เข้าร่วมประชมุ การนบัผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงผลการลงคะแนน เพือ่ให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเรว็  
ถูกต้อง และแม่นย�า
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1. The right to buy, sell or transfer shares
The securities of the Company are listed in SET and secured under the trustworthy and international standards by 

the Thailand Securities Depository (TSD) Co., Ltd., as the company’s registrar. As a result, the shareholders are entitled 

to full rights to freely buy, sell, transfer the shares they hold.

2. The right to receive dividends
The company announced the interim dividend payment of Baht 0.35 per share on 12 September, 2014 via electronic 

system of the Stock Exchange of Thailand and company website at www.bjc.co.th. The payout ratio is complied with 

the company’s dividend policy.

3. The right to receive sufficient information in a timely manner
In 2014 the company revealed all information through electronic channel provided by SET and posted on the  

Company’s website under the SET regulations regarding disclosure of information. Whenever any significant matter 

occurs and may affect the Company’s operation or shareholder’s investment decision, shareholders can access this 

information correctly and swiftly. Only the President or a person authorized by the present is responsible for the  

disclosure of information concerning the Company and any of its subsidiaries.

4. The right to request for Extraordinary Shareholders’ Meeting
Any shareholder with at least in aggregate one-fifth of all issued shares or at least 25 shareholders holding in  

aggregate at least one-tenth of all issued shares can submit an official written letter to the Board of Directors to call 

for an Extraordinary Shareholders’ Meeting within one month once receiving the request. Nevertheless, none of 

shareholders asked for the extraordinary shareholders’ Meeting during 2014.

5. The right to attend Shareholders’ Meeting
Shareholders has right to attend and vote in Shareholders’ meeting in order to appoint or remove members of the 

Board, appoint the authorized auditor and resolve to any significant impact on company’s policy such as dividend 

payment policy, a specification or amendment for the company’s prospectus, an increasing or decreasing capital and 

an approval for extraordinary items, for instance.

The Company convenes the Annual General Meeting once a year within 4 months after the end of the fiscal year 

at a time. In the case of any urgent issues that may require immediate attention matter and affect the shareholders’ 

benefits or involve with regulation that requires shareholders’ approval, the Company will call for the Extra Ordinary 

General Meeting of Shareholders on the case by case basis.

(1) Shareholders’ Meeting in 2014
(1.1) The Company provided all necessary information such as date, time, Venue and an meeting agenda and also 

disclosed other supporting documents such as the power of attorney for assigning proxy and regulation for attending  

the meeting. The Company has assigned the Thailand Security Depository Company Limited (TSD) who is the  

Company’s Registrar handling overall process of delivery to all shareholders 14 days prior to the meeting. Additionally,  

The Company disclosed the Notice of the Annual General Meeting of the Shareholder, agenda items and other  

supporting documents in the Company’s website, www.bjc.co.th 30 days prior to the meeting.

(1.2) In 2014, the Company held its shareholders’ meeting with an appropriate timing at BJC’s main office, which 

is situated at a convenient location for transportation and is large enough to accommodate all those attending the 

meeting. Meanwhile, the Company also prepared our staffs and sufficient technology to support the registration and 

the vote result for each agenda item.

(1.3) The Company supported all shareholders who could not attend the meeting by using proxy forms which were 

attached with the invitation of Annual Shareholders’ General Meeting form. Alternatively, shareholders can download 



208 | รายงานประจ�าปี 2557 

(2.2) กรรมการของบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารในทกุกลุม่ธรุกจิ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องได้

(2.3) บรษิทัได้จดัให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระการประชมุ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ในกรณทีี่ 
วาระใดมหีลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ ได้จดัให้มกีารลงมตโิดยใช้บตัรลงคะแนนเสยีงแยกเป็นแต่ละรายการ

(2.4) บรษิทัได้จดัให้มบีคุคลอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุ ประกอบด้วยตวัแทนจากผูถ้อื
หุ้น ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมรับ
ทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

(2.5) ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นได้ในทุกวาระก่อนออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

 (3) กำรจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมและกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(3.1) หลงัเสรจ็สิน้การประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุให้สาธารณชนได้ทราบ

ผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทในวันดังกล่าว

(3.2) บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนน
ให้ที่ประชุมทราบก่อนด�าเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและค�าตอบของข้อซักถาม ผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้ง
ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

6. สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผูถ้อืหุน้สามารถแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้อย่างเป็นอสิระ และมสีทิธอิอกเสยีงตามจ�านวนหุน้ทีถ่อือยูต่าม

ข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ที่ก�าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้

นอกจากนี ้ในแต่ละวาระการประชมุ ผูถ้อืหุน้สามารถขอให้มกีารลงคะแนนเสยีงด้วยวธิลีบัได้หากมผีูถ้อืหุน้หนึง่คนร้องขอ 
และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับได้

7.2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกัน
เพื่อสร้างความมั่นใจที่มีต่อบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างเหมาะสม บรษิทัได้ยดึถอืหลกัการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้
ส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทได้ก�ากับ
ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

1. กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 บริษัทได้แจ้งก�าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(2) บรษิทัได้แจ้งกฎเกณฑ์และวธีิการทีใ่ช้ในการเข้าร่วมประชมุ ตลอดจนขัน้ตอนและสทิธกิารออกเสยีงลงมตใิห้ผูถ้อืหุน้
ทราบ โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งก่อนเริ่มการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้ทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม

(3) บริษัทได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
การประชมุผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ชาวไทยหรอืผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิและบรษิทัได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
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the proxy form from the Company’s website. Besides, the Company also provided information of five independent 

directors of the Company in the invitation form for the proxy purpose.

(2) Shareholder Meeting Event

(2.1) The Company used barcode system for registration (AGM/EGM Voting Service) set by the Thailand Security 

Depository Company Limited (TSD) to ensure convenience for shareholders, to collect and verify the result of the ballot 

from each vote rapidly and accurately.

(2.2) All company’s directors attended the meeting, namely of Chairman, Chairman of Sub-Committee, CEO & President  

as well as top executives in BJC’s core businesses attending the meeting. During the meeting, the Chairman and  

directors were pleased to answer questions from shareholders.

(2.3) The company provided ballot papers for voting through a secret ballot in each agenda as it was easy to verify 

and transparent. For an agenda with multiple voting items, a secret ballot was applied to each sub–issues.

(2.4) The Company appointed an independent group from a representative of shareholders, auditor and legal  

consultant to collect and verify the vote. All the representatives’ names were revealed and noted in the meeting minutes.

(2.5) The Chairman of the meeting allocated time in each agenda appropriately and allow shareholders to ask  

question and show their opinions in each agenda before voting.

(3) Minutes of the Shareholders’ General Meeting and the Disclosure

(3.1) After the completion of the Shareholders’ meeting, the Company disclosed the result of the ballot in each 

agenda during the meeting. This information was then posted electronically on the SET website and the Company’s 

website, www.bjc.co.th within the day.

(3.2) A full report of the shareholders meeting including the memorandum of ballot process, the verification of 

ballot results and Q&A session from the shareholders were also submitted to SET and the Securities and Exchange 

Commission (SEC) as well as posted on the Company website.

6. The right to vote at Shareholders Meeting
Shareholders are free to express their opinions and suggestions and have the right to cast as many votes per  

number of shares they hold in accordance to Article 36 of the Company’s Article of Association, “In a shareholders’ 

meeting, each shareholder is entitled to cast one vote for each of the share they hold. A shareholder who has a vested 

interest in a resolution cannot vote on such resolution.

In addition, a ballot can be applied in each agenda if one of shareholders requires and other 5 shareholders approve 

for the ballot vote.

7.2 Equitable Treatment of Shareholders
The Company ensures to manage shareholder’s wealth properly by adhering to an equitable treatment of each 

shareholder. In addition, The Company will supervise all shareholders and protect their basic right for both the major 

or minor shareholders and institutional or foreign investors equally as shown followings:

1. Providing all information before the meeting

(1) On 24 March, 2014 30 days prior to the meeting date, the Company disclosed the Notice of the Annual General 

Meeting of shareholders, agenda items and other supporting documents to the Stock Exchange of Thailand (SET) and 

in the Company’s website, www.bjc.co.th.
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2. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
(1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และแจ้งให้
ผูถ้อืหุน้ทราบหลกัเกณฑ์ดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยในปี 2557 บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2557 ผ่านทาง comsec@bjc.co.th หรอืทีส่�านกัเลขานกุารบรษิทั ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2558

(2) คณะกรรมการและผูบ้รหิารไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุผูถ้อืหุน้โดยไม่มกีารแจ้งล่วงหน้า เพราะค�านงึถงึความส�าคัญ
ของการศึกษาข้อมูลให้เพียงพอก่อนการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

(3) วาระเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

(4) เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดย
สามารถมอบฉันทะให้แก่บคุคลใดๆ หรอืกรรมการอสิระของบรษิทั เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด แบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

3. กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทได้บังคับใช้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และกิจการอื่น ๆ ที่บริษัทมีอ�านาจควบคุม มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเข้าให้ใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้
ในการด�าเนนิธรุกจิและน�าไปยดึถอืปฏบิตั ิและเพือ่ป้องกนัมใิห้บคุคลากรของบรษิทัน�าข้อมลูภายในไปใช้เพือ่หาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผุ้ถือหุ้นอื่น จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และ
การใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ดังนี้

(1) เพือ่เป็นการป้องกนัการกระท�าผดิกฎหมายของบคุลากรทกุระดบัของบรษิทัและครอบครวัทกุคนทีไ่ด้รบัทราบ หรอือาจ
ได้รบัทราบข้อมลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บรษิทัจงึห้ามบคุคลดงักล่าวท�าการซือ้ขายหุน้หรอืชกัชวนให้บคุคลอืน่ซือ้ 
หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะท่ียังครอบครองข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดย
บริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อ
เก็งก�าไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
แก่คณะกรรมการเป็นประจ�าและเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

(3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ท�างานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ด�าเนินการจ�ากัดการ
เข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จ�าเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล
หรอืผูค้รอบครองข้อมลูทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก�าชบัผูท้ีเ่กีย่วข้องให้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยั
โดย เคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บรษิทัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการมส่ีวนได้เสยีของตนเอง

และผู้ที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดย
รวม โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรมดังกล่าว

7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทเคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินธุรกิจทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน 

พนักงาน ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยบริษัทได้ปรับปรุง
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(2) The Company informed shareholders of all regulations, procedures and a right to vote together with an  

invitation to Shareholders’ General Meeting. In addition, explanation of shareholders’ rights and voting procedures 

have been provided in details before opening the general meeting

(3) The invitations to 2014 Shareholders’ Meeting were prepared in both Thai and English allowing Thai and  

foreign shareholders both Thai and foreigners to equally gain the basic information about the meeting. Besides, the 

invitation was also posted on the BJC website both in Thai and English.

2. Protecting minor shareholders’ right

(1) The Company provided the right for all minor shareholders to propose issues or items to the agenda and  

nominate candidates for the positions of director at least 4 months prior to the Annual General Meeting. All relevant 

details were published on BJC website. In addition, the Company allowed minority shareholders to propose issues or 

items to the agenda and nominate candidates for the positions of director from November 14, 2014 to December 31, 

2014 via comsec@bjc.co.th or at the Company Secretariat Office for 2015 Annual General Meeting.

(2) During the meeting, no additional agenda was added without prior notice as the Company concerned about 

the rule of sufficient information to Shareholders before the Annual General Meeting.

(3) According to the agenda of the appointing committees for 2014 Annual General Meeting, the Company  

allowed shareholder to individual vote for each committee by using ballot paper.

(4) The Company provided a proxy form for shareholders who cannot attend the meeting in order to appoint a proxy 

or independent director to represent and vote for them at the meeting. Those proxy forms are in the format required 

by Ministry of Commerce and delivered together with the notice of shareholders meeting. The shareholders could 

download a proxy form from the company’s website.

3. Control of Use of Internal Information

The Company passed a Code of Conduct to directors, top executives and staffs of BJC, its subsidiaries and affiliated  

since 2008 so that they clearly understand the standards of conduct adhered by the Company in its business  

operations and transactions. In addition, in order to monitor the use of internal information for their benefits, the 

Company has issued a staff manual to provide instruction for buying or selling of the shares in accordance to the 

Company’s code of conduct as followings;

(1) The Company sets standards for security and protection of inside (internal) information by prohibiting all  

employees for buying and selling of shares while the company’s classified information or inside information has 

not been revealed. This should help protect employees from illegal use of inside information for speculation and  

generating benefits for other group of people.

(2) Directors and managements who buy or sell company shares must list the transactions for the relevant agencies 

and send copies to the Company for disclosure in the annual general meeting.

(3) The Company has provided a security system that helps protect the classified document and limits the public 

access by giving permission only to involving and necessary people. If the classified documents are violated, the viola-

tors will be punished by either discipline or legal actions.

4. Interest of Directors and Executives

The company has set the rules and procedures since 2009, that directors and executives must disclose all their 

interest in the Company as well as their related persons. These can guarantee that all decisions and actions are made 

by the Board of Directors with the highest awareness of its responsibility to ensure sustainable and mutual benefits 
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พฒันากลไกการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีและได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง เพือ่
ให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

ในปี 2557 บริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บรษิทัเคารพสทิธแิละปฏบิตัต่ิอผุถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม เนือ่งจากบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิอย่างมบีรรษทัภบิาล 

มคีวามโปร่งใส เชือ่ถอืได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกจิการให้มฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คงอย่างยัง่ยนื เพือ่เพิม่มลูค่าหุน้
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและสม�่าเสมอ

(2) การปฏิบัติต่อพนักงาน
บรษิทัตระหนกัดว่ีาพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความก้าวหน้าขององค์กร บรษิทัจงึปฏบิตักิบัพนกังานอย่างเป็นธรรม พร้อมทัง้

สนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ 
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมวันปีใหม่ ห้องสมุด ชมรม
กฬีาต่างๆ เพือ่ให้พนกังานพกัผ่อนหลงัจากปฏบิตัภิารกจิประจ�าวนั นอกจากนี ้บรษิทัได้จดักจิกรรมร่วมต่างๆ ระหว่างปี เพ่ือ
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กร (Creative Thinking) การ
จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง (English Check-In & English Club) การจัดให้มีโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์  
ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัท
สนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเก็บออมผ่านระบบสหกรณ์ให้มีลักษณะการออมที่มีความสม�่าเสมอ

(3) การปฏิบัติต่อลูกค้า
บรษิทัค�านงึถงึความพอใจสงูสดุของลกูค้าเป็นส�าคญั บรษิทัจงึมุง่มัน่ท่ีจะให้ลกูค้าได้รบัสนิค้าและบรกิารท่ีมคีณุภาพ ราคา

ที่เป็นธรรม บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า จึงได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า และให้บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว  
มีคุณภาพ ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืน โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า ค�าปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน อันได้แก่ สายด่วนผู้บริโภคใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น เทสโต โดโซะ สบู่นกแก้ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุดในสินค้าและบริการ

(4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า
บรษิทัปฏบิติัตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าทีส่จุรติโดยยดึถอืการปฏบิตัติามสญัญา จรรยาบรรณบรษิทั และค�ามัน่ทีใ่ห้

ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามก�าหนดเวลา

(5) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน ภายใต้กรอบกติกาของ

การแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงิน 
สินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

(6) การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บรษิทัปฏบิติัต่อเจ้าหนีท้กุกลุม่อย่างเป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบและโปร่งใส โดยปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อก�าหนดของสญัญา

และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เจ้าหนี้เกิด 
ความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไข เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ

(7) การปฏิบัติต่อสังคม
เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอทุกๆ ปี บริษัทยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพสังคม 

ด้านต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่นที่บริษัท ตั้งโรงงานอยู่ และระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับผู้ที่ 
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี แก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐบาล โดยมูลนิธิบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด ผ่านส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยัง
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to all related parties. The directors and executives who have an interest in a transaction with the Company must not 

participate in decision making of in such transactions.

7.3 Roles of Stakeholders
The Company values the right and equal treatment toward various groups of stakeholders such as shareholder 

or investors, employees, customers, suppliers, communities, society and environment. The Company also compiled 

the existing policies and developed the system to ensure that the Company acknowledges the rights of stakeholders 

and guarantees that those rights are protected and treated equally and to encourage stakeholders to participate in  

sustainable business growth of the Company.

In 2014, the Company ensured that all stakeholders were properly treated as follows:

1. Practices toward stakeholders
(1) Shareholders :
Besides their basic rights of shareholders and rights stipulated by the law, the Company adheres to its pledge given 

to shareholders and strives to conduct business efficiently to earn maximum profits to pay dividends to shareholders 

at a constant and suitable rate.

(2) Employees :
The Company truly believes its employees are the most valuable asset and is determined to ensure that each  

employee is proud and confident in the Company. It also ensures the provision of equitable treatment to all employees  

by providing reasonable remuneration package, social responsibility and any other benefits that the employees 

are entitled by law. The Company also organizes activities to promote a collaborative working environment to drive  

innovation, creative thinking and enhance the competence of employees by supporting many useful program such 

as English Check-in & English Club. In addition, the Company encourages the employees to have the saving with the 

Company’s saving cooperation in order to secure their future financial stability.

(3) Customers :
The Company is determined to provide customers with maximum benefit in terms of quality and price, and to 

develop and maintain sustainable relationships with its customers. Therefore, it has established a dedicated office to 

provide product information, problem-solving tips, and to handle complaints via hot line services in various consumer 

supply chain such as TASTO- potato chips, DoZo –Rice crackers snack and Parrot soap to ensure the total satisfaction 

of customers.

(4) Business Partners :
To comply with the trading competitive context by strictly upholding its promises, our Code of Conduct and  

commitments to partners include providing quality products with on-time delivery.

(5) Competitors :
The Company operates within a competitive context by being fair and strictly following the laws and its Code of 

Conduct e.g. no dispute with competitors or using competitors’ inside information from the fraud sources.

(6) Creditors:
The Company honors the terms of loans and its obligations to creditors. Moreover, the Company agrees to reveal and 

solve the problem together with the creditors in order to minimize the unavoidable damage and show its transparency 

for keeping long-term good relationship.

(7) Society :
The Company continues to support activities that promote quality of life both in local where its factories are  

located, and in the national level, particularly in the education system. The Company founded the Berli Jucker Company 
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บริจาคและท�ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนในชนบทอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี

(8) การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม
บริษทัมุง่มัน่และให้ความส�าคญัต่อสิง่แวดล้อม โดยน�าระบบการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมมาพฒันาปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลด
ของเสยีในกระบวนการผลติ ลดการใช้พลงังาน และบ�าบดัของเสยี เป็นต้น ท้ังนี ้บรษิทัยงัค�านงึถงึชมุชนท่ีบรษิทัตัง้อยู ่เพราะ
ชุมชนก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้อย่างดี ฉะนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งชมรมอาสา
เพื่อพัฒนาชุมชนขึ้น เช่น ชมรมอาสาพัฒนาไทยกลาส ซึ่งออกค่ายอาสาไปในชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และชุมชนรอบนอกอื่นๆ

2. กำรจัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2557 บริษัทได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจ�าปี และ

แนบรายงานดังกล่าวส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นและรายงานประจ�าปี ซึ่งได้เปิดเผยกิจกรรมต่างๆ 
ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้นในปี 2557 อาทิเช่น โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน โครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ บริษัท 
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด โครงการ Remote School เป็นต้น รวมถึงการรายงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รายงานความ
รับผิดชอบต่อพนักงาน

7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบรษิทัดแูลให้บรษิทัมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วกบับรษิทั ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลู

ทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถงึข้อมลูได้ง่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชือ่ถอื  
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

1) กำรเปิดเผยข้อมูล
(1) บริษัทให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของ

บริษัท โดยจัดท�าข้อมูลอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ตามมาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชท่ีีเป็นอสิระ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ทีม่ปีระสบการณ์ความรูค้วามสามารถ ตลอดจนจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดง
ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

(2) บริษัทมีกลไกการดูแลข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ไม่ท�าให้ส�าคัญผิด และเพียงพอต่อ
การตัดสนิใจของนักลงทนุ โดยได้มอบหมายให้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืผูท้ีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมาย 
เป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

(3) บรษิทัเปิดเผยนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีค่ณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัไิว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และรายงาน
ผลการปฏบิติัตามนโยบายดงักล่าวผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี และทางเวบ็ไซต์
ของบริษัท

(4) บริษัทได้จัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) ประกอบ 
งบการเงินทุกไตรมาส และเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจาก
ข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน

(5) บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ�าปี

(6) บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุม
และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการ
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

(7) บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี
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Foundation to sponsor and support education from the primary level up to undergraduate programs for students of 

public universities through the Office of Higher Education, including scholarships, donations and activities to help 

needy rural schools.

(8) Environment :
The Company intends and focuses on environment by developing and improving environmental management 

system to reduce environmental impacts in every step, starting from raw material sourcing, production process and 

waste treatment. In addition, given a concern of community responsibility, the Company set up “Rural Development 

Volunteer Club” to help develop the community where the Company is located such as “Thai Glass Rural Development 

Volunteer Club”.

2. Corporate Social Responsibility Report
In 2014, The Company has made the environmental report which was separated from the annual report and  

attached with the invitation of annual general meeting. This report revealed many activities that the Company organized  

during the year such as “BJC Teacher Project”, sponsoring the underprivileged through annual scholarships by the 

Berli Jucker Company Foundation, donating a school building in “Remote School Project”. In addition, the Company 

also made a good governance and responsibility to employee report for ensuring that the Company will focus and show 

great responsibility to all stakeholders.

7.4 Disclosure and Transparency
The Company’s board ensures that the Company discloses key financial and non-financial information accurately, 

completely, timely, and transparently through easily-accessed, fair, and credible channels to create confidence of 

investors, shareholders, and all stakeholders.

1. Information disclosure
(1) The Company emphasized the importance of financial reports in order to reflect its accurate financial status and 

performance. It has prepared quality information that is complete, meeting generally accepted accounting standard, 

and audited by independence auditor as well as experienced and capable audit committees. The company has also  

conducted report on the Board’s responsibilities in the financial reports along with the auditor’s report in the annual report.

(2) The Company established a mechanism to ensure that information disclosed to investors are credible, accurate, 

not misleading, and sufficient for investment decision making. The president or person assigned by the president is 

responsible for disclosing the Company’s information.

(3) The Company disclosed written good corporate governance policy approved by the board and reported  

implementation result through Form 56-1, annual report, and the Company’s website.

(4) The Company provided Management Discussion and Analysis for its quarterly financial statements and disclosed 

the information through the Stock Exchange of Thailand channel. The analysis was meant to inform investors and 

create better understanding beyond figures in the financial statements about any change in the Company’s financial 

status and operations in each quarter.

(5) The Company revealed auditing fees and other service fees paid to its auditors in Form 56-1 and the annual report.

(6) The Company disclosed roles and responsibilities of the Company’s Board of Directors and member of  

subcommittees, number of meetings, attendance of each member in the past year, as well as trainings and knowledge 

development activities of the Board in Form 56-1 and the annual report.

(7) The Company disclosed remuneration of directors and senior executives, indicating forms and types of the 

remunerations, in Form 56-1 and the annual report.
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(8) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน นักวิเคราะห์ ภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบ 
ผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

กิจกรรม จ�านวนครั้ง

1. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น 4

2. การให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน (Analyst Meeting) 4

3. การพบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road show) 6

4. การพานักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการที่ประเทศเวียดนาม 2

5. การพบปะนักลงทุน (Company Visit) 55

6. Group Meeting กับนักลงทุนสถาบัน 2

2) การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากการเปิดเผยข้อมลูตามกฎเกณฑ์ทีก่�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทด้วย โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) กรรมการของบรษิทัต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั 
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัยงัประกอบด้วยกรรมการท่ีมคีณุสมบตัิ
หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
เพศ โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่ และเป็นผู้ที่
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

(2) บริษัทมีกรรมการอิสระจ�านวน 5 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งบริษัทได้ก�าหนด
คณุสมบัติเฉพาะของกรรมการอสิระไว้เทยีบเท่ากบัคณุสมบตัท่ีิก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 
เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)

(3) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่งชัดเจนตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

(4) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัท
ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและประเมินผลการบริหารงาน ในขณะที่คณะจัดการของบริษัทท�าหน้าที่บริหารงานต่างๆ ให้เป็น
ไปตามนโยบายท่ีก�าหนด นอกจากน้ี บริษัทยังแยกบุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นบุคคลคนละคนกันเสมอ เพ่ือมิให้คนใด 
คนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด

(5) คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มเีลขานกุารบรษิทัท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 
โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นดังกล่าวเป็นผุ้ที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าทีใ่นฐานะเลขานกุารบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัได้เปิดเผยคณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานกุารบรษิทัไว้ในรายงานประจ�าปี  
และบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
อย่างต่อเนื่อง
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(8) The Company established Investor Relations (IR) unit to communicate with shareholders, investors, analysts, 

goverment sector and relevant parties is an equally and, fairly manner to provide opportunities to meet with the Company’s  

management as appropriate. In 2014, the Company organized and participated in investor relation activities as follows:

Activities Times

1. Opportunity Day activities arranged by the Stock Exchange of Thailand 4

2. Analyst Meeting 4

3. Road show with domestic and foreign institutional investors 6

4. Analyst visit in Vietnam for business operations 2

5. Company visit for investors 55

6. Group Meeting with institutional investors 2

2. Information disclosure on the company’s website

Besides required information disclosure through the Stock Exchange of Thailand (Form 56-1), and the annual 

report (Form 56-2), the Company also disclosed information via its website, both in Thai and English, and constantly 

ensured  the information is up to date.

7.5 Responsibilities of the Board of Directors

1. Structure of the Board of Directors

(1) The Company’s Directors must be qualified, not being prohibited by the Public Company Act, and not having 

quality that demonstrates lacking of appropriateness to manage public companies under the Securities and Exchange 

legislations. Moreover, the Company’s Board consists of directors with diverse qualifications, including knowledge, 

capabilities, skills, experiences, gender, and expertise useful for the company. At least one non-management director 

has experience in core business and is able to contribute time and full efforts to perform duty as a director.

(2) The Company has five independent directors, or one-third of the total board seats. It has also set qualifications 

for equivalent to those stipulated in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor.28/2551 Re: 

Application for and approval of offer for sale of Newly Issued Shares. (Additional Amendment by the Notification of 

the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 4/2552 Re: Application for and approval of offer for sale of Newly 

Issued Share No. 2 and the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 15/2554 Re : Application 

for and Approval of offer for Sale of Newly Issued Shares No. 5).

(3) The Board of Directors has clear fixed term as stipulated in the Company’s regulations.

(4) The Chairman and the President have different responsibilities. The Board of Directors sets policies and evalu-

ates management’s work while the management administrates the Company in accordance with determined policies. 

In addition, the Company does not allow an individual to serve as both the Chairman and the President to ensure that 

no particular individual has unlimited authority over the Company.

(5) The Board of Directors has appointed a Corporate Secretary to provide advice on legal issue and regulations that  

the Board needs to be aware of, to take care of the Board’s activities, and to coordinate in a bid to ensure that the Board’s 

resolutions are carried out. The designated Corporate Secretary must have proper qualifications and experiences to 

take up the post. Qualifications and experiences of the Corporate Secretary are revealed in the Annual Report and the 

Company’s website. Nonetheless, the Corporate Secretary has to engage with trainings and knowledge development 

programs about legal and accounting matters or has been performing the role of Corporate Secretary.
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
(1) บริษัทเล็งเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมกการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและพิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงานที่ส�าคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยชุดมีความชัดเจน บริษัทจึงก�าหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมี
กฎบัตรที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจนอีกด้วย โดยคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทประกอบไปด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการชุด
ย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

(3) ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา หารือ และ
ด�าเนินการใดๆ ให้ส�าเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
- ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- ดูแลให้การด�าเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงานและความต่อเนื่องของ 
ผู้บริหาร

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ได้อนุมัตินโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดท�า
จรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน เข้าใจถงึมาตรฐานด้านจรยิธรรมที่
บริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งนี้ บริษัท
ได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติผ่านหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และบนเว็บไซต์
ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

(4) บริษัทได้ก�าหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท
และผูบ้รหิารต้องพจิารณาความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ อย่างมเีหตผุลและเป็นอสิระ 
ภายใต้กรอบจรยิธรรมทีด่ ีโดยเฉพาะการพจิารณาท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ และผู้ที่มีส่วนได้เสียจะ
ไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเข้าท�ารายการดงักล่าว รวมถงึการก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัขัน้ตอนด�าเนนิ
การและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

(5) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และนโยบาย และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และ
มีการทบทวนระบบที่ส�าคัญปีละ 1 ครั้ง

(6) บริษัทได้ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงท�าหน้าที่น�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมท้ังองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็นประจ�า
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2. Sub-Committees

(1) The Company emphasizes on efficiency and effectiveness of the Board and has established various committees 

to help the Board study and scrutinize key issues discreetly and effectively. To lay out clear roles and responsibilities 

of these committees, the Board has stipulated charters for each subcommittee that clearly identify their roles, scope, 

and other details relevant to their jobs. The Company’s committees comprise of:

1. Audit Committee

2. Executive Committee

3. Nomination and Remuneration Committee

4. Risk Management Committee

(2) The Chairman of the Board will refrain from heading or participating in any of the committees to ensure that 

the committees perform their duties independently.

(3) In 2014, the Nomination and Remuneration Committee met four times to consider, discuss, and take any actions 

to carry out their responsibilities.

3. Roles, duties, and responsibilities of the Board

(1) The Board has duties and responsibilities as follows:

- To consider and approve important issues relevant to the Company’s operations.

- To monitor and ensure that the management carries out stipulated plans and policies efficiently and  

effectively.

- To oversee the Company’s internal audit and risk management

- To ensure long-term business continuity as well as staff development plan and management continuity.

(2) At the Meeting of the Board of Directors No. 7/2554 held on 22 December, 2011, the board approved good  

corporate governance policy in written and set an annual review on the policy and policy implementation.

(3) At the Meeting of the Board of Directors No. 7/2551 held on 13 November, 2008, the Board approved written Code 

of Conduct for directors, management, and all staffs to understand the ethical standards employed by the Company in 

conducting its businesses. The Board will ensure the Code of Conduct is strictly followed. The Company informed the 

Code of Conduct to directors, management and all staffs through relevant internal units and the Company’s website 

on 14 November, 2008.

(4) The Company set policy on conflict of interest in its Code of Conduct. The Board and management have to consider 

conflict of interest with discretion, honesty, reason, and independence under good ethical framework. Especially, when 

considering connected transactions under the Stock Exchange’s regulations, the Board and management needs to  

ensure that the transactions are reasonable and conducted for the benefits of the Company and the overall shareholders, 

keep persons with potential interest from the decision-making process of the transactions, and ensure full compliance 

with regulations on procedures and information disclosure of transactions that may cause conflict of interest.

(5) The Company established control systems on operations, financial report, compliance with rules, regulations, 

and policy, and arranged for the internal audit department to examine the control systems as well as making key  

annual review of the systems.

(6) The Company set written risk management policy and established Risk Management Committee to propose risk 

management policy and framework that cover the whole organization and report regularly to the Company’s board.
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(7) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบรหิารความเสีย่งตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบสรปุความเหน็ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ�าปี

(8) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็น
ไปตามนโยบายของบริษัท และการท�ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ
(1) บรษิทัก�าหนดการประชมุและวาระการประชมุคระกรรมการเป็นการล่วงหน้า และมอบหมายให้ส�านกัเลขานกุารบรษิทั

ด�าเนินการแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก�าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดหาเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

(2) บรษิทัจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการโดยปกตเิป็นประจ�าทกุ 3 เดอืน หลงัจากรายงานทางการเงนิประจ�าไตรมาส
เสร็จสิ้น และจะมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น โดยในปี 2557 มีการประชุมคระกรรมการ รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

(3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่ส�าคัญเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมอีสิระท่ีจะเสนอเรือ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเข้าสูว่าระการประชมุได้

(4) บริษัทได้มอบหมายให้ส�านักเลขานุการบริษัทด�าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

(5) กรรมการทุกคนของบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้
จัดขึ้นในปี 2557

(6) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่จะอภิปรายปัญหาส�าคัญกัน
อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2–3 ชั่วโมง

(7) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศและรายละเอียดเพิ่ม
เติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

(8) คณะกรรมการบรษิทัสามารถเข้าถงึสารสนเทศทีจ่�าเป็นเพิม่เตมิได้จากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืเลขานกุารบริษทั 
และในกรณท่ีีจ�าเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้มคีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็นค่าใช้จ่าย 
ของบริษัทได้

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทตระหนักเสมอถึงความส�าคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างานร่วมกันของกรรมการบริษัท ทัศนคติที่ดีและ

การแสดงความคิดเหน็อย่างสร้างสรรค์ในการด�าเนนิงาน และการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการ
เป็นสิง่ทีบ่รษิทัสนบัสนนุมาอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ประโยชน์ของบรษิทั และผูถ้อืหุน้ ตลอดจนผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบับรษิทั บรษิทั
จงึใช้ความระมดัระวงัอย่างสงูในการด�าเนนิการใดๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการท�างานของคณะกรรมการบรษิทั อย่างไรกต็าม 
บริษัทให้ความส�าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งแต่เดิมบริษัทมีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการโดยประธานกรรมการเป็นผู้ประเมินภาพรวมจาก
การพบปะพดูคยุกบักรรมการแต่ละคนในโอกาสต่างๆ ซึง่หากเหน็ว่ามเีรือ่งใดทีเ่ป็นประเดน็ต้องพจิารณา ประธานกรรมการ
จะได้หารือกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อหาวิธีการด�าเนินการร่วมกัน

6. ค่ำตอบแทน
(1) บริษัทก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการของบรษิทัชัน้น�าในประเทศ และเปรยีบเทยีบกบัในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนัตลอดจนผลการด�าเนนิงานของบรษิทั 
หรือของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็น 
ผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะน�าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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(7) At the Meeting No. 1/2014 held on 26 February, 2014, with attendance of the Audit Committee, the Board  

approved the adequacy of internal control and risk management as concluded by the Audit Committee and disclosed 

in Form 56-1 and the Annual Report.

(8) The Company’s Board has mechanism in place to supervise affiliate companies and oversee the Company’s 

investment interest. The Board appointed appropriate persons as directors at affiliate companies to ensure that the 

affiliates are steered in accordance the Company’s policies and any transactions are comply with the Securities and 

Exchange Act and announcements by the Stock Exchange of Thailand.

4. Board Meeting

(1) The Company sets predetermined meeting schedule and agenda. The Corporate Secretary is assigned to  

inform individual directors regarding the meeting schedule so that they can make time to attend the Company’s  

Board meetings.

(2) The Company’s Board usually meets every three months after the completion of quarterly financial statements 

and will hold additional meeting as necessary. The board met 12 times in 2014.

(3) The Chairman of the Board and the President jointly consider agenda of the Board meeting. Individual directors 

are allowed to propose agenda that would benefit the company.

(4) The Company assigned the Corporate Secretary to submit meeting documents to directors ahead of the  

meeting date.

(5) All directors attended no less than 75% of all board meetings held in 2014.

(6) The Chairman of the Board has allocated sufficient time for the management to propose issues and enough time 

for discreetly debating crucial maters. The Board meetings usually take 2-3 hours.

(7) The Board encouraged senior executives to attend the Board meetings to provide information and additional 

details as they were the ones directly dealing with issues.

(8) The Board can access additional necessary information from the President or Corporate Secretary. If necessary, 

the Board could also seek independent opinions from advisors or external professionals at the expense of the Company.

5. Self-evaluation of directors

The Company emphasized and always supported good work environment, positive attitudes, creative comments, 

and resolutions of issues among directors for the benefits of the company, shareholders, and all stakeholders. The 

Company has been very cautious in any action that may affect the performance of directors. However, the Company also 

emphasized the performance evaluation of the Board to enhance its performance efficiency. Previously, the Chairman 

unofficially evaluated from discussions with individual directors at occasions. Should there be any issues that need to 

be considered, the Chairman will discuss with the Board to jointly find resolutions.

6. Remuneration

(1) The Company set appropriate remuneration to the Board by comparing with remunerations of leading domestic 

companies and industry peers as well as in accordance with performance of the company or each business groups. 

The Nomination and Remuneration Committee will consider and propose board remuneration to the Board, who will 

forward the proposal to shareholders’ meeting for final approval.
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(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษทัเป็นผูพ้จิารณา โดยคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาจากหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของแต่ละ
คน ประกอบกับผลการด�าเนินงานในแต่ละธุรกิจ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียว
กับประกอบด้วย ซึ่งวิธีการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้นนี้จะสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารแต่ละราย ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงผลการด�าเนินงานอย่างแท้จริง และมีแรงจูงใจที่เพียงพอที่จะรักษาบุคคลผู้มีความรู้ 
ความสามารถไว้ในบริษัท

7. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
บรษิทัสนบัสนนุให้คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่

รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตร
ที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลของรัฐหรือองค์การอิสระ เช่น 
หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ก�าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification  
Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อน�าความรู้ 
และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

8. รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้จัดท�ากิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในปี 2557 อาทิเช่น กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา กิจกรรม

เกี่ยวกับเยาวชนและการศึกษา กิจกรรมเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว กิจกรรมสนับสนุนด้านสังคม ชุมชน 
และการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั โดยจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นฉบบัแยกต่างหากจากรายงาน
ประจ�าปี และแนบรายงานดังกล่าวส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจ�าปี 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บรษิทัได้จดัให้มกีระบวนการท�างานและการก�าหนดอ�านาจหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังานอย่างชดัเจน

และโปร่งใส โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกันการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ถูกด�าเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ อีกทั้งได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับตระหนักว่าคอร์รัปชันเป็น 
การกระท�าผดิกฎหมาย โดยได้เน้นการสร้างจติส�านกึให้กบัพนกังานในเรือ่งนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง การจดัหาผู้รบัเหมาทีม่ี
ศักยภาพ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส มีการก�ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้บุคลากร
ในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

นอกจากน้ี บรษิทัได้เข้าเป็นสมาชกิของหอการค้าไทย ซึง่มนีโยบายทีช่ดัเจนในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั โดยบรษิทั
จะสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้าไทย เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดขึ้น
เป็นรูปธรรม ทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความรับผิดชอบในการดูแลและก�ากับให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เป็นสิง่ทีส่�าคญัยิง่ และบรษิทัได้ยดึถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัมาโดยตลอด เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้และ
ผู้ลงทุนทั่วไปมีความเชื่อมั่นในธรรมาภิบาลของผู้บริหาร พนักงาน และบริษัท อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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(2) Remunerations of senior executives will be considered and proposed to the Board by the Nomination and 

Remuneration Committee. The Board will consider roles, responsibilities, and performance of each executive along 

with performance of each business, remuneration of executives in similar business or industry. The aforementioned 

remuneration system will be in line with performances of the Company and individual executives, reflecting their 

achievements and providing adequate incentives to retain capable executives.

7. Development of directors and executives

The Company encourages directors and senior executives to join seminars to improve their performance and con-

stantly exchange ideas with directors and executives of other organizations. Courses include those organized by the 

Company’s training unit and those organized by the government regulatory agencies or independent organizations 

such as courses for the Thai Institute of Directors, which the Securities and Exchange Commission require directors 

of all listed firms to attend at least one course. These courses include Director Certification Program (DCP), Director 

Accreditation Program (DAP) and Audit Committee Program (ACP), which will allow directors to enhance knowledge 

and experiences and apply the learnings to improve their organizations.

8. CSR Report

The Company engaged in many activities during year 2014 such as activity related to improvement of life quality, 

society, education, youth and education, family, community supporting as well as anti-corruption. The corporate 

social responsibility report is made separately from the annual report and is sent to the shareholders together with 

invitation to the meeting and annual report

Anti-Corruption
BJC manages our work procedures and determines authority of executives and employees with explicit and  

transparency. We apply Internal Audit, Risk Assessment and Preventive Illegal Actions mechanism to ensure that all 

transactions are executed in line with law, ethic and anti-corruption policy. Executives and employees of all levels are 

communicated to raise awareness that corruption is deemed illegal. The Company has put emphasis on procurement 

policy, selection of contractors through transparent procedures and effective control. Moreover, the follow-up and 

monitor progress are deployed to ensure that our personnel strictly comply with the applicable laws. 

Moreover, the Company has become a member of Thai Chamber of Commerce who has clear anti-corruption policy. 

It is our dertermination to support and attend activities of the Thai Chamber of Commerce to support anti-corruption 

both within our organization and toward the national level.

The board of directors realizes the importance of control, management and operate business with honesty, integrity 

and compliance with related laws and regulations of the Securities and Exchange Commission. The Company’s practices 

are strictly and thoroughly compliant to such law and regulations to ensure and create confidence among shareholders 

and public investors of corporate governance on executives, employees and the Company constantly and sustainably.
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กำรจ่ายเงินปันผลของบริษัทใช้หลักเกณฑ์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีของผลประกอบการ

โดยรวมของกลุ่มบริษัทหลังหักค่าส�ารองต่างๆ ตามกฎหมาย (หากมี) โดยค�านึงถึงกระแสเงินสด และ/หรือ 

โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต ตามความ

เหมาะสม โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ค�านึงถึงการตั้งส�ารองตามกฎหมาย การมีข้อตกลงทางการเงิน หรือข้อตกลง

ในการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยาย

การลงทุนต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมด้วย

ส�าหรบับรษิทัย่อยทีม่กี�าไรสทุธแิละก�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรร จ่ายเงนิปันผลร้อยละ 90 ของก�าไรสทุธ ิให้กบับรษิทั เพือ่

น�าเงินปันผลที่ได้รับมาเป็นรายได้ของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ค�านึงถึงการตั้งทุนส�ารองตามกฎหมาย 

ข้อตกลงทางการเงิน หรือข้อตกลงในการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ 

โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม 

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี
เงินปันผลงวดระหว่างกาล 

(บาท/หุ้น)
เงินปันผลงวดสุดท้าย 

(บาท/หุ้น)
รวม

(บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ)

2553 0.25 0.35 0.60 50.12

2554 0.28 0.45 0.73 54.18

2555 0.32 0.52 0.84 55.24

2556 0.44 0.40 0.84 55.07

2557 0.35 0.25 0.60 57.65
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Dividend Payment Policy

THE Company pays dividends at no less than 50% of consolidated net profit after tax and other legal  

reserves (if any). The Company also takes into consideration cash flows and/or any new investment  

or expansion of both existing businesses and potential new businesses. The determination of dividend payments by 

its subsidiaries also take into account legal reserves, financial agreements, agreements with financial institutions to 

maintain financial ratio, cash flows, and/or investment or expansion projects. 

Subsidiaries with net profit and unappropriated retained earnings are subject to pay dividend at 90% of net 

profit to the Company which will realize such dividend as its income. The determination of dividend payments by its  

subsidiaries also take into account legal reserves, financial agreements, agreements with financial institutions to 

maintain financial ratio, cash flows and/or investment or expansion projects. 

Dividend payments over the past five years

Year
Interim Dividend 

(Baht/Share)
Final Dividend 
(Baht/Share)

Total
(Baht/Share)

Dividend Payout Ratio  
(%)

2010 0.25 0.35 0.60 50.12

2011 0.28 0.45 0.73 54.18

2012 0.32 0.52 0.84 55.24

2013 0.44 0.40 0.84 55.07

2014 0.35 0.25 0.60 57.65
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเส่ียง
Internal Control and Risk Management

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บรษิทัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการบรหิารความเสีย่ง
และระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรม มีการก�าหนดภาระหน้าที่
ความรบัผดิชอบ และอ�านาจในการด�าเนนิการทัง้ระดบับรหิาร
และระดบัปฏบิติัการอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ครอบคลมุ
การควบคุมระบบการเงิน การด�าเนินการ การใช้ทรัพยากร 
และการดูแลทรัพย์สินของบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทและ
กลุ่มบริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจให้
เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน โปร่งใส มีคุณธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ รวม
ทั้งบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้ บริษัทและกลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ี
สอดคล้องกบัแนวทางการควบคมุภายในของ The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commis-
sion (COSO) โดยมีองค์ประกอบและการด�าเนินงาน ดังนี้ 

1. Opinions of the Board of  
Directors on the Company’s  
internal control system

The Company recognizes the importance of the 

adequacy and appropriateness of risk management 

and internal control by emphasizing on internal 

control system with coverage in all respects. Roles, 

responsibilities and authorities of Management and 

operational levels have been set out in written form 

covering financial and accounting control, operational 

control, resource utilization and safeguarding of assets 

of the Company and the BJC Group (BJC) as well as 

compliance to applicable laws and regulations. These 

are to ensure that BJC operate its business effectively 

and efficiently  in compliance with the Company’s com-

mitment to sustainable growth, transparency, integrity 

and auditability, to mitigate/ prevent risks, as well 

as to achieve its mission and vision. In addition, the 

internal control system is aligned with the internal 

control–integrated framework of the Committee of 

Sponsoring Organization of Treadway Commission 

(COSO) with details as follows:
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1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บรษิทัและกลุม่บรษิทัมวีตัถปุระสงค์ในการสร้างองค์กรและ

สภาพแวดล้อมทีด่ ีให้ผูบ้รหิารและพนกังานยดึมัน่ในคณุค่าของ
ความซือ่ตรงและจรยิธรรม โดยบรษิทัได้ก�าหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านทางอินทราเน็ต
และรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการก�าหนดเป้าหมาย
การด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยใช้ Balance 
Scorecard เป็นเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลในการ
ปฏบัิติงาน และพจิารณาผลตอบแทนของพนกังาน นอกจากนี้ 
บรษิทัและกลุม่บรษิทัได้จดัโครงสร้างกลุม่ธรุกจิตามประเภท
การด�าเนนิงาน และจดัให้มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ
ควบคมุภายใน เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเกดิความชดัเจน 
มีประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน สามารถระบแุละจดัการความ
เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่า
น้ัน บรษิทัและกลุม่บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการจงูใจ พฒันาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เช่น การจัดระบบที่
ปรกึษา (Mentoring Program) แผนและกระบวนการสรรหา
ผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) รวมทัง้การก�าหนดให้
มกีารพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรทกุระดบัอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และรองรับการ
เจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต

2. การบริหารความเสี่ยง
บรษิทัได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ก�ากบั

ดแูลและก�าหนดกลยทุธ์ทีจ่ะใช้บรหิารความเสีย่งในการบรหิาร
จดัการในภาพรวมขององค์กร และมคีณะอนกุรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงส�าหรับหน่วยงานท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่ก�าหนด เพื่อให ้
ผูบ้รหิารทุกระดบัมส่ีวนร่วมในการบรหิารความเสีย่ง โดยแยก

1. Control Environment
The Company encourages good control environ-

ment in organization for management and employees 

adhering to value of integrity and ethics. Hence, the 

Company established the written Code of Conduct 

which has been published through intranet and com-

municated to new employees during their orientation 

sessions as a guideline for directors and all employees 

in performing their jobs.

In addition, business objectives and targets are 

clearly set with measurements. The Company has 

reviewed and considered by using Balance Scorecard 

as an operation guideline and tool for consideration 

of employee rewards. The organizational structure is 

established based on type of business for explicit and 

effective operation where the risks of business could 

be identified and managed effectively. Additionally, 

BJC has strong determination to motivate, develop 

and maintain high-potential employees by implement-

ing Mentoring Program and Succession Plan as well 

as continuously developing knowledge and skills for 

individuals at all levels to enhance personnel potential 

and support the growth of business in the future.

2. Risk Assessment
The Company appointed Risk Management Com-

mittee to oversee and determine how risks should 

be managed. The Risk Management sub-committee 

is appointed to prepare risk management framework 

for business units under its supervision in accordance 
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พจิารณาความเสีย่งทกุประเภททีอ่าจเกดิจากปัจจยัภายในและ
ภายนอกองค์กร ซึง่รวมถงึความเสีย่งด้านกลยทุธ์ การด�าเนนิ
งาน การรายงานการปฏบิตัติามกฏเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยประเมนิความส�าคญัของความเสีย่ง ทัง้โอกาส
เกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และก�าหนดแผน
ปฏิบัติงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงโดยการยอมรับความเสี่ยง 
การลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือการร่วมรับ
ความเสี่ยง เป็นต้น 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ในการด�าเนินการเก่ียวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยบริษัทมีการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานที่ส�าคัญที่เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังจัดท�ารายงานแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพ่ือ
เสรมิสร้างระบบการควบคมุภายใน เพือ่ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาระบบในการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม 
มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละ
ระดับอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการ 
กระท�าทจุรติออกจากกนั เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 
มกีารจดัท�าตารางอ�านาจอนมุตัขิองผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไว้
อย่างชัดเจนและรัดกุมเพื่อป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมีการติดตามการด�าเนิน
งานและรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนอย่าง
สม�่าเสมอ โดยมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลการบริหารงานอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงที่ด�าเนินการ
ตามเงือ่นไขทางธรุกจิปกตทิัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏบิติัการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
พ.ศ. 2546 รวมท้ังมกีารก�าหนดมาตรการทีจ่ะตดิตามให้การ
ด�าเนนิงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ลด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการควบคุมด้านความ
ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีห้มคีวามเหมาะสม ได้แก่ การ
ควบคมุการเข้าถงึสารสนเทศ การก�าหนดรหสัผ่าน การจดัท�า
นโยบายด้านความปลอดภยัข้อมลูและระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

with pre-defined directions and to enable management 

executives to participate in risk management. The risk 

assessment is conducted by taking into consideration 

both internal and external risk factors including 

strategic, operational, compliance and information 

technology risks. Risk assessment is conducted on 

two aspects as the impact and likelihood and propose 

action plan to manage risk by accepting, reducing, 

avoiding or transferring risk.

3. Control Activities
Management implemented effective and efficient 

control activities to prevent and mitigate risks to ac-

ceptable level. The Company established the policies 

and work procedures in written form as well as best 

practices as development guidelines to enhance the 

internal control for business units. The scope of au-

thority and responsibility of each management level is 

clearly stipulated based on business units supported 

with Chart of Authority for each management level 

to prevent frauds.

Additionally, the Company and Group Company 

regularly follow up the operations and related trans-

actions or any conflicts of interest to ensure of its ac-

curacy and completion. The Company also designated 

Directors/ Management as a directors in subsidiaries 

or related companies to closely oversight and ensure 

that actual transactions in general business operation 

would be consistent to Notification of the Commis-

sion of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure 

of Information and Other Acts of Listed Companies 

Concerning the Connected Transaction B.E.2546. 

The Company also stipulated the strategy to monitor 

business operation to be in compliance with appli-

cable laws and to minimize risk occurs from business 

operation as well as to maintain reputation of the 

Company. Moreover, the Company developed control 

system to its information technology to ensure safety 

of internal information which includes access to the 

information, password requirement and encryption 

of the information. 
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ในการด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบสารสนเทศและการสือ่สาร

ข้อมูล บริษัทด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูล
ส�าคญัท่ีจ�าเป็นและเพยีงพอส�าหรบัใช้ประกอบการตดัสนิใจ มี
ความถกูต้องสมบรูณ์ เป็นปัจจบุนั มรีปูแบบทีเ่ข้าใจง่าย และมี
การจดัเกบ็เอกสารส�าคญัไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู ่รวม
ทัง้มกีารสือ่สารจดัระบบสารสนเทศและช่องทางการสือ่สารท่ี
สามารถเชือ่มโยงกนัได้อย่างทัว่ถงึ เพือ่เป็นการสือ่สารข้อมลู
ภายในองค์กร ซึง่รวมถงึวตัถปุระสงค์และความรบัผดิชอบต่อ
การควบคุมภายในที่จ�าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุม
ภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่วางไว้

นอกจากน้ี ได้ก�าหนดให้มช่ีองทางร้องทกุข์ส�าหรบัพนกังาน
ที่เห็นว่าตนมิได้รับความเป็นธรรมตามสภาพการจ้าง การ
ท�างาน สิทธิประโยชน์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตาม
ระเบียบข้อบังคบัการท�างาน หรอืตามระเบยีบอืน่ใดของบรษิทั 
เพือ่ให้บคุคลต่างๆ ภายในบรษิทัสามารถแจ้งข้อมลูหรอืเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัท ตลอดจนเพื่อให้พนักงานได้
รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม

5. ระบบการติดตาม
ในการด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบการตดิตามประเมนิผลการ

ควบคุมภายใน คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มคีณะจดัการ เพ่ือ
ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ โดยมี
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในของบรษิทัท�าหน้าทีต่รวจสอบและ
สอบทานการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัและ
กลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีระบบการ
ควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม มกีารจดับคุลากรอย่าง
เพียงพอที่จะด�าเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ท้ังมกีารตดิตามควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยว่า 
สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการที่
กรรมการหรอืผูบ้รหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ 
โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์
กับทุกหน่วยงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีอิสระ ตลอดจนเสนอรายงานและแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างตรงไปตรงมาต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะจัดการ ทั้งน้ี กรณีที่พบข้อสังเกตเก่ียวกับข้อบกพร่อง
ของระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระส�าคัญ จะมีการสรุปข้อ

4. information and Communication
Regarding information and communication system, 

the Company provided the Board of Directors neces-

sary and adequate information for decision making, 

including objectives and responsibility to internal 

control which is crucial to promote the achievement of 

internal control as planned. Internal communication 

is set to be performed effectively through information 

technology system.In addition, complaint channel 

has been provided in order to enable everyone within 

the Company to report issues regarding misconducts 

and frauds as well as employees’ welfare, unfair 

treatment in working condition, rights, duties and 

responsibilities.

5. Monitoring
 Regarding monitoring internal control assess-

ment, the Board of Directors appointed Management 

to continuously monitor and assess operation per-

formance. The Company’s internal auditors’ duties 

are to verify and examine the operations of business 

units within the Company and Group Company to 

ensure adequate and appropriate internal control 

emphasizing on prevention and benefits to all busi-

ness units. The internal auditors can independently 

perform their works including issue and resolution 

proposal to Audit Committee and Management. In 

case of significant error of the internal control is 

found, the matter will be reported to related divisions 

for acknowledgement and solution, prevention and 

mitigation of potential risks. Such matter must be 

solved within a specified period of time to ensure 

the Company and Group Company have adequate and 

appropriate internal control.
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สงัเกตดงักล่าวให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัทราบ เพือ่ให้ท�าการ
ป้องกนัและลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยแก้ไขให้แล้วเสรจ็
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ และเพื่อให้ผู้บริหารมีความ
มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558  
วันท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความเหน็ชอบตาม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่อง ความเพียง
พอของระบบการควบคมุภายในด้านต่างๆ โดยมคีวามเหน็ว่า 
บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการสร้างบรรยากาศการควบคุม เพื่อ
ส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจ�าเป็นของระบบ
การควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารมีการพิจารณาลักษณะความ
เสี่ยงทั้งหมด วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงจะ
เกดิขึน้ และก�าหนดมาตรการเพือ่ลดความเสีย่งให้อยูใ่นระดบั
ทีเ่หมาะสม มกีารก�าหนดการควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่าย
บริหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้แนวทางที่ฝ่าย
บรหิารก�าหนดได้รบัการตอบสนองและปฏบิตัติาม จดัให้มกีาร
สือ่สารข้อมลูทีม่คีณุภาพและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ ส�าหรบั
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการติดตาม
การปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยัง
ด�าเนนิอยูอ่ย่างต่อเนือ่งและมกีารแก้ไขปรบัปรงุให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ  
ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

นอกจากนี ้จากการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัประจ�า
ปี 2557 โดยผู้สอบบัญชีภายนอก มิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในในลักษณะที่เป็นสาระส�าคัญที่อาจ
ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัและกลุม่
บริษัทแต่ประการใด 

With reference to Board of Director Meeting no. 

3/2015 on 25 February 2015, with participation of the 

Audit Committee, the Board of Directors expressed 

consent regarding adequacy of internal control system 

of overall system. The Board expressed their opinion 

that the Company and Group Company have created 

control environment to support everyone to realize 

the importance of internal control. The Management 

considered the nature of possible risks as well as 

analyzed the impact, likelihood and control activities 

to mitigate risk to appropriate level, to define the 

management control activities adequately and ap-

propriately in order that the guidelines determined by 

the management will be complied, to provide effective 

and adequate communication for decision making of 

Management, shareholders and other stakeholders, 

ensuring that these are carried out as planned objec-

tive. The internal control system is constantly operat-

ing and improving in line with changing situations. 

Moreover, any errors are timely solved.

The 2014 financial statement audit performed by 

an external auditor did not note any significant issue 

which might cause adverse impact to business opera-

tion of the Company and Group Company.  
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2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกรณทีี่มคีวามเหน็แตกตา่งไปจากความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี –

3. หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้
งานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาเหน็ชอบให้

แต่งตั้ง คุณสุจิตรา วิชยศึกษ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้มีประสบการณ์
และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี 
ประกอบกับมีประสบการณ์ในงานบัญชีการเงิน จึงเห็นว่ามี
ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้
ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

2) หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท

บรษิทัมอบหมายให้ นางกมลวรรณ ศวิรกัษ์ ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Depart-
ment) เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของ
หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยมคีณุสมบตัขิองผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานก�ากบัดแูลการ
ปฏบัิติงานของบรษิทั ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

2. Board of Audit Committee’s 
opinion in case the opinion is dif-
ferent from Board of Directors.

- None –

3. Head of internal Audit and 
Head of Compliance Department

1) Head of internal Audit
In 2014, the Audit Committee approved appoint-

ment of Mrs. Sujittra Vichayasuek as a Senior Vice 

President, Group Internal Audit Division. Mrs. Sujittra 

Vichayasuek is competent with in-depth knowledge 

and understanding business of BJC Group. She is also 

experienced in accounting and financial matters. As 

a side note, any appointment, promotion, removal, 

dismissal head of internal audit must be approved by 

the Audit Committee. The qualifications of the head 

of internal audit are as shown in annex 3, form 56-1. 

2) Head of Compliance Department
The Company assigned Mrs. Kamonwan Sivaraksa 

as Head of Compliance Department to oversee and 

supervise the Company to comply with regulations of 

government agencies. The qualifications of the Head 

of Compliance Department are included in attached 

document No.3 in form 56-1
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ทรัพยากรบุคคล
Human Resources

ปี 2557 เป็นอีกปีหนึ่งที่บีเจซียังคงมีการขยายธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องสม�า่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่ม/

ขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งช่องทางใหม่ด้านการค้าออนไลน์ เพ่ือ
เพิ่มศักยภาพด้านการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ท�าให้ต้องมี
การขยายการรบัพนกังานใหม่ทีม่ทีกัษะทีแ่ตกต่างหลากหลาย
สอดคล้องและสนับสนุนการท�าธุรกรรมในโลกสมัยใหม่ เป็น
ผลให้ในปัจจบุนั บีเจซมีจี�านวนพนกังานทัง้ในประเทศและต่าง
ประเทศเพิม่ขึน้รวมกนัเกอืบ 12,000 คนแล้ว ท�าให้เกดิความ
แตกต่างหลากหลาย (Diversity) มากขึน้ นอกเหนอืจากเรือ่ง
ของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา อายุ เพศ ยังรวมถึงทักษะที่
พร้อมต่อการด�าเนนิธรุกจิในโลกสมยัใหม่ ซึง่เป็นการส่งเสรมิ
การต่อเติมและขยายธุรกิจของบีเจซีออกไปอย่างไร้ขีดจ�ากัด
มากขึ้น พร้อมต่อการเข้าสู่การเป็นบริษัทช้ันน�าในภูมิภาคนี้
และการเข้าสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ

การขยายธุรกิจของบีเจซี และการรับพนักงานใหม่เข้ามา
อยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ในปีที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยเอื้ออ�านวย 
เป็นผลให้บเีจซยีงัคงมพีลงัในการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ให้กบัองค์กร 
สะท้อนศกัยภาพระยะยาวในการด�าเนนิการธรุกจิ สอดคล้อง
กบัวฒันธรรมองค์กรของบเีจซทีีย่งัคงด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง
ในเรื่องของ D-C-F (Dynamic, Creative, Friendly) ท่ีผู้
บริหารและพนักงานร่วมถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด ซึ่งก่อให้ 
เกิดความกระฉับกระเฉงและส่งผลต่อการขยายธุรกิจของ 
บีเจซีได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ในทางการบริหาร ฝ่ายจัดการของบีเจซียังคงมุ่งมั่นใน

2014 is another year that BJC business growth 

expands constantly, especially increa-

sion/expansion of new products as well as expansion 

of new sales channels which includes online market-

ing. All these are contributed to revenue increase of the 

Company. Consequently, it is neccessary to recruit more 

employees with different skills to meet and support mod-

ern operations. At present, BJC employs approximately 

12,000 people in domestic and overseas positions. A 

great number of employees does not only mean diversity 

in terms of races, cultures, languages, ages, genders, but 

also in terms of different working skills. The Company’s 

modern business operation requires working skills that 

can support to boundless expansion and growth of BJC 

business and to move the Company forward as a leader of 

in the region and entering into AEC efficiently. 

The continual expansion and recruitment of BJC, 

despite the bad economic year, enabled the Company to 

create new things for long term business performance. BJC 

carried on a corporate culture based on D-C-F (Dynamic, 

Creative, Friendly) of which both executives and employ-

ees follow as guidlines for activation and stability of the 

sustainable success. 

In regards to management, our managing team has 

strong determination to maintain leadership continuity 
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การให้ความส�าคัญต่อการรักษาความต่อเน่ืองของภาวะผู้น�า 
(Leadership Continuity) ในองค์กรด้วยความเชื่อมั่นว่า 
“ทรัพยากรบุคคล” เป็นหนึ่งในปัจจัยตัดสินความส�าเร็จของ
องค์กร จึงได้มีการเน้นย�้า “การบริหารก�าลังคนเชิงกลยุทธ์” 
(Strategic Workforce Management) อย่างต่อเนื่องตลอด
มา ทั้งในเรื่องของการสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession 
Planning) และการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent 
Management) รวมถึงโปรแกรมการสรรหาพนักงานใหม่
ด้วยวิธีการพิเศษต่างๆ ซึ่งในปี 2557 นี้ บีเจซีได้มีโครงการ
เพิ่มเติมในส่วนของการ “เปิดบ้านรับวิชาชีพเฉพาะ ด้านการ
บัญชี การเงิน และการบริหารธุรกิจ” (BJC Open House : 
Finance & Accounting Career Day) และจะได้มกีารด�าเนนิ
การอย่างต่อเนื่องกับวิชาชีพด้านอื่นๆ ต่อไปด้วย รวมทั้งเพิ่ม
เติมเสรมิสร้างศกัยภาพของบคุลากร โดยการส่งเสรมิให้มกีาร
พฒันาและฝึกอบรมอย่างทัว่ถงึและต่อเนือ่งแม้ในยามท่ีภาวะ
เศรษฐกจิไม่เอือ้อ�านวย เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการ
ด�าเนินการและขยายธุรกิจเมื่อมีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ�านวยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บีเจซียังด�าเนินโครงการให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี-โทที่บีเจซีมอบให้กับนิสิต/นักศึกษาปีละกว่า 30 
ทุนแล้ว ยงัได้ขยายไปยงักลุม่นกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัร
วชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ซึง่เป็นสาขาทีข่าดแคลนในตลาดแรงงาน
ขณะนี้ โดยเป็นการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างบุคลากรใน
ด้านการศกึษาและอาชพีร่วมกนักบัหน่วยบญัชาการรกัษาดนิ
แดน สังกัดกองทัพบก ในโครงการ “โรงเรียนผู้น�า...ปลูกต้น
กล้ารักษาดินแดน” ซึ่งจะเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการ
รับพนักงานให้กับบีเจซีต่อไปในอนาคต

ในส่วนของการธ�ารงรกัษาผูบ้รหิารและพนกังาน (Reten-
tion Program) ทีน่อกเหนอืจากการด�าเนนิการทีม่อียูแ่ล้ว บเีจซี 
ยงัคงมแีนวทางในการดแูลด้วยการจดัให้มโีครงการ Employee 
Stock Ownership Plan (ESOP) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานบางระดับได้มีส่วนร่วมเป็น

with strong belief that great “Human Resources” is one 

of the factors that indicates success of the organization. 

Strategic Workforce Management is applied to our Human 

Resources strategies including succession planning, talent 

management, new recruitment campaigns. In 2014, BJC 

launched “BJC Open House : Finance & Accounting Career 

Day” to recruit and retain high potential employees with 

related skills and a plan to extend the scope of other occupa-

tion fields in the next Open House project as well. Despite 

the economic downturn, training courses continued to be 

provided for employees in all levels with determination to 

develop and increase skills of employees as a preparation 

to business operation and expansion plan upon.

In addition, BJC continued sponsoring of academic  

scholarship. In addition to 30 scholarships distributed to 

students in Bachelor and Master Degree levels every  year, 

we extend the quota to students from higher vocational 

degree, as they are in high demand of the labour market. In 

collaboration with the Territorial Defense Command under 

the Royal Thai Army, the extended quota of scholarship is 

proceeded as “School of the Leader… We grow forest, We 

protect our territory.” The project is a part of continual 

recruitment for BJC in the future.

Apart from existing retention program, BJC also contin-

ued its Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for the 3rd 

year to encourage executives and employees from certain 

levels to be a shareholder. This project aimed to retain the 

employee with the Company in long term to create growth 

and sustainable future together. Synergy Project is a key 

performance indicator launched annually and attended 

by employees from different business units. Coaching and 

Sharing Culture, a project where employees are encouraged 

to exchange and share learning experience among their 
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เจ้าของบริษัท และยังธ�ารงรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัท
ในระยะยาว เพือ่ช่วยกนัสร้างความเจรญิเตบิโตก้าวหน้าให้กบั
บรษิทัตลอดไป อกีทัง้บรษิทัยงัมโีครงการส่งเสรมิให้พนกังาน
ในหน่วยธรุกจิ (Business Unit) ต่างๆ ร่วมกนัด�าเนนิโครงการ 
“ประสานพลังร่วม” (Synergy Project) โดยก�าหนดเป็นตัว
ชี้วัดผล (Key Performance Indicator) ประจ�าปีอันน�ามา
ซึ่งโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ในหลายโครงการด้วยกัน 
รวมทั้งการส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้
ซึ่งกันและกันผ่านโครงการ Coaching and Sharing Culture 
โดยพนักงานระดับผู้จัดการทุกคนมีตัวชี้วัด (KPI) เพิ่มเติม
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและแนะน�าประสบการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคนในทีมงาน อันจะน�า
ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในหน่วยงานและบีเจซีที่จะคงอยู่กับ
องค์กรต่อไป

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายจัดการของบีเจซี 
ยังมีการส่งเสริมงานด้านการสร้างสัมพันธ์กับพนักงานและ
ครอบครวั โดยมท้ัีงกจิกรรมด้านการมอบทนุบตุรพนกังานปีละ
เกอืบ 1 ล้านบาท การจดังานสร้างพระพทุธรปู งานกฐนิสามคัคี 
บีเจซี งานมหกรรมสินค้าราคาพิเศษส�าหรับพนักงาน (BJC 
Trade Fair Day) งานลอยกระทง และงานสังสรรค์ปีใหม่ 
ร่วมกับทางกลุ่มบริษัท TCC Group อีกด้วย รวมท้ังยังคง 
มุ่งมั่นส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของการประพฤติปฏิบัติ
ตามค่านิยมบริษัทของ B-J-C (B - Beyond Satisfaction, 
J - Joint Success, C - Caring for Community) และ
วัฒนธรรมขององค์กร D-C-F (D - Dynamic, C - Creative, 
F - Friendly) รวมถึงการร่วมปฏิบัติตามสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ขององค์กรในเรื่องของ CHAMPION 
(C - Customer Focus, H - High Personal Effectiveness, 
A - Achievement Orientation, M - Maximized Business 
Opportunities, P - Positive Inter-relationship, I - Initiatives 
& Improvement, O - Openness, N - Non-bureaucracy) 
ซึ่งน�าพาให้ในปีนี้ บีเจซียังคงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเพิ่ม
เติมจากสถาบันต่างๆ เช่น

• รางวลัสถานประกอบการดเีด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์ จาก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8

teams. Significantly, all managerial level employees are 

evaluated at the end of project by KPI indicator regarding 

teaching-learning-introducing useful information for work 

to colleagues. The project is expected to create new and 

sustainable knowledge elements for their teams as well as 

BJC organization as a whole. 

Furthermore, taking into consideration the employ-

ees and their families, BJC management team provides 

welfares and activities to strengthen family relationship 

such as academic scholarship to employees’ children of 1 

million baht per year, creating of Buddha statue, Kathin 

BJC – religious ceremony, BJC Trade Fair Day, Loy Krathong 

Festival and New Year Party with TCC Group. The Company 

has strong determination to follow the organization value: 

B-J-C (B - Beyond Satisfaction, J - Joint Success, C - Caring 

for Community) and corporate culture: D-C-F ( D - Dynamic, 

C - Creative, F - Friendly), Corporate Core Competency re-

garding CHAMPION (C - Customer Focus, H - High Personal 

Effectiveness, A - Achievement Orientation, M - Maximized 

Business Opportunities, P - Positive Inter-relationship, 

I - Initiatives & Improvement, O - Openness, N - Non-

bureaucracy). In 2014, BJC also received honorable award 

from various institutions such as:

• Best Factory Award in the category of Labour Relations 

from the Department of Skill, Ministry of Labour for 

the 8th year.
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
General Information and Other Information 

1. ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์  BJC
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขท่ี 99 
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธรุกจิ บรษิทัด�าเนนิธรุกจิหลกัเกีย่วกบัการผลติ การ
จัดจ�าหน่าย และการให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

1. ผลติ ท�าการตลาด และจดัจ�าหน่าย (1) ผลติภณัฑ์ด้าน
บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม และ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง (2) ผลิตภัณฑ์ด้านอุปโภคบริโภค
ต่างๆ ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ซึ่งท�าจาก
นม สินค้าเครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ แชมพู และเครื่องส�าอาง) 
สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน (กระดาษทิชชู่และผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาด)

2. น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย (1) ผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์ 
ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ 
(2) ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค ได้แก่ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ (3) ผลิตภัณฑ์ด้านหนังสือ
และนิตยสาร เครื่องเขียนและเครื่องใช้ส�านักงาน

3. ออกแบบ จดัหา และจดัจ�าหน่ายเครือ่งมอืและอปุกรณ์ 
ระบบควบคมุอตัโนมตั ิเครือ่งมอืเพือ่การอตุสาหกรรม อปุกรณ์
คลังสินค้าและขนส่งสินค้า และโครงเหล็กเสาไฟฟ้าแรงสูง
ชุบสังกะสี

General Information

(1) Corporate Information

Name of Company: Berli Jucker Public Company Limited

Symbol: BJC

Head Office: Berli Jucker House 99 Soi Rubia, Sukhumvit 

42 Road Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110

Business Type: The Company is involved in manufacturing, 

distribution and other service activities in the follow areas:

1. Manufacturing, marketing, and distributing (1) 

packaging products, including glass containers, aluminum 

cans and rigid plastic containers and (2) consumer products, 

including snacks, beverage, dairy products, personal 

products (soaps, shampoos, and cosmetics), and household 

products (tissue products and cleansing products)

2. Importing, marketing, and distributing (1) healthcare 

products, including pharmaceutical and medical supplies, 

(2) technical supplies, including industrial chemicals and 

technical imaging products and (3) books, magazine, 

stationery products, and office supplies

3. Design, supply and assembly of automation & 

control systems, industrial equipment, logistics & 

warehouse equipment and galvanized steel towers for 

power transmission lines
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4. ให้บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่ง และจัดส่งสินค้า (โลจิสติกส์)
5. ด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท  0107536000226
ทุนจดทะเบียน  2,014,389,444 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 2,014,389,444 หุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนช�าระแล้ว  1,592,221,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,592,221,000 หุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม  1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
โทรศัพท ์ 0 2367 1111 (ระบบ D.I.D.) และ 0 2367 4520-39
โทรสาร  0 2367 1000 และ 0 2381 4545
เว็บไซต ์ http://www.bjc.co.th

(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557)

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย 

(หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น)

สัดส่วน

การถือ

หุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ)

บริษัทย่อย

บริษัท อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย 

จ�ากัด (มหาชน)

15 หมู่ 1 ถนนราษฎร์บูรณะ 

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2427 0060-3, 

0 2769 3500

โทรสาร : 0 2427 6603,

0 2769 3501, 0 2769 3535

ผลิตภาชนะแก้ว
1,170,000,000 

บาท
สามัญ 117,000,000 10 บาท

1,170,000,000 

บาท
115,355,235 98.59

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ากัด

28 เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

เอส ไอ แอล หมู่ที่ 1 ต�าบลบัวลอย 

อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์ : 036 373 812-7

โทรสาร : 036 373 812-7

ผลิตภาชนะแก้ว
2,270,000,000 

บาท
สามัญ 22,700,000 100 บาท

2,270,000,000 

บาท
22,700,000 100

บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จ�ากัด

78 หมู่ 3 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนน

บางนา-ตราด กม.18 ต�าบลหนองปรือ 

อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท์ : 0 2769 3500

โทรสาร : 0 2769 3501, 0 2769 3535

บริการจัดอบรม

สัมมนา

100,000,000 

บาท
สามัญ 10,000,000 10 บาท

100,000,000 

บาท
10,000,000 100
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4. Providing logistics services, including custom clearing, warehousing, transporting, and distributing services

5. Providing information technology services and other businesses

Registration Number: 0107536000226

Registered Capital:  Baht 2,014,389,444 divided into 2,014,389,444 ordinary shares with par value of 

 Baht 1 each.

Paid-up Capital:  Baht 1,592,221,000 divided into 1,592,221,000 ordinary shares with par value of Baht 1 each.

 (as of 31 December 2014)

Voting Rights: 1 Share per 1 Vote

Tel:  0 2367 1111, 0 2367 4520-39

Fax:  0 2367 1000, 0 2381 4545

Website:  www.bjc.co.th

E-mail:  bjc@bjc.co.th

(2) Details of Shareholder in Juristic Persons (BJC Group’s Shareholding Over 10%) As of 31 
December 2014

Name and Details of Company
Type Of 

Business
Register 
Capital

Types 
of 

Share

Number 
Of Shares

Issued

Par 
Value

Paid-Up 
Capital

Number 
Of Shares 

Held

% Of 
Share-
hold-
ing/

Invest-
ment

Subsidiaries 

Thai Glass Industries PCL.
15 Moo 1, Rajburana Road, 
Kwaeng Rajburana, Khet 
Rajburana, Bangkok 
Tel : 0 2427 0060-3, 0 2769 3500
Fax : 0 2427 6603, 0 2769 3501, 
 0 2769 3535

Manufacture 
of Glass 

Containers

1,170,000,000 
Baht

Ordinary 117,000,000 10 Baht
1,170,000,000 

Baht
115,355,235 98.59

Thai Malaya Glass Co. Ltd.
28 Moo 1 SIL Industrial Land 
Tambol
Bualoy, Amphur Nongkae, 
Saraburi
Tel : 0 3637 3821-7
Fax : 0 3637 3812-7

Manufacture 
of Glass 

Containers

2,270,000,000 
Baht

Ordinary 22,700,000 100 Baht
2,270,000,000 

Baht
22,700,000 100

Thai Glass Technology Co., Ltd.
78 Moo 3, Soi Watsriwareenoi, 
Bang Na-Trad Km.18 Road, 
Tambol Nong Prue, Amphur Bang 
Plee, Samutprakan
Tel : 0 2769 3500
Fax : 0 2769 3501, 0 2769 3535

Seminar 
and training 

center

100,000,000 
Baht

Ordinary 10,000,000 10 Baht
100,000,000 

Baht
10,000,000 100
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย 

(หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น)

สัดส่วน

การถือ

หุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ)

บริษัท บีเจซี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด

99 ชั้น 19 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน
2,055,000,000 

บาท
สามัญ 20,550,000 100 บาท

2,055,000,000 

บาท
20,550,000 100

บีเจซี กลาส คัมปะนี ลิมิเต็ด

1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทม์สแควร์ 

ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 

โทรสาร : (852) 3188 8222

ลงทุน ค้าขาย 

น�าเข้า และ

ส่งออก 

8,310,000 

เหรียญฮ่องกง
สามัญ 8,310,000

1 

เหรียญฮ่องกง

8,310,000 
เหรียญฮ่องกง

8,310,000 100

บีเจซี กลาส เวียดนาม ลิมิเต็ด

เขตอุตสาหรรม มี่ สวน เขตตันบิน

จังหวัด บา เรีย หวุง เตา ประเทศ

เวียดนาม

โทรศัพท์: (84.8) 39306629

โทรสาร: (84.8) 39305925

ผลิตภาชนะแก้ว
15,822,000 

เหรียญสหรัฐ
- - -

15,822,000 
เหรียญสหรัฐ

- 100

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ากัด

99 หมู่ 9 ถนนหนองปลากระดี่ ต�าบล

หนองปลิง  

อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

โทรศัพท์ : 036 373 600

โทรสาร : 036 373 602

ผลิตกระป๋อง

อะลูมิเนียม
1,500,000,000 

บาท
สามัญ 150,000,000 10 บาท

1,500,000,000 
บาท

75,000,010 50.00001

ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน โฮลดิ้ง 

ลิมิเต็ด

193 ถนนปริ้นส์เอ๊ดเวิร์ด ฝั่งตะวันตก 

1618 อาคารแกรนด์เซ็นจูรี่เพลส ทาวเวอร์ 

1 เกาลูน ฮ่องกง

บริษัทลงทุน
60,000,000 
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 60,000,000
1 

เหรียญสหรัฐ

60,000,000 

เหรียญสหรัฐ
16,074,000 26.79

ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน เวียดนาม 

ลิมิเต็ด

2 วีเอสไอพี 2-เอ ถนน18 เขต

อุตสาหกรรมเวียดนาม-สิงคโปร์ พาร์ค 

2-เอ เขตธ่านเอวียน จังหวัดบินเยือง 

ประเทศเวียดนาม

โทรศัพท์ : (84) 650 222 1081-88

โทรสาร : (84) 650 222 1089-90

ผลิตกระป๋อง

อะลูมิเนียม
1,170,000,000,000 

เวียดนามดอง
- - -

585,000,000,000
เวียดนามดอง

- 26.79

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ากัด

225/10 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต�าบล

บางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท์ : 0 2313 1470-3 

โทรสาร : 0 2313 1031

ผลิตอาหารว่าง
320,000,000 

บาท
สามัญ 3,200,000 100 บาท

320,000,000 

บาท
3,200,000 100
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Name and Details of Company
Type Of 

Business
Register 
Capital

Types 
of 

Share

Number 
Of Shares

Issued

Par 
Value

Paid-Up 
Capital

Number 
Of Shares 

Held

% Of 
Share-
hold-
ing/

Invest-
ment

BJC Packaging Co., Ltd.
19th Floor, 99 Soi Rubia, 
Sukhumvit 42 Road, Kwaeng 
Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok

Investment 
vehicle

2,055,000,000 
Baht

Ordinary 20,550,000 100 Baht
2,055,000,000 

Baht
20,550,000 100

BJC Glass Co., Ltd.
36/F, Tower Two, Times Square, 
1 Matheson Street, Causeway Bay, 
Hong Kong
Tel : (852) 3188 8333
Fax : (852) 3188 8222

Investment, 
Trading, 

Import and 
Export

8,310,000 HKD Ordinary 8,310,000 1 HKD 8,310,000 HKD 8,310,000 100

BJC Glass Vietnam Ltd.
My Xuan A Industrial Zone, Tan 
Thanh District, Baria Vung Tua 
Province, Vietnam
Tel : (84.8) 39306629
Fax : (84.8) 39305925

Manufacture 
of Glass 

Containers
15,822,000 USD - - - 15,822,000 USD - 100

Thai Beverage Can Co., Ltd
99 Moo 9 SIL Industrial Land,
Nongplakradi Road, Tambol
Nongpling, Amphur Nongkhae, 
Saraburi 
Tel : 036 373 600
Fax : 036 373 602

Manufacture 
of aluminum 

cans 

1,500,000,000 
Baht

Ordinary 150,000,000 10 Baht
1,5000,000,000 

Baht
75,000,010 50.00001

TBC-Ball Beverage Can Holding 
Ltd. (Hong Kong)
1618, Tower 1, Grand Century 
Place, 193 Prince Edward Road 
West, Kowloon, Hong Kong

Investment 
vehicle

60,000,000 USD Ordinary 60,000,000 1 USD
60,000,000 

USD
16,074,000 26.79

TBC-Ball Beverage Can Vietnam 
Ltd.
No. 2 VSIP IIA, Street 18, VSIP IIA 
Tan Uyen, Binh Duong, Vietnam
Tel : (84) 650 222 1081-88
Fax : (84) 650 222 1089-90

Manufacture 
of aluminum 

cans

1,170,000,000,000 
VND

- - -
585, 000,000,000 

VND
- 26.79

Berli Jucker Foods Ltd.
225/10 Moo 1, Theparak Road,
Tambol Bangsaothong, Amphur 
Bangsaothong, Samutprakarn
Tel : 0 2313 1470-3
Fax : 0 2313 1031

Manufacture 
of snack 

foods

320,000,000 
Baht

Ordinary 3,200,000
100 

Baht
320,000,000 

Baht
3,200,000 100
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย 

(หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น)

สัดส่วน

การถือ

หุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ)

บีเจซี ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี

ลอต 1 จาลัน เปลาเบอร์ 23/1 

ส่วน 23 40300 ชาฮ์ ฮาลัมม เซลังกอร์ 

ประเทศมาเลเซีย

โทรศัพท์ : (60) 3554 24113

โทรสาร : (60) 3554 20131 

ผลิตอาหารว่าง
12,000,000 

ริงกิต
สามัญ 12,000,000 1 ริงกิต

12,000,000 

ริงกิต
12,000,000 100

บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จ�ากัด

990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ยูนิต 804 

ชั้นที่ 8 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2649 2900

โทรสาร : 0 2632 2223

ผลิตและ

จัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์

โยเกิร์ตสดและ

ผลิตภัณฑ์ซึ่ง

ท�าจากนม

935,200,000 

บาท
สามัญ 9,352,000 100 บาท

935,200,000 

บาท
4,769,520 51

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ากัด

330 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด 

ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท์ : 0 2312 6115-8 

โทรสาร : 0 2312 6173

ผลิตกระดาษ

อนามัย

900,000,000 

บาท
สามัญ 90,000,000 10 บาท

900,000,000 

บาท
85,354,470 94.84

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ�ากัด

70 หมู่ 13 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 

ต�าบลบางหญ้าแพรก อ�าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท์ : 0 2385 9024 

โทรสาร : 0 2358 9355

ผลิตสบู่ เครื่อง

ส�าอาง และ

ลูกอม

70,000,000 

บาท
สามัญ 70,000 1,000 บาท

70,000,000 

บาท
69,892 99.85

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ : 0 2367 1233-5 

โทรสาร : 0 2712 2273 

บริการด้าน

พิธีการออก

สินค้า 

คลังสินค้า 

ขนส่ง และจัด

ส่งสินค้า

50,000,000 

บาท
สามัญ 500,000 100 บาท

50,000,000

บาท
500,000 100

ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี 

ลิมิเต็ด ถนนแมทเธอร์สัน 

อาคารไทม์สแควร์ ตึก 2 

ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ 

เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง

โทรศัพท์ : (852) 3188 8333

โทรสาร : (852) 3188 8222

บริษัทลงทุน
41,000,000 

เหรียญฮ่องกง
สามัญ 41,000,000

1 เหรียญ

ฮ่องกง

41,000,000  

เหรียญฮ่องกง
30,750,000 75
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Name and Details of Company
Type Of 

Business
Register 
Capital

Types 
of 

Share

Number 
Of Shares

Issued

Par 
Value

Paid-Up 
Capital

Number 
Of Shares 

Held

% Of 
Share-
hold-
ing/

Invest-
ment

BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 1, Jalan Pelabur 23/1 Section
23, 40300 Shah Alam, Selangor,
Malaysia
Tel : (60) 3554 24113
Fax : (60) 3554 20131

Manufacture 
of snack 

foods

12,000,000 
 Ringkit

Ordinary 12,000,000 1 Ringkit
12,000,000 

 Ringkit
12,000,000 100

BJC Danone Dairy Co., Ltd. 
Abdulrahim Place, Unit 804, 10th 
Floor, 990 Rama IV Road, Kwaeng 
Silom, Khet Bangrak, Bangkok
Tel : 0 2649 2900
Fax: 0 2632 2223

Manufacture 
of Fresh 
Yoghurt 
and Milk 
Products

935,200,000 
Baht

Ordinary 9,352,000 100 Baht
935,200,000 

Baht
4,769,520 51

Berli Jucker Cellox Ltd.
330 Moo 9, Bangna-Trad Road,
Tambol Bangchalong, Amphur 
Banplee, Samuthprakarn
Tel : 0 2312 6115-8
Fax : 0 2312 6173

Manufacture 
of paper 
products

900,000,000 
Baht

Ordinary 90,000,000 10 Baht
900,000,000 

Baht
85,354,470 94.84

Rubia Industries Ltd.
70 Moo 13, Poochaosamingprai
Road, Tambol Bangyaprake,
Amphur Prapradaeng, 
Samutprakarn
Tel : 0 2385 9024
Fax : 0 2358 9355

Manufacture of 
soaps, 

cosmetics and 
confectioneries

70,000,000 Baht Ordinary 70,000
1,000 
Baht

70,000,000 
Baht

69,892 99.85

Berli Jucker Logistics Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1460
Fax : 0 2712 2273 

Custom 
clearing, 

warehousing, 
transportation 

and 
distribution 

services

50,000,000 Baht Ordinary 500,000 100 Baht
50,000,000 

Baht
500,000 100

Thai Corp International Co., Ltd.
36/F., Tower Two, Times Square, 1
Matheson Street, Causeway Bay,
Hong Kong
Tel : 3188 8333
Fax : 3188 8222

Investment 
vehicle

41,000,000 HKD Ordinary 41,000,000 1 HKD 41,000,000 HKD 30,750,000 75
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย 

(หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น)

สัดส่วน

การถือ

หุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ)

ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) 

คัมปะนี ลิมิเต็ด 

40 บา ฮูเยน ตวน กวน วาร์ด 6 

ดิสทริก 3 โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม

โทรศัพท์ : (848) 3811 7777, 

(848) 3811 9999

โทรสาร : (848) 3811 7816

ตัวแทนจ�าหน่าย
54,000,000,000 

เวียดนามดอง
- - -

5,400,000,000

เวียดนามดอง
- 75

บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด

1 ถนน แมทเธอร์สัน อาคารไทม์สแควร์ 

ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ 

เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง

โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 

โทรสาร : (852) 3188 8222

ตัวแทนจ�าหน่าย
5,110,000 

เหรียญฮ่องกง
สามัญ

5,110,000 1 

เหรียญฮ่องกง

5,110,000 เหรียญ

ฮ่องกง
3,832,500 75

อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเต็ด

ลอต 5-4 ถนน เอ็ม 14 เขตอุตสาหกรรม

ทัน บินห์ ย่าน บิน ฮึง ฮวา เขตบินห์ ทัน 

โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ผลิตผลิตภัณฑ์

ซึ่งท�าจาก

ถั่วเหลือง

30,000,000,000 

เวียดนามดอง
- - -

30,000,000,000 

เวียดนามดอง
- 75

ไทอัน เวียดนาม จอยท์ สต็อก คัมปะนี

ห้อง 1803 อาคารฮานอย เซ็นเตอร์ 

ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด 

ย่านตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม 

ฮานอย ประเทศเวียดนาม

บริษัทลงทุน
600,000,000,000 

เวียดนามดอง
สามัญ 60,000,000

10,000 

เวียดนามดอง

600,000,000,000 

เวียดนามดอง
39,000,000 65

ภูไท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คัมปะนี 

ห้อง 1801 อาคารฮานอย เซ็นเตอร์ 

ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด 

ย่าน ตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม 

ฮานอย ประเทศเวียดนาม 

โทรศัพท์ : (84) 565 9099 

โทรสาร : (84) 565 9088

จ�าหน่ายสินค้า

อุปโภค

และบริโภค

366,265,340,000 

เวียดนามดอง
สามัญ 36,626,534

10,000 

เวียดนามดอง

366,265,340,000 

เวียดนามดอง
23,642,428 64.55

ภูไท เทเลคอมมูนิเคชั่น จอยท์ สต็อก 

คัมปะนี ห้อง 18-01 อาคารฮานอย 

เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด 

ย่าน ตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม 

ฮานอย ประเทศเวียดนาม 

โทรศัพท์ : (84) 565 9099 

โทรสาร : (84) 565 9088

จ�าหน่ายสินค้า

อุปโภคและ

บริโภค

50,000,000,000 

เวียดนามดอง
สามัญ 5,000,000

10,000 

เวียดนามดอง

50,000,000,000 

เวียดนามดอง
3,224,500 64.49
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Name and Details of Company
Type Of 

Business
Register 
Capital

Types 
of 

Share

Number 
Of Shares

Issued

Par 
Value

Paid-Up 
Capital

Number 
Of Shares 

Held

% Of 
Share-
hold-
ing/

Invest-
ment

Thai Corp International 
(Vietnam) Co., Ltd.
40 Ba, Huyen Thanh Quan, Ward 
6, District 3, Ho Chi Minh City, 
Vietnam  
Tel : (848) 3811-7777
(848) 3811-9999
Fax : (848) 3811-7816

Agent
54,000,000,000 

VND
- - -

5,400,000,000 
VND

- 75

BJIMK Co., Ltd.
36/F., Tower Two, Times Square, 1
Matheson Street, Causeway Bay,
Hong Kong
Tel : (852) 3188 8333 
Fax : (852) 3188 8222

Agent 5,110,000 HKD Ordinary
5,110,000

1 HKD 5,110,000 HKD 3,832,500 75

Ichiban Co., Ltd.
Lot 5-4, M14 Street, Tan Binh 
Extended Industrial Zone, Binh 
Hung Hoa Ward, Binh Tan Dis-
trict, Ho Chi Minh City, Vietnam

Manufacture 
of soybean

30,000,000,000 
VND

- - -
30,000,000,000 

VND
- 75

Thai An Vietnam Joint Stock Com-
pany Phong 1803, Toa nha van 
phong trung tam Ha Noi, 44B Ly 
Thoung Kiet, phuong Tran Hung 
Dao, quan Hoan Kiem, TP. 
Ha Noi, Vietnam

Investment 
vehicle

600,000,000,000 
VND

Ordinary 60,000,000
10,000 

VND
60,000,000,000

 VND
39,000,000 65

Phu Thai Group Joint Stock 
Company
Room 1801, Hanoi Centre Office 
building, 44B Ly Thuong Kiet, 
Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem 
district, Hanoi, Vietnam
Tel : (84) 5659099
Fax : (84) 5659088

Sale of 
consumer 
products

366,265,340,000 
VND

Ordinary 36,626,534
10,000 

VND
366,265,340,000 

VND
23,642,428 64.55

Phu Thai Telecommunication 
Joint Stock Company
Room 18-01, Hanoi Centre Office 
building, 44B Ly Thuong Kiet, 
Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem 
district, Hanoi, Vietnam
Tel : (84) 5659099
Fax : (84) 5659088

Sale of 
consumer 
products

50,000,000,000 
VND

Ordinary 5,000,000
10,000 

VND
50,000,000,000 

VND
3,224,500 64.49
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย 

(หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น)

สัดส่วน

การถือ

หุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ)

ภูไท คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินเวสท์เม้นท์ 

จอยท์ สต็อก คัมปะนี 

ห้อง 18-01 อาคารฮานอย เซ็นเตอร์ 

ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด ย่าน ตรัน 

ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ฮานอย 

ประเทศเวียดนาม 

โทรศัพท์ : (84) 565 9078 

โทรสาร : (84) 565 9078

จ�าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้าง

10,000,000,000 

เวียดนามดอง
สามัญ 1,000,000

10,000 

เวียดนามดอง

10,000,000,000 

เวียดนามดอง
644,900 64.49

ภไูท ฮานอย เทรดดิง้ จอยท์ สตอ็ก คมัปะนี 

บี8-บี10/ดี21 เกา เจย์ เรสสิเดนท์ แอเรีย 

ย่านดิค วง เฮา เขตเกาเจย์ 

ฮานอย ประเทศเวียดนาม 

โทรศพัท์ : (84) 437959147 - 149 - 152

โทรสาร : (84) 437959154

จ�าหน่ายสินค้า

อุปโภคและ

บริโภค

19,000,000,000 

เวียดนามดอง
สามัญ 1,900,000

10,000 

เวียดนามดอง

19,000,000,000 

เวียดนามดอง
1,225,310 64.49

ภูไท คันเทอ ดิสทริบิวชั่น จอยท์สต็อก 

คัมปะนี  

132 ดี ตรัน ควง เดอ ย่านอัน ทอย 

เขตบิน ทุย เกิ่น เทอ ประเทศเวียดนาม

จ�าหน่ายสินค้า

อุปโภคและ

บริโภค

15,000,000,000 

เวียดนามดอง
สามัญ 1,500,000

10,000 

เวียดนามดอง

15,000,000,000 

เวียดนามดอง
967,350 64.49

ภูไท ฟู้ดส์ เวียดนาม คัมปะนี ลิมิเต็ด 

43 อาร์/27 โฮ วาน เฮือ ย่าน 9 

เขตภู งวน โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

จ�าหน่ายสินค้า

อุปโภคและ

บริโภค

87,300,000,000 

เวียดนามดอง
- - -

87,300,000,000 

เวียดนามดอง
- 64.55

ภูไท ฟู้ดส์ เซ็นทรัล เวียดนาม วัน 

เมมเบอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 

34 เหวียน ฮู โท ย่านฮัว ทวน เท 

เขตไฮ เชา ดานัง ประเทศเวียดนาม

จ�าหน่ายสินค้า

อุปโภค

และบริโภค

5,000,000,000 

เวียดนามดอง
- - -

5,000,000,000 

เวียดนามดอง
- 64.55

ภูไท ฟู้ดส์ นอร์ธ คัมปะนี ลิมิเต็ด

ตรอก 62 180 เอ/3 ถนนเหวียน ลวง 

บาง ย่านควง ตรัง เขตดง ดา ฮานอย 

ประเทศเวียดนาม 

โทรศัพท์ : 04.37833638, 37833639

โทรสาร : 04.37833637

จ�าหน่ายสินค้า

อุปโภค

และบริโภค

60,000,000,000 

เวียดนามดอง
- - -

60,000,000,000 

เวียดนามดอง
- 64.55

พที ีฟูด้ ดสิทรบิิวชัน่ จอยท์ สตอ็ก คมัปะนี 

352 ไจ ฟง ย่านฟง เลียต เขตทาน ซวน 

ฮานอย ประเทศเวียดนาม

โทรศัพท์ : 04.2407594

จ�าหน่ายสินค้า

อุปโภค

และบริโภค

10,000,000,000 

เวียดนามดอง
สามัญ 1,000,000

10,000 

เวียดนามดอง

10,000,000,000 

เวียดนามดอง
516,100 51.61
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Name and Details of Company
Type Of 

Business
Register 
Capital

Types 
of 

Share

Number 
Of Shares

Issued

Par 
Value

Paid-Up 
Capital

Number 
Of Shares 

Held

% Of 
Share-
hold-
ing/

Invest-
ment

Phu Thai Construction and 
Investment Joint Stock Company
Room 18-01, Hanoi Centre Office 
building, 44B Ly Thuong Kiet, 
Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem 
district, Hanoi, Vietnam
Tel : (84) 565 9078
Fax : (84) 565 9078

Sale of 
construction 

materials

10,000,000,000 
VND

Ordinary 1,000,000
10,000 

VND
10,000,000,000 

VND
644,900 64.49

Phu Thai Hanoi Trading Joint 
Stock Company
B8-B10/D21, Cau Giay Residential 
Area, Dich Vong Hau ward, Cau 
Giay district, Hanoi, Vietnam 
Tel : +84 437959147-149-152
Fax : +84 4379591154

Sale of 
consumer 
products

19,000,000,000 
VND

Ordinary 1,900,000
10,000 

VND
19,000,000,000 

VND
1.225,310 64.49

Phu Thai Can Tho Distribution 
Joint Stock Company
132D Tran Quang Dieu, An Thoi 
ward, Binh Thuy district, 
Can Tho city, Vietnam

Sale of 
consumer 
products

15,000,000,000 
VND

Ordinary 1,500,000
10,000 

VND
15,000,000,000 

VND
967,350 64.49

Phu Thai Food Vietnam Ltd.
43R/27 Ho Van Hue, 9 Ward, Phu 
Nhuan district, Hochiminh City, 
Vietnam

Sale of 
consumer 
products

87,300,000,000 
VND

- - -
87,300,000,000 

VND
- 64.55

Phu Thai Food Central Vietnam 
One Member Co., Ltd.
34 Nguyen Huu Tho, Hoa Thuan 
Tay ward, Hai Chau district, 
Danang city, Vietnam

Sale of 
consumer 
products

5,000,000,000 
VND

- - -
5,000,000,000 

VND
- 64.55

Phu Thai Food North Ltd.
62 alley 180A/3 Nguyen Luong 
Bang, Quang Trung ward, Dong 
Da district, Hanoi, Vietnam
Tel : 04.37833638, 37833639
Fax : 04.37833637

Sale of 
consumer 
products

60,000,000,000 
VND

- - -
60,000,000,000 

VND
- 64.55

PT Food Distribution Joint Stock 
Company
352 Giai Phong, Phuong Liet 
ward, Thanh Xuan district, 
Hanoi, Vietnam
Tel : 04.2407594

Sale of 
consumer 
products

10,000,000,000 
VND

- 1,000,000
10,000 

VND
10,000,000,000 

VND
516,100 51.61
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย 

(หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น)

สัดส่วน

การถือ

หุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ)

วัน ฝู เอกซ์พอร์ต อิมพอร์ต เทรดดิ้ง 

แมนูแฟคเจอริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด

เขตอุตสาหกรรมโฮ ข่าน ย่านโฮ ข่าน 

แบค เขตเลียน ชือ ดานัง 

ประเทศเวียดนาม

โทรศัพท์ : 0511.3821579

โทรสาร : 0511.3614883

บริการด้านคลัง

สินค้า
1,900,000,000 
เวียดนามดอง

- - -
1,900,000,000 
เวียดนามดอง

- 64.55

ไทอัน เวียดนาม เทรดดิ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 

69 เหวียน คัก งู ย่านโค เกียง เขต 1 

โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ค้าปลีก
187,125,675,000 

เวียดนามดอง
- - -

187,125,675,000 
เวียดนามดอง

- 64.55

ภไูท ฟูด้ ดสิทรบิวิชัน่ จอยท์ สตอ็ก คมัปะนี

43 อาร์/27 โฮ วาน เฮือ ย่าน 9 เขตงวน 

โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

จ�าหน่ายสินค้า

อุปโภค

และบริโภค

9,000,000,000 
เวียดนามดอง

สามัญ 900,000
10,000 

เวียดนามดอง

9,000,000,000 

เวียดนามดอง
580,950 64.55

บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จ�ากัด 

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน
200,000,000 

บาท
สามัญ 2,000,000 100 บาท

50,000,000

บาท
2,000,000 100

บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ : 0 2367 1111, 0 2381 4520

โทรสาร : 0 2367 1000, 0 2381 

4545

จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือ และ

อุปกรณ์ทางการ

แพทย์

200,000,000 

บาท
สามัญ 20,000,000 10 บาท

200,000,000 

บาท
20,000,000 100

บริษัท มัณฑนา จ�ากัด

48 ชั้น 1 ซอย สมานฉันท์-บาโบส 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรสัพท์ : 0 2367 1204

จ�าหน่ายเครื่อง

ส�าอางและ

เครื่องจักรกล

500,000 

บาท
สามัญ 500 1,000 บาท

500,000 

บาท
500 100

บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ�ากัด

48 ซอยสมานฉันท์-บาโบส 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 0 2367 1252

โทรสาร : 0 2367 1246

จ�าหน่าย

เวชภัณฑ์

5,000,000 

บาท
สามัญ 50,000 100 บาท

1,325,000 

บาท
50,000 100
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Name and Details of Company
Type Of 

Business
Register 
Capital

Types 
of 

Share

Number 
Of Shares

Issued

Par 
Value

Paid-Up 
Capital

Number 
Of Shares 

Held

% Of 
Share-
hold-
ing/

Invest-
ment

Van Phu Export Import Trading 
Manufacturing Ltd.
Hoa Khanh industrial zone, Hoa 
Hiep Bac ward, Lien Chieu 
district, Danang city, Vietnam
Tel : 0511.3821579
Fax : 0511.3614883

Warehouse
1,900,000,000 

VND
- - -

1,900,000,000 
VND

- 64.55

Thai An Vietnam Trading Co., Ltd. 
69, Nguyen Khac Nhu, Co Giang 
Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City, 
Vietnam

Retail
187,125,675,000 

VND
- - -

187,125,675,000 
VND

- 64.55

Phu Thai Food Distribution Joint 
Stock Company 
43R/27 Ho Van Hue, 9 ward, Phu 
Nhuan district, Hochiminh city

Sale of 
consumer 
products

9,000,000,000 
VND

Ordinary 900,000
10,000 

VND
9,000,000,000 

VND
580,950

64.55

BJH Investment Company Limited 
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok

Investment 
vehicle

200,000,000 
Baht

Ordianry 2,000,000 100 Baht
50,000,000 

Baht
2,000,000 100

BJC Healthcare Co., Ltd
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1111, 0 2381 4520
Fax : 0 2367 1000, 0 2381 4545

Sales of 
medical and 

hospital 
supplies

200,000,000 
Baht

Ordinary 20,000,000 10 Baht
200,000,000 

Baht
20,000,000 100

Montana Co., Ltd.
48 Soi Samarnchan-Barbose, 
Sukhumvit 42 Rd., Kwaeng 
Phrakanong, Khet Klongtoey, 
Bangkok
Tel : 0 2367 1204

Sales of 
cosmetics 

and 
machinery

500,000 Baht Ordinary 500
1,000 
Baht

500,000 
Baht

500 100

Cosma Medical Co., Ltd.
48 Soi Samarnchan-Barbose,
Sukhumvit 42, Kwaeng 
Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1252
Fax : 0 2367 1246

Sales of 
Medical 

Products

5,000,000 
Baht 

Ordinary 50,000 100 Baht
1,325,000 

Baht
50,000 100
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย 

(หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น)

สัดส่วน

การถือ

หุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ)

บริษัท บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จ�าหน่าย

เวชภัณฑ์และ

วัสดุการแพทย์

20,000,000 บาท สามัญ 200,000 100 บาท
15,000,000

บาท
200,000 100

บรษิทั บเีจซ ีแอนด์ ซเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลิตและ

จ�าหน่าย

เวชภัณฑ์

30,000,000 บาท สามัญ 3,000,000 10 บาท
15,000,000

บาท
1,530,000 51

บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ�ากัด

7 ถนนไอ-ห้า นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ต�าบลมาบตาพุด 

อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

โทรศัพท์ : 038 683 066-70

โทรสาร : 038 683 065

ผลิตโครงสร้าง

เหล็กชุบสังกะสี

586,000,000 

บาท

สามัญ 

บุริมสิทธิ

4,560,000 

1,300,000

100 บาท 

100 บาท

456,000,000 

บาท 

130,000,000 

บาท

4,560,000 

1,300,000

100

บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ 

เทรดดิ้ง จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศพัท์ : 0 367 1111, 0 2381 4520

โทรสาร : 0 2367 1000, 0 2381 4545

จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีทาง

ภาพ เครื่อง

เขียน และวัสดุ

ก่อสร้าง

250,000,000 

บาท
สามัญ 25,000,000 10 บาท

250,000,000 

บาท
25,000,000 100

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ 

จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ : 0 2367 1111, 0 2381 4520 

โทรสาร : 0 2381 4548

จ�าหน่าย

เคมีภัณฑ์

63,785,000 

บาท
สามัญ 18,250 3,500 บาท

63,875,000 

บาท
18,095 99.15

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จ�ากัด 

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ค้าปลีก
200,000,000 

บาท
สามัญ 2,000,000 100 บาท

50,000,000 

บาท
2,000,000 100

บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด

1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทม์สแควร์ 

ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ ฮ่องกง

โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 

โทรสาร : (852) 3188 8222

ตัวแทนจ�าหน่าย
1,234,186,102

เหรียญฮ่องกง
สามัญ 1,234,186,102

1 เหรียญ

ฮ่องกง

1,234,186,102 

เหรียญฮ่องกง
1,234,186,102 100
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Name and Details of Company
Type Of 

Business
Register 
Capital

Types 
of 

Share

Number 
Of Shares

Issued

Par 
Value

Paid-Up 
Capital

Number 
Of Shares 

Held

% Of 
Share-
hold-
ing/

Invest-
ment

BJC Mahe Medical Co., Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok

Distribution of 
Pharmaceutical 

Products and 
Medical Supplies

20,000,000 Baht Ordinary 200,000 100 Baht 15,000,000 200,000 100

BJC & CF (Thailand) Company 
Limited
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok

Manufacture and 
Distribution of 
Pharmaceutical 

Products

30,000,000 Baht Ordinary 3,000,000 10 Baht 15,000,000 1,530,000 51

Thai-Scandic Steel Co., Ltd.
7,I-5 Road, Mab Ta Phut Indus-
trial Estate, Tambol Mab Ta Phut, 
Amphur Muang, Rayong
Tel : 038 683 066-70
Fax : 038 683 065

Manufacture of 
galvanized steel 

structures

586,000,000 
Baht

Ordinary 
Preference

4,560,000 
1,300,000

100 Baht 
 100 Baht

456,000,000 
Baht 

130,000,000 
Baht

4,560,000 
1,300,000

100

BJC Industrial and Trading Co., Ltd
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok 
Tel : 0 2367 1111, 0 2381 4520
Fax : 0 2367 1000, 0 2381 4545

Sales of 
Imaging 

Products, 
Stationery and 
Construction 

supplies

250,000,000 
Baht

Ordinary 25,000,000 10 Baht
250,000,000 

Baht
25,000,000 100

Berli Jucker Specialties Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok 
Tel : 0 2367 1111, 0 2381 4520
Fax : 0 2381 4548

Sale of 
chemical 
products

63,785,000 Baht Ordinary 18,250
3,500 
Baht

63,875,000 
Baht

18,095 99.15

BJC Specialties Co., Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok

Retail
200,000,000 

Baht
Ordinary 2,000,000 100 Baht

50,000,000 
Baht

2,000,000 100

BJC International Co., Ltd.
36/F., Tower Two, Times Square, 
1 Matheson Street, Causeway Bay,
Hong Kong
Tel : 3188 8333
Fax : 3188 8222

Agent
1,234,186,102 

HKD
Ordinary 1,234,186,102 1 HKD

1,234,186,102 
HKD

1,234,186,102 100
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย 

(หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น)

สัดส่วน

การถือ

หุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ)

บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) 

ลิมิเต็ด ขั้นบิ่น คอมมูน เขตเตินเอวียน 

จังหวัดบินเยือง ประเทศเวียดนาม

ตัวแทนจ�าหน่าย
34,000,000 

เหรียญสหรัฐ
 - - -

14,000,000 

เหรียญสหรัฐ
- 100

บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เมียนมาร์) 

คัมปะนี ลิมิเต็ด

132/142 ไวท์คลาวด์ คอนโด 

ถนนเทียนบยู เมืองโบตาตวง ย่างกุ้ง 

สหภาพเมียนมาร์

บริการการให้

ค�าปรึกษาด้าน

การวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์และ

การรวบรวม

ข้อมูล

50,000 

เหรียญสหรัฐ
สามัญ 50

1,000 

เหรียญสหรัฐ

50,000 

เหรียญสหรัฐ
50 100

บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

พีทีอี แอลทีดี 

80 ถนนโรบินสัน #02-00 

ประเทศสิงคโปร์ (65) 068898

บริษัทลงทุน
9,999 

ยูโร
สามัญ 9,999

1 

ยูโร

9,999 

ยูโร
9,999 100

บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ 

จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน
1,611,000,000 

บาท
สามัญ 161,100,000 10 บาท

1,611,000,000 

บาท
161,100,000 100

บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2715 9000 

โทรสาร : 0 2715 9197

ผู้ค้าและ

จ�าหน่ายหนังสือ

และนิตยสาร 

301,724,000 

บาท
สามัญ 3,017,240 100 บาท

301,724,000 

บาท
3,017,240 100

บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จ�ากัด

(เดิมชื่อบริษัท เจอร์เนิล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด)

99 ชั้น 10 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร

ค้าปลีก
142,100,000 

บาท

สามัญ 

บุริมสิทธิ

1,420,490 

510

100 บาท

100 บาท

142,049,000 

บาท

51,000 

บาท

1,420,490 

510
100

บริษัท ดิสทรี่-ไทย จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผู้ค้าและ

จ�าหน่ายหนังสือ

และนิตยสาร

11,000,000 

บาท
สามัญ 110,000 100 บาท

11,000,000 

บาท
110,000 100

บริษัท บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ค้าส่งและ

ค้าปลีก

132,600,000 

บาท
สามัญ 1,326,000 100 บาท

132,600,000 

บาท
676,260 51
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Name and Details of Company
Type Of 

Business
Register 
Capital

Types 
of 

Share

Number 
Of Shares

Issued

Par 
Value

Paid-Up 
Capital

Number 
Of Shares 

Held

% Of 
Share-
hold-
ing/

Invest-
ment

BJC International (Vietnam) Ltd.
Khanh Binh Commune, Tan Uyen 
District, Binh Duong Province, 
Vietnam

Agent
34,000,000 

USD
- - -

14,000,000 
USD

- 100

BJC International (Myanmar) 
Company Limited
132/142 White Cloud Condo 
Thiennbyu Street, Botatuang 
Township, Yangon, Myanmar

Consultant 
servicer in 
products 

analysis and 
collect data

50,000 
USD

Ordinary 50
1,000 
USD

50,000 
USD

50 100

BJC International Holding Pte. Ltd.
80 Robinson Road, #02-00, 
Singapore
Tel : (65) 068898

Investment 
vehicle

9,999 
EUR

Ordinary 9,999
1 

EUR
9,999 
EUR

9,999 100

BJC Logistics and Warehouse Co., 
Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok

Investment 
vehicle

1,611,000,000 
Baht

Ordinary 161,100,000
10 

Baht
1,611,000,000 

Baht
161,100,000 100

Asia Books Co., Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, 
Kwaeng Phrakanong, 
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2715 9000
Fax : 0 2715 9197

Retailer of 
Books and 
Magazines

301,724,000 
Baht

Ordinary 3,017,240
100 

Baht
301,724,000 

Baht
3,017,240 100

BJC Ogenki Co., Ltd.
(Formerly named : Journal 
Holdings Ltd.)
10th Floor, 99 Soi Rubia, 
Sukhumvit 42 Road, Kwaeng 
Phrakanong, Khet Klongtoey, 
Bangkok

Retail 142,100,000
Ordinary 
Preference

1,420,490
510

100 Baht
100 Baht

142,100,000 
Baht

51,000 
Baht

1,420,490
510

100

Distri-Thai Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok

Retailer of 
Books and 
Magazines

11,000,000 
Baht

Ordinary 110,000 100 Baht
11,000,000 

Baht
110,000 100

BJC-Mpoint International Co., Ltd. 
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok

Wholesale 
and retail

132,600,000 
Baht

Ordinary 1,326,000 100 Baht
132,600,000 

Baht
676,206 51
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย 

(หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น)

สัดส่วน

การถือ

หุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ)

บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ (ฮ่องกง) คัมปะนี 

ลิมิเต็ด

1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทม์สแควร์ 

ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ 

เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง

โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 

โทรสาร : (852) 3188 8222

บริการให้ค�า

ปรึกษาด้านการ

บริหารจัดการ

แฟรนไชส์

และค้าขาย

4,300,000 

เหรียญสหรัฐ
สามัญ 4,300,000

1 

เหรียญสหรัฐ

4,300,000 

เหรียญสหรัฐ
2,193,000 51

บริษัท บีเจซี-เอ็มพีเอ็ม (ลาว) จ�ากัด

ไกสอนพมวิหาน บ้านพะขาว เมืองไซธานี 

แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริการให้ค�า

ปรึกษาทางด้าน

การค้าและการ

ลงทุน

25,506,000,000 

กีบ
- 327,000 78,000

25,506,000,000 

กีบ
166,770 51

บริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จ�ากัด 

(เดิมชื่อบริษัท บีเจซี รีเทล จ�ากัด) 

99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร

ค้าปลีก
31,000,000 

บาท
สามัญ 310,000

100 

บาท

31,000,000 

บาท
310,000 100

บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ�ากัด

195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 30 

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ : 0 2626 0000

โทรสาร : 0 2626 0088

ให้บริการ

ระบบข้อมูล

สารสนเทศ

180,000,000 

บาท
สามัญ 18,000,000

10 

บาท

180,000,000 

บาท
9,180,000 51

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บีเจซี โอ-ไอ กลาส พีทีอี แอลทีดี

80 ถนนโรบินสัน #02-00 

ประเทศสิงคโปร์

โทรศัพท์ : (65) 068 898

บริษัทลงทุน 245,826,002 

เหรียญสหรัฐ

สามัญ

บุริมสิทธิ

154,450,002

91,376,000

1 

เหรียญสหรัฐ

1 

เหรียญสหรัฐ

154,450,002 

เหรียญสหรัฐ

91,376,000 

เหรียญสหรัฐ

77,225,001

18,088,000

50

มาลายา กลาส โปรดักส์ เอสดีเอ็น 

บีเอชดี

72-เอ จาลัน แธมปอย 81200 ยะโฮร์ 

บารู จังหวัดยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย

โทรศัพท์: (07) 237 1701

โทรสาร: (07) 237 1705, (07) 236 0712

ผลิตภาชนะแก้ว 100,000,000 
ริงกิต

สามัญ

บุริมสิทธิ

55,000,000
172,225

1 

ริงกิต 

1 

ริงกิต

55,000,000 

ริงกิต

172,225 

ริงกิต

27,500,000

86,112

50

มาลายา เวียดนาม กลาส ลิมิเต็ด

เขตอุตสาหรรม มี่ สวน เขตตันบิน

จังหวัด บา เรีย หวุง เตา 

ประเทศเวียดนาม

โทรศัพท์: (84.4) 3940 4149

โทรสาร: (84.8) 3940 4294

ผลิตภาชนะแก้ว
772,800,000,000 

เวียดนามดอง
- - -

322,209,160,000 
เวียดนามดอง

- 35
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Name and Details of Company
Type Of 

Business
Register 
Capital

Types 
of 

Share

Number 
Of Shares

Issued

Par 
Value

Paid-Up 
Capital

Number 
Of Shares 

Held

% Of 
Share-
hold-
ing/

Invest-
ment

BJC-Mpoint (Hong Kong) Co., Ltd.
36/F., Tower Two, Times Square, 1
Matheson Street, Causeway Bay,
Hong Kong 
Tel : (852) 3188 8333
Fax : (852) 3188 8222

Consultant 
service in 

management 
of franchise 

and trade

4,300,000 
USD

Ordinary 4,300,000 1 USD
4,300,000 

USD
2,193,000 51

BJC-MPM (Lao) Sole Co., Ltd. 
Kaysone Phomvihane, Ban Pha 
Khao, Xaythany, Vientiane 
Prefecture,  Lao People’s 
Democratic Republic

Consultant 
service in 
trade and 

investment

25,506,000,000 
LAK

- 327,000 78,000
25,506,000,000 

LAK
166,770 51

BJC Commerce Co., Ltd.
(Formerly named: BJC Retail Co., 
Ltrd.)
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok

Retail
31,000,000 

Baht
Ordinary 310,000

100 
Baht

31,000,000 
Baht

310,000 100

T.C.C. Technology Co., Ltd.
30th Floor, Park Wing, Empire 
Tower 195 South Sathorn Road 
Yannawa, Sathorn, Bangkok
Tel : 0 2626 0000
Fax : 0 2626 0088

Rendering 
services of 

Information 
Technology 

180,000,000 
Baht

Ordinary 18,000,000
10 

Baht
180,000,000 

Baht
9,180,000 51

Joint Venture

BJC O-I Glass Pte., Ltd.
80 Robinson Rd., #02-00, 
Singapore
Tel : (65) 068898

Investment 
vehicle

245,826,002 
USD

Ordinary
Preference

154,450,002
91,376,000

1 USD
1 USD

245,826,002 
USD

91,376,000 
USD

77,225,001 
18,088,000

50

Malaya Glass Products Sdn. Bhd.
72-A, Jalan Tampoi, 81200 Johor 
Bahru, Johor, Malaysia
Tel : (07) 237 1701
Fax : (07) 237 1705, (07) 2360712

Manufacture 
of Glass 

containers 

100,000,000 
Ringkit

Ordinary
Preference

55,000,000
172,225

1 Ringkit
1 Ringkit

55,000,000 
Ringkit
172,225 
Ringkit

55,000,000
172,225

50

Malaya Vietnam Glass Ltd.
76 Ton That Thuyet Street, Ward 
16, District 4, Hochiminh City 
Vietnam
Tel: (84.4) 39404149
Fax : (84.8) 39404294

Manufacture 
of Glass 

containers

772,800,000,000 
VND

- - -
322,209,160,000 

VND
- 35
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย 

(หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น)

สัดส่วน

การถือ

หุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ)

บริษัทร่วม
บริษัท เบอร์ลี่ เอเชียติ๊ก โซดา จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทร : 0 2367 1601

โทรสาร : 0 2381 5102

จ�าหน่ายโซดา

แอช
40,000,000 บาท สามัญ 6,400,000 6.25 บาท 40,000,000 บาท 3,200,000 50

บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ : 0 2381 5088 

โทรสาร : 0 2381 5788

ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

พลาสติกแข็ง

303,933,400 

บาท
สามัญ 3,039,334 100 บาท

303,933,400 

บาท
1,489,274 49

บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ากัด

8 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต�าบลล�าไทร 

อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035 287 101-4

โทรสาร : 035 287 235

จ�าหน่ายเศษ

แก้ว พลาสติก

และวัสดุที่ใช้

แล้ว

320,000,000 

บาท
สามัญ 3,200,000 100 บาท

320,000,000 

บาท
800,000 25

บริษัทที่หยุดด�าเนินงาน

บริษัท โกลด์ เมดอลเลี่ยน จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

หยุดด�าเนินการ 1,000,000 บาท สามัญ 

บุริมสิทธิ

4,900 

5,100

100 บาท

100 บาท

490,000 
บาท

510,000
บาท

4,900 

5,100

100

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (เมียนมาร์) ลิมิเต็ด

39 (บี) ทาว วัน สตรีท ดาก้อน 

ทาวน์ชิป ย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ 

โทรศัพท์ : (95) 122 6658 

โทรสาร : (95) 1221 598

ส�านักงานกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2367 1029 

โทรสาร : 0 2712 2241 

หยุดด�าเนินการ 1,000,000 จัต สามัญ 615 1,000 จัต 615,000 จัต 615 100

รูเบีย อินเวสท์เม้นทส์ ลิมิเต็ด

หมู่เกาะบริติช เวอร์จิ้น
บริษัทลงทุน 30,000,000 บาท สามัญ 30,000 1,000 บาท

30,000,000 

บาท
30,000 100

บริษัท หินอ่อนและศิลา จ�ากัด

48 ซอยสมานฉันท์-บาโบส 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2391 7331-4

โทรสาร : 0 2391 7330

หยุดด�าเนินการ
99,800,000 

บาท
สามัญ 998,000 100 บาท

99,800,000 

บาท
998,000 100
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Name and Details of Company
Type Of 

Business
Register 
Capital

Types 
of 

Share

Number 
Of Shares

Issued

Par 
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Capital
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Associates
Berli Asiatic Soda Co., Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, 
Kwaeng Phrakanong, 
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1601
Fax : 0 2381 5102

Sales of 
soda ash

40,000,000 
Baht

Ordinary 6,400,000 6.25 Baht
40,000,000 

Baht
3,200,000 50

Berli Dynaplast Co., Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
Road, Kwaeng Phrakanong, Khet 
Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2381 5088
Fax : 0 2381 5788

Manufactures 
of rigid plastic 

containers

303,933,400 
Baht

Ordinary 3,039,334 100 Baht
303,933,400 

Baht
1,489,270 49

Gaew Grung Thai Co., Ltd.
8 Moo. 2 Phaholyothin Road, 
Tambol Lamsai, Amphur Wangnoi, 
Ayutthaya
Tel : 0 3528 7101-4
Fax : 0 3528 7235

Distributor 
of glass scrap 

and plastic

320,000,000 
Baht

Ordinary 3,200,000
100 

Baht
320,000,000 

Baht
800,000 25

Dormant

Gold Medallion Ltd.
65/66, 65/70, 7th Floor, Cham-
nan Penchat Building, Rama 9 
Road, Kwaeng Huai Khwang, 
Khet Huai Khwang, Bangkok

Dormant 1,000,000
Ordinary
Preference

4,900 

5,100

100 Baht
100 Baht

490,000 Baht
510,000 Baht

4,900 
5,100

100

Berli Jucker (Myanmar) Ltd.
No. 39 (B), Taw Win Street, Dagon
Township, Rangoon, Myanmar
Tel : (95) 122 6658
Fax : (95) 122 1598
Bangkok
Tel : 0 2367 1029
Fax : 0 2712 2241 

Dormant 1,000,000 Kyats Ordinary 615
1,000 
Kyats

615,000 Kyats 615 100

Rubia Investments Ltd.
British Virgin Islands

Investment 
Vehicle

30,000,000 
Baht

Ordinary 30,000
1,000 
Baht

30,000,000 
Baht

30,000 100

Marble & Stones Co., Ltd.
48 Soi Samarnchan-Barbose,
Sukhumvit 42, Kwaeng 
Phrakanong, Khet Klongtoey, 
Bangkok
Tel : 0 2391 7331-4
Fax : 0 2391 7330

Dormant
99,800,000 

Baht
Ordinary 998,000 100 Baht

99,800,000 
Baht

998,000 100
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้นที่

ออกจ�าหน่าย 

(หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น)

สัดส่วน

การถือ

หุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ)

บริษัท ไทยฟลัวสปาร์แอนด์มิเนอรัลส์ 

จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

หยุดด�าเนินการ 2,000,000 บาท สามัญ 20,000 100 บาท 2,000,000 บาท 20,000 100

บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส 

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย 

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

หยุดด�าเนินการ
100,000,000 

บาท 
สามัญ 100,000

1,000 

บาท

94,400,000 

บาท
50,000 50

(3) บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2229 2800
โทรสาร: 0 2359 1259

ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
ชั้น 25 อาคารรัจนาการ 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2676 5700
โทรสาร: 0 2676 5757

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0 2264 8000
โทรสาร: 0 2657 2222

หลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2229 2000
โทรสาร: 0 2359 1008-11
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Type Of 
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Register 
Capital
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of 

Share

Number 
Of Shares

Issued

Par 
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Share-
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Thai Flourspar & Minerals Co., 
Ltd.
595/1 Ladprao Road, Kwaeng 
Ladyao, Khet Bang Khen, 
Bangkok

Dormant 2,000,000 Ordinary 20,000 100 Baht 2,000,000 20,000 100

BJC Marine Resources 
Development Co., Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, 
Kwaeng Phrakanong, 
Khet Klongtoey, Bangkok

Dormant
100,000,000 

Baht 
Ordinary 100,000

1,000 
Baht

94,400,000 
Baht

50,000 50

References

Company Registrar: Thailand Securities Depository Company Limited

Stock Exchange of Thailand 

Building 62 Ratchadaphisek Road Klongtoey, 

Klongtoey, Bangkok 10110

Tel: 0 2229 2800

Call Center: 0 2229 2888

Fax: 0 2359 1259

Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.

Rajanakarn Bldg. 25th Floor, 183 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 

Bangkok, 10120

Tel: 0 2676 5700

Fax: 0 2676 5757

Solicitor: Weerawong Chinnavat & Peangpanor Limited

22nd Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road, Lumpini

Pathumwan, Bangkok 10330

Tel: 0 2264 8000

Fax: 0 2657 2222

Share Listing: The Stock Exchange of Thailand

Stock Exchange of Thailand 

Building 62 Ratchadaphisek Road Klongtoey, 

Klongtoey, Bangkok 10110

Tel: 0 2229 2000

Fax: 0 2359 1008-11
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียน
หุ้นกู้

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0 2888 8888
โทรสาร: 0 2888 8882

ธนาคารหลัก ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จ�ากัด
ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จ�ากัด
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

2. ข้อมูลส�าคัญอื่น
- ไม่มี -
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Bondholders’ Representative 
and Bond Registrar:

Kasikornbank Public Company Limited

1 Soi Rat Burana 27/1, Rat Burana Road, Khwaeng Rat Burana, 

Khet Rat Burana, Bangkok 10140

Tel: 0 2888 8888

Fax: 0 2888 8882

Major Bankers: Bangkok Bank Public Company Limited

Siam Commercial Bank Public Company Limited

Kasikornbank Public Company Limited

TMB Bank Public Company Limited

Thanachart Bank Public Company Limited

Bank of Ayudhya Public Company Limited

Krungthai Bank Public Company Limited

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited

Citi Bank, N.A.

BNP Paribas

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited

Deutshe Bank AG.

Mizuho Corporate Bank, Limited

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

2. Other Information

- None -







Caring for Community 
รับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
Berli Jucker Public Company Limited

อำคำรเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2367-1111 โทรสาร :  0-2367-1000
เว็บไซต์ : www.bjc.co.th อีเมล์ : bjc@bjc.co.th

Berli Jucker House
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok
Tel: 0-2367-1111 Fax:  0-2367-1000
Website : www.bjc.co.th  E-mail : bjc@bjc.co.th

Beyond Satisfaction
เพื่อควำมพึงพอใจสูงสุด

Joint Success 
บรรลุผลส�ำเร็จร่วมกัน



หยั่งราก กิ่งกล้า ระบัดใบ

132 ปี BJC
ต้นไม้ใหญ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ และ ความสุข
(Great Tree of Abundance and Happiness)

Growing Together
เติบโตไปพร้อมความมั่นคงอย่างยั่งยืน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
Berli Jucker Public Company Limited

งบการเงินประจ�าปี 2557





บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

งบการเงินประจ�าปี 2557
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยบริษัท
เลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมตามหลกัความระมัดระวงั ถือปฏิบตัิอย่างสม่ําเสมอ และใช้ประมาณการ 
ท่ีสมเหตสุมผลในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ทัง้นี ้ 
งบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีอิสระ จึงสะท้อนฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานท่ีแท้จริง ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 
 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและดํารงไว้ซึง่ระบบการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ 
เพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของบริษัท และเพ่ือให้ทราบจดุอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตหรือการ
ดําเนินการท่ีผิดปกตอิยา่งมีสาระสําคญั 
 
ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน เป็น
ผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัการสอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในให้เหมาะสมและ
มีประสทิธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

 
 
 
เจริญ  สริิวฒันภกัดี 
ประธานกรรมการ                          
 
 
 
อศัวิน  เตชะเจริญวิกลุ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  
4 ท่าน โดยมี นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ นายสุวิทย์  
เมษินทรี ย์  และพลตํารวจเอก  กฤษณะ  ผลอนันต์  เ ป็นกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ  
มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบติัหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้อง
ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) รวมทัง้ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) 

ในปี 2557 มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ โดยเป็นการประชุมตามวาระปกติ 7 ครัง้ 
ร่วมกบัฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท (ฝ่ายตรวจสอบ) และผู้สอบบญัชี และการประชุมในวาระพิเศษร่วมกบั
ผู้สอบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายจดัการ จํานวน  1 ครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้สอบบญัชีสามารถแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ ซึง่การเข้าร่วม
ประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น สรุปได้ดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

(ครัง้) 
1. นายประสทิธ์ิ  โฆวิไลกลู 8/8 
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 7/8 
3. นายสวุิทย์  เมษินทรีย์ 7/8 

4. พลตํารวจเอก กฤษณะ  ผลอนนัต์ 8/8 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 จดัขึน้โดยประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหารของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบ และ
ผู้สอบบญัชี ซึง่สรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและสอบทานรายงานทางการเงินประจําปี 2557 
ของบริษัท และงบการเงินรวม ร่วมกบัฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทจดัทํารายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานแผนการตรวจสอบประจําปี การปฏิบติังานตามแผน ซึ่งจดัทําขึน้โดยพิจารณา
ตามระดบัความเส่ียง ตลอดจนสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยให้ข้อแนะนําและติดตามการ
ดําเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนัยสําคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การตรวจสอบภายในได้ครอบคลมุกระบวนงานที่สําคญั มีความเป็นอิสระและสอดคล้อง
กบัมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  

3. การสอบทานการปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบียบ  

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนด และกฎเกณฑ์ท่ี

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | V

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



เก่ียวข้อง รวมถึงมีการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี และไม่มีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติัท่ีเข้าข่ายหลีกเล่ียงหรือไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมาย 

4. การพจิารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบ
บญัชีของกลุม่บริษัท สําหรับปี 2557 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีจะ
ได้รับคา่ตอบแทนตามท่ีได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

5. การพจิารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานรายการเก่ียวโยงกนั ซึ่งอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกบั
ผู้สอบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่ว มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั 
สมเหตสุมผล เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป  

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ รายงานทางการเงินของบริษัทถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอ กระบวนการตรวจสอบสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีการกํากบัดแูลการปฏิบติังานให้ถกูต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท และกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

(นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม และ
เฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบ เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่
งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 2 - 

 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี             
ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณา                
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท าข้ึน                  
โดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 
 

 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | IX





หน่วย : บาท

หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 1,488,066,384 1,779,970,834 174,129,679 286,794,580 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 8,283,647,203 7,721,218,591 3,804,217,884 4,421,137,416 
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 1,322,460,452 1,278,646,227 540,959,623 3,584,622,942 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 - - - 1,350,000,000 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 288,440,501 616,685,469 
สินคา้คงเหลือ 8 7,856,150,755 8,443,294,373 1,576,801,451 1,540,814,325 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 51,317,700 91,759,242 4,826,822 34,899,869 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 19,001,642,494 19,314,889,267 6,389,375,960 11,834,954,601 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 - - 16,180,992,219 12,444,295,138 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 480,339,671 467,211,032 231,912,768 231,912,768 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 11 52,400,100 27,680,786 100 100 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 261,000,000 261,000,000 
สิทธิการเช่า 521,375,514 545,497,317 - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 122,424,687 106,555,011 70,693,575 72,879,024 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 19,736,159,285 18,606,784,766 334,484,124 337,147,462 
ค่าความนิยม 14 3,270,819,839  3,270,819,839  - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 1,279,014,868 1,398,863,380 65,841,573 68,661,956 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 528,749,188 579,044,816 133,421,833 133,000,990 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 186,455,595 185,310,900 4,412,549 8,458,158 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 26,177,738,747 25,187,767,847 17,282,758,741 13,557,355,596 
รวมสินทรัพย์ 45,179,381,241 44,502,657,114 23,672,134,701 25,392,310,197 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 1

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 5,946,192,499 3,861,455,730 959,000,000 1,215,000,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

เจา้หน้ีการคา้ 4, 18 4,813,254,212 5,093,792,507 2,816,597,978 2,819,630,014 
เจา้หน้ีอ่ืน 4, 19 3,212,124,488 3,312,561,410 920,832,836 959,059,610 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 2,308,540,548 696,381,606 1,576,000,000 -
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 1,899,591,466  1,597,211,559  1,899,591,466 1,499,611,559 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 17 - - 741,602,612 808,139,443 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 217,548,539 229,796,008 - 78,340,265 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 345,033,759 43,791,081 6,389,119 4,128,092 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 18,742,285,511 14,834,989,901 8,920,014,011 7,383,908,983 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 5,775,116,411 7,622,464,280 3,000,000,000 4,576,000,000 
หุน้กู้ 17 999,538,574 2,898,113,075 999,538,574 2,898,113,075 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 666,715,240 675,833,706 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 598,117,850 640,800,516 187,093,723 154,080,100 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 121,882,061 131,533,523 57,647,172 66,176,275 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 8,161,370,136 11,968,745,100 4,244,279,469 7,694,369,450 
รวมหนีสิ้น 26,903,655,647 26,803,735,001 13,164,293,480 15,078,278,433 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม

2

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน  21
หุน้สามญั 2,014,389,444 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,014,389,444  2,014,389,444  
หุน้สามญั 1,668,125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,668,125,000  1,668,125,000 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 1,592,221,000  หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ช าระครบแลว้ 1,592,221,000  1,592,221,000 

หุน้สามญั 1,590,441,200 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ช าระครบแลว้ 1,590,441,200  1,590,441,200 

ส่วนเกินทนุ    
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 3,952,386,745  3,865,044,840  3,952,386,745 3,865,044,840 
   ส่วนต ่ากว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (544,760,675)    (544,760,675)    - -
   ส่วนต ่ากว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (173,918,717)    (172,761,694)    - -
   ส่วนเกินทนุจากการบริจาค 36,867,563       36,867,563       36,867,563 36,867,563 
   ส่วนเกินทนุจากการจ าหน่ายหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 32,173,940       32,173,940       - -

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 21 177,705,444     115,443,794     177,705,444 115,443,794 
ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้
      ทนุส ารองตามกฎหมาย 22 166,812,500     166,812,500     166,812,500 166,812,500 
      ทนุส ารองเพ่ือขยายกิจการ 22 87,400,260       87,400,260       85,000,000 85,000,000 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,974,941,740 9,510,972,197 4,496,847,969 4,454,421,867 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 22 (93,639,770)      72,227,457 - -
รวมส่วนของบริษทั 15,208,190,030 14,759,861,382 10,507,841,221 10,314,031,764 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,067,535,564 2,939,060,731 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,275,725,594 17,698,922,113 10,507,841,221 10,314,031,764 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,179,381,241 44,502,657,114 23,672,134,701 25,392,310,197 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

3

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 3

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้ 4, 23
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 43,422,521,033 42,226,367,872   19,337,918,005 22,001,960,625 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 22,240,528 101,804,715 16,773,609        10,285,926          
เงินปันผลรับ -                 6,202,489            1,263,810,426 1,024,335,506 
ดอกเบ้ียรับ 17,571,241 15,274,892 47,455,038 102,946,483 
รายไดอ่ื้น 683,496,568 489,772,070 684,843,707 464,370,907 

รวมรายได้ 44,145,829,370 42,839,422,038 21,350,800,785 23,603,899,447 

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 33,642,742,329 32,131,329,935 16,151,225,554 17,636,089,530 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,011,297,267 4,468,380,393 2,390,359,474 2,270,257,288 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,614,652,337 2,548,212,951 1,163,698,008 1,273,057,220 
ตน้ทุนทางการเงิน 612,233,658        575,180,008        330,848,332      372,493,244        

รวมค่าใช้จ่าย 41,880,925,591   39,723,103,287   20,036,131,368 21,551,897,282   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 71,638,642 64,931,586 -               -                 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,336,542,421 3,181,250,337 1,314,669,417 2,052,002,165 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (480,521,613) (566,584,277) (62,742,364) (212,829,090)
ก าไรส าหรับปี 1,856,020,808 2,614,666,060 1,251,927,053 1,839,173,075 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

4

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (27,977,505)        -                 (20,329,724)       -                 
ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (138,423,906)      -                 -               -                 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (47,079,816)        127,000,213        -               -                 
ภาษีเงินไดข้องก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 24,183,625          -                 4,065,945          -                 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (189,297,602)      127,000,213        (16,263,779)       -                 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,666,723,206     2,741,666,273     1,235,663,274   1,839,173,075     

ส่วนของก าไรที่เป็นของ
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,679,502,453     2,425,973,553     1,251,927,053   1,839,173,075     
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 176,518,355        188,692,507        -               -                 
ก าไรส าหรับปี 1,856,020,808     2,614,666,060     1,251,927,053   1,839,173,075     

ส่วนของก าไรเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,491,339,488     2,552,973,766     1,235,663,274   1,839,173,075     
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 175,383,718        188,692,507        -               -                 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,666,723,206     2,741,666,273     1,235,663,274   1,839,173,075     

ก าไรต่อหุ้น (บาท)
   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 28 1.06                     1.53                     0.79                   1.16                     
   ก ำไรต่อหุน้ปรับลด 28 1.05                     1.52                     0.79                   1.15                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 5

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,336,542,421 3,181,250,337 1,314,669,417 2,052,002,165 
รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 2,129,511,082     1,887,258,233     92,212,717 84,292,412 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 144,922,263        134,963,948        21,648,177 16,461,652 
ดอกเบ้ียรับ (17,571,241)        (15,274,892)        (47,455,038) (102,946,483)
ตน้ทุนทางการเงิน 612,233,658        575,180,008        330,848,332 372,493,244 
เงินปันผลรับ -                   (6,202,489)          (1,263,810,426) (1,024,335,506)
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   (3,231,900)          -                   -                 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 22,917,804          1,921,842            12,670,227 6,471,303 
สินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้ 48,499,561          29,400,150          26,592,555          6,407,985          
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 134,454,725        157,773,558        64,292,247 77,459,210 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (29,595,114)        (40,142,190)        (2,945,102) (2,091,821)
ขาดทุน (ก าไร) จากมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 204,768               (374,277)             -                   (25,310,803)
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ -                   (345,882)             -                   -                 
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (94,053,345)        (8,965,377)          (3,726,228) (1,837,637)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 6,749,150            38,739,174          684,669 1,526,516 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า -                   137,659               -                   -                 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,100,500            -                   2,097,091 -                 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (137,010)             (5,720)                  -                   (5,720)
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                   -                   -                   15,742,107        
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (71,638,642)        (64,931,586)        -                   -                 

5,225,140,580     5,867,150,596     547,778,638 1,476,328,624 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

10
10 | งบการเงินประจ�าปี 2557 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (588,513,323) (763,610,963) 602,503,192 (455,642,455)
ลูกหน้ีอ่ืน 180,844,487 108,175,381 3,129,443,445 (3,002,306)
สินคา้คงเหลือ 515,289,922 (1,427,437,948) (62,050,657) (99,281,234)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 43,748,817 35,242,144 30,073,047 (21,739,864)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,036,596) (37,043,929) 4,045,609 (3,005,536)
เจา้หน้ีการคา้ (238,159,267) 572,934,913 1,599,215 417,822,956 
เจา้หน้ีอ่ืน (115,876,077) 347,256,837 (37,783,124) (317,177,404)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,958,474 (9,869,003) 2,261,026 29,332,210 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในระหวา่งปี (124,981,437) (69,564,515) (5,403,031) (12,364,917)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (9,651,463) (22,629,078) (8,529,102) (3,166,332)

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,910,764,117 4,600,604,435 4,203,938,258 1,008,103,742 
จ่ายภาษีเงินได้ (427,408,295) (692,302,334) (190,041,893) (228,863,973)
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,483,355,822     3,908,302,101     4,013,896,365     779,239,769      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
รับดอกเบ้ีย 18,723,333 15,029,618 47,429,567 102,939,367 
รับเงินปันผล 58,510,004          36,302,493          1,263,810,426 1,024,335,506 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,407,909,444) (3,656,038,688) (87,505,403) (125,203,173)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 154,397,849 39,314,272 8,154,441 4,634,332 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (70,721,262) (313,555,434) (20,924,887) (33,086,362)
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนสุทธิ -                   (1,122,357,137) (100,416,233)      -                 
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   (2,960,495,247) (4,807,485,944)
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   3,288,740,216     4,444,500,474 
เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   1,350,000,000 380,000,000      
เงินสดจ่ายเพ่ือการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (3,636,280,848) (1,393,363,209)
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                   130,631,900        -                   -                 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (30,000,000)        -                   -                   -                 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5,087,654            3,541,686            -                   842,329             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,271,911,866)   (4,867,131,290)   (847,487,968)      (401,886,680)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (619,537,428) (562,348,835) (335,310,002) (365,577,739)
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั (1,193,237,172) (1,525,591,980) (1,193,237,172) (1,525,591,980)
เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (136,262,065) (181,844,686) -                   -                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23,974,355,018 25,021,509,086 11,079,000,000   18,160,000,000 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (21,901,869,147) (25,795,623,497) (11,335,000,000) (18,415,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   2,758,559,176 1,544,579,211 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   (2,825,096,008)   (1,436,792,572)  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,786,490,722 4,340,000,000 -                   1,500,000,000   
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,988,338,733) (814,146,443) -                   -                 
จ่ายเงินไถ่ถอนหุน้กู้ (1,591,500,000) (179,200,000) (1,500,000,000)   -                 
เงินสดรับสุทธิจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 72,010,708          93,713,452          72,010,708          93,713,452        
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 147,000,000        254,902,280        -                   -                 
เงินสดรับจากการลงทุนของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,350,000            -                   -                   -                 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (1,443,538,097)   651,369,377        (3,279,073,298)   (444,669,628)     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (232,094,141) (307,459,812) (112,664,901) (67,316,539)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,779,970,834 2,015,453,398 286,794,580 354,111,119

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี (59,810,309) 71,977,248 -                   -                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 1,488,066,384 1,779,970,834 174,129,679 286,794,580 
.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

12

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายบญัชีท่ีส าคญั 
4 รายการกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีอื่น 
8 สินคา้คงเหลอื 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
12 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 ค่าความนิยม 
15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน่ 
16 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
18 เจา้หน้ีการคา้ 
19 เจา้หน้ีอื่น 
20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
21 ทุนจดทะเบียน และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
22 ทุนส ารอง 
23 ส่วนงานด าเนินงาน 
24 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
25 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

26 ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได ้
27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
28 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด 
29 เงินปันผล 
30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
31 ภาระผูกพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
33 การอนุมติังบการเงิน 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยู่ท่ี อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขท่ี 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2518 

บริษทัใหญ่ และบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหวา่งปี ไดแ้ก่ บริษทั ทีซีซี โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

บริษทั บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของบริษทัรวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั” ด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการผลิต การจดัจ าหน่าย และการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

สินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 
กลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิต จดัการตลาด และจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภณัฑ ์  
พลาสติกแขง็  

สินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 
กลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิต จดัการตลาด และจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ ได้แก่ กระดาษอนามยั สินค้า
เคร่ืองใชส่้วนตวั (สบู่ แชมพู และเคร่ืองส าอาง) ขนมขบเค้ียว เคร่ืองด่ืมและลูกอม กลุ่มบริษทัจดัการตลาดและ
จดัจ าหน่ายสินค้าทั้งท่ีเป็นตราของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ควบคู่กบัสินคา้ภายใตส้ัญญากบับริษทัอื่น นอกจากนั้น 
กลุ่มบริษทัให้บริการดา้น พิธีการออกสินคา้ คลงัสินคา้ ขนส่งและจดัส่งสินค้า ให้แก่กลุ่มบริษทัเดียวกนัและ
บริษทัอื่น 

สินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค 
กลุ่มบริษทัเป็นผูน้ าเขา้ และจดัจ าหน่ายสินคา้หลากหลายเก่ียวกบัเคร่ืองเขียน สารเคมีท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 
สารผสมอาหาร เภสัชภณัฑ์ เวชภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีทางภาพ และเคร่ืองมือทางการแพทย์ และเป็น
ผู ้ออกแบบ จดัหา และจัดจ าหน่าย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เคร่ืองมือเพ่ือการ
อุตสาหกรรม อุปกรณ์คลงัสินคา้ และขนส่งสินคา้ และโครงเหลก็เสาไฟฟ้าแรงสูงชุบสังกะสี 
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รายละเอียดของบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที ่ กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กจิกำรจัดตั้ง 2557 2556 
บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั มณัฑนา จ ากดั  จ าหน่ายเวชภณัฑ ์เคร่ืองมือ     
 และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์ จ  ากดั ผลิตอาหารว่าง ไทย 100.00 100.00 
Rubia Investments Limited  บริษทัลงทุน หมู่เกาะบริติช 

เวอร์จ้ิน 100.00 100.00 
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริการดา้นพิธีการออกสินคา้ คลงัสินคา้    
    ขนส่งและจดัส่งสินคา้ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไทยกลาสเทคโนโลยี จ  ากดั  บริการจดัอบรมสัมมนา ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั จ าหน่ายเวชภณัฑ ์เคร่ืองมือ     
 และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีทางภาพ       
    เคร่ืองเขียน และวสัดุกอ่สร้าง ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไทยฟลวัสปาร์แอนดมิ์เนอรัลส์ จ  ากดั หยุดด าเนินการ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ จ  ากดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
Berli Jucker (Myanmar) Limited หยุดด าเนินการ พม่า 100.00 100.00 
BJC International Company Limited ตวัแทนจ าหน่าย ฮ่องกง 100.00 100.00 
บริษทั รูเบียอุตสาหกรรม จ ากดั  ผลิตสบู่ เคร่ืองส าอางและลูกอม ไทย 99.85 99.85 
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ สเปเชียลต้ีส์ จ  ากดั  จ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ ไทย 99.15 99.15 
บริษทั อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั (มหาชน) ผลิตภาชนะแกว้ ไทย 98.59 98.59 
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ  ากดั ผลิตกระดาษ ไทย 94.84 94.84 
บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ  ากดั ใหบ้ริการระบบขอ้มูลสารสนเทศ ไทย 51.00 51.00 
บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จ ากดั ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม ไทย 50.00* 50.00* 
บริษทั บีเจซี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี คอมเมิร์ซ จ ากดั 
    (เดิมช่ือ บริษทั บีเจซี รีเทล จ ากดั) 

 
คา้ปลีก 

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

บริษทั บีเจเอช อินเวสเมนท ์จ ากดั(4) บริษทัลงทุน ไทย 100.00 - 
BJC International Holding Pte. Ltd. (4) บริษทัลงทุน สิงคโปร์ 100.00 - 
บริษทั บีเจซี สเปเชียลต้ีส์ จ  ากดั(4) คา้ปลีก ไทย 100.00 - 
     
บริษทัย่อยทางอ้อม     
BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd ผลิตอาหารว่าง มาเลเซีย 100.00 100.00 
บริษทั คอสม่า เมดิคอล จ ากดั จ าหน่ายเวชภณัฑ ์เคร่ืองมือ     
 และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ไทย 100.00 100.00 
BJC International (Vietnam) Limited  ตวัแทนจ าหน่าย เวียดนาม 100.00 100.00 
BJC Glass Company Limited ลงทุน คา้ขาย น าเขา้ และส่งออก  ฮ่องกง 100.00 100.00 
บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากดั ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ไทย 100.00 100.00 
บริษทั หินอ่อนและศิลา จ ากดั หยุดด าเนินการ ไทย 100.00 100.00 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที ่ กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กจิกำรจัดตั้ง 2557 2556 
บริษทัย่อยทางอ้อม (ต่อ)      
Thai Corp International Company Limited บริษทัลงทุน ฮ่องกง 75.00 75.00 
TBC-Ball Beverage Can Holding Limited  บริษทัลงทุน ฮ่องกง 26.79* 26.79* 
บริษทั ไทย มาลายา กลาส จ ากดั  ผลิตภาชนะแกว้ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอเซียบุ๊คส จ ากดั ผูค้า้และจ าหน่ายหนงัสือและนิตยสาร ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี โอเกนก ิจ ากดั 
    (เดิมช่ือ บริษทั เจอร์เนิล โฮลด้ิงส์ จ  ากดั) 

 
คา้ปลีก 

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

BJIMK Company Limited ตวัแทนจ าหน่าย ฮ่องกง 75.00 75.00 
บริษทั บีเจซี ดานอน แดร่ี จ  ากดั (2) ผลิตและจดัจ าหน่ายโยเกร์ิตสด และ 

 ผลิตภณัฑซ่ึ์งท าจากนม 
 

ไทย 
 

51.00 
 

51.00 
Ichiban Company Limited ผลิตผลิตภณัฑซ่ึ์งท าจากถัว่เหลือง เวียดนาม 75.00 75.00 
Thai An Vietnam Joint Stock Company บริษทัลงทุน เวียดนาม 65.00 65.00 
บริษทั บีเจซี-เอ็มพอ็ยท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(3) คา้ส่ง และคา้ปลีก ไทย 51.00 51.00 
บริษทั บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จ ากดั (1) จ าหน่ายเวชภณัฑแ์ละวสัดุการแพทย ์ ไทย 100.00 75.00 
BJC International (Myanmar) Company Limited บริการใหค้ าปรึกษาดา้นการวิเคราะห ์    

   ผลิตภณัฑแ์ละการรวบรวมขอ้มูล 
 

พม่า 
 

100.00 
 

100.00 
บริษทั บีเจซี แอนด ์ซีเอฟ (ประเทศไทย) จ  ากดั (4) ผลิตและจ าหน่ายเวชภณัฑ ์ ไทย 51.00 - 
     
บริษทัย่อยของบริษทัย่อยทางอ้อม     
BJC Glass Vietnam Limited ผลิตภาชนะแกว้ เวียดนาม 100.00 100.00 
Thai Corp International (Vietnam) Company Limited ตวัแทนจ าหน่าย เวียดนาม 75.00 75.00 
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม  เวียดนาม 26.79* 26.79* 
บริษทั โกลด ์เมดอลเล่ียน จ ากดั หยุดด าเนินการ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ดิสทร่ี - ไทย จ ากดั ผูค้า้และจ าหน่ายหนงัสือและนิตยสาร ไทย 100.00 100.00 
Phu Thai Group Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
Phu Thai Telecommunication Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.49 64.49 
Phu Thai Construction and Investment      

Joint Stock Company จ าหน่ายวสัดุกอ่สร้าง เวียดนาม 64.49 64.49 
Phu Thai Hanoi Trading Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.49 64.49 
Phu Thai Can Tho Distribution Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.49 64.49 
Phu Thai Food Vietnam Company Limited จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
Phu Thai Food Central Vietnam      

One Member Company Limited จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
Phu Thai Food North Company Limited จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
PT Food Distribution Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 51.61 51.61 
Van Phu Export Import Trading     

Manufacturing Company Limited บริการดา้นคลงัสินคา้ เวียดนาม 64.55 64.55 
Thai An Vietnam Trading Company Limited คา้ปลีก เวียดนาม 64.55 64.55 
Phu Thai Food Distribution Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
BJC-Mpoint (Hong Kong) Company Limited บริการใหค้ าปรึกษาดา้นการบริหาร   

จดัการแฟรนไชส์ และคา้ขาย 
 

ฮ่องกง 
 

51.00 
 

51.00 
BJC-MPM (Lao) Sole Company Limited บริการใหค้ าปรึกษาทางดา้นการคา้และ

การลงทุน 
 

ลาว 
 

51.00 
 

51.00 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 17

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
 

18 
 

 

 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที ่ กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กจิกำรจัดตั้ง 2557 2556 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของบริษทัย่อย     
BJC O-I Glass Pte. Ltd. บริษทัลงทุน สิงคโปร์ 50.00** 50.00** 
     
บริษทัย่อยทางตรงของกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของบริษทัย่อย    
Malaya Glass Products Sdn Bhd ผลิตภาชนะแกว้ มาเลเซีย 50.00** 50.00** 
     
บริษทัย่อยทางอ้อมของกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของบริษทัย่อย    
Malaya-Vietnam Glass Limited ผลิตภาชนะแกว้ เวียดนาม 35.00* 35.00** 

* บริษทัมีอ านาจในการก  าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
** งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ของกจิการท่ีควบคุมร่วมกนัโดยใชว้ิธีรวมตามสัดส่วน 

(1) เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทั ไดเ้พ่ิมสัดส่วนการลงทุนในบริษทั บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จ ากดั จากสัดส่วน
ร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 100 โดยมีการลงทุนเพ่ิมจ านวน 3.75 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเพ่ิมสัดส่วนของเงินลงทุนดงักล่าวส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมี
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อยเกดิข้ึนจ านวน 1.16 ลา้นบาท 

(2) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 และวนัท่ี 12 ธันวาคม 2557 บริษทั บีเจซี ดานอน แดร่ี จ ากดั เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 100 ลา้น
บาท และ 200 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้ จ  านวน 
935.20 ลา้นบาท  

(3) เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2557 บริษทั บีเจซี-เอ็มพอ็ยท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 127.40 ล้านบาท 
โดยการลดจ านวนหุน้สามญั ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้ จ  านวน 132.60 ลา้นบาท 

(4) ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ ไดแ้ก ่บริษทั บีเจเอช อินเวสเมนท ์จ ากดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
200 ลา้นบาท และทุนท่ีช าระแล้วจ านวน 50 ล้านบาท BJC International Holding Pte. Ltd. ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช าระแล้ว
จ านวน 9,999 ยโูร บริษทั บีเจซี แอนด ์ซีเอฟ (ประเทศไทย) จ  ากดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน 30 ลา้นบาท และทุนท่ีช าระแล้วจ านวน 
15 ลา้นบาท และบริษทั บีเจซี สเปเชียลต้ีส์ จ ากดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน 200 ลา้นบาท และทุนท่ีช าระแลว้จ านวน 50 ลา้นบาท 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
(1) งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง “การ

น าเสนองบการเงิน” และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544  
เร่ืองการจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการน าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554  เร่ืองก าหนดรายการย่อที่ตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 

(2) กลุ่มบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ
รอบบญัชีปัจจุบนั 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี  1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี  7 (ปรับปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี  2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี  3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี  5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบบัท่ี  8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเกี่ยวกบัรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี  1 การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสิน 

    ที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี  4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี  5  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

    สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี  7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 29 เร่ือง 
  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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นอกจากน้ี สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศ เร่ือง กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  
เพ่ือใช้แทนแม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี 

(4) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ            
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี  1 (ปรับปรุง 2557) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี  2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและ ขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษเีงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความ 

    ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทนุในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)  ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 
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ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557)  การรวมธุรกจิ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลกิ 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557)  การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ 
ฉบบัท่ี 13 การวดัมูลคา่ยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั 

     กิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษเีงินได-้การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการหรือของผูถ้ือหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-้รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การเปลีย่นแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี 

     ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557)  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

     สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงาน 

     ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้ก  าหนดเงินทุนขั้นต ่า และ 

     ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
     (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาส าหรับการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 20 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
ฉบบัท่ี  4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกนัภยั 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มาเร่ิมถือ
ปฏิบติักับงบการเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีส าคญัท่ีจะมีผลกระทบกบัการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทั คือ 
เร่ือง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ การร่วมการงาน 
และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 
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2.2 สกุลเงินท่ีน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
กิจการตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั   
ใหใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ี
ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

3.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม  

การรวมธุรกิจ  

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึงอ  านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มา   
ซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียง 
ท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนด
วนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใช้ดุลยพินิจเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้
จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถ้กูซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
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ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระ
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของ
ผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทั และ
ผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้าคาท่ีต ่ากวา่ระหวา่ง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบ
นอกตลาดไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอื่น 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั
ซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถ้ือหุน้ซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนวา่ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เพ่ือปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไดม้าจะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่า
ตามบญัชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใตก้ารควบคุมของผูถ้ือหุ้น ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนควบคุม ส่วนประกอบ
อื่นของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของทุนของกลุ่มบริษทั เวน้แต่ส่วนท่ีไดม้านั้น
ไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้งบการเงินของบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุด      
วนัเดียวกนั 

3.2 เงินตราต่างประเทศ  
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี่ยน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

กิจการในต่างประเทศ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีรายงาน 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนของผูถ้ือหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

3.3 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง         
ในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ท่ีเกิดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน   

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการ
บริหารความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 30 

ก าไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงใชเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพย์
และหน้ีสิน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายและจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญาดงักล่าวแสดงหกักลบกนัในงบแสดงฐานะการเงิน
และรวมอยู่ในรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือ
เพ่ือการคา้ 
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3.4 การป้องกันความเส่ียง 
การป้องกันความเส่ียงจากมลูค่ายุติธรรม 

ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ถูกใช้ในการป้องกันความเส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือขอ้ผูกมดัท่ียงัไม่มีการรับรู้ ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาตาม
มูลค่ายุติธรรมหรือองค์ประกอบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง             
ถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายหรือรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ รายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงวดัราคา
ตามมูลค่ายุติธรรมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีมีการป้องกนั 

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงถูกก าหนดและเขา้เง่ือนไข
เป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดใหรั้บรู้โดยตรงผ่านก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ก าไรหรือขาดทุนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนทนัที 

จ านวนท่ีเคยรับรู้ผ่านก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น จะถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน เม่ือรายการในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้นไดถู้กรับรู้รายการ 

กลุ่มบริษทัจะหยุดใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเม่ือบริษทัยกเลกิการป้องกนัความเส่ียง เคร่ืองมือป้องกนัความ
เส่ียงหมดอายุ ถูกขาย  ถูกเพิกถอน หรือใช้สิทธิ หรือไม่เขา้เง่ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือคาดว่า
รายการในอนาคตจะไม่เกิดข้ึนแลว้ ก าไรหรือขาดทุนสะสมซ่ึงเคยรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้จะถูกรับรู้เป็นก าไร
หรือขาดทุนทนัที 

3.5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีถึงก าหนด      
จ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือน้อยกว่า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั และเงินลงทุนระยะสั้น         
ท่ีมีสภาพคล่องสูง 
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3.6 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ี
ในอนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

3.7 สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัและเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคา
ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื่นเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้
ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุง
ใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลี่ยรวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงั
การผลิตตามปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 

3.8 งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง 
งานก่อสร้างตามสัญญาระหวา่งก่อสร้างแสดงถึงมูลค่างานท่ียงัไม่เรียกเก็บซ่ึงคาดวา่จะเก็บไดจ้ากลูกคา้ส าหรับ
สัญญางานก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ วนันั้น มูลค่าของงานท่ียงัไม่เรียกเก็บวดัมูลค่าดว้ยตน้ทุนการก่อสร้างบวกก าไรท่ีรับรู้  
หกัดว้ยจ านวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้และขาดทุนท่ีรับรู้ ตน้ทุนการก่อสร้างรวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
งานก่อสร้างตามสัญญาทั้งหมดและการปันส่วนตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรซ่ึงเกิดข้ึนตามสัญญาก่อสร้าง
ของกลุ่มบริษทัโดยข้ึนอยู่กบัความสามารถในการด าเนินงานตามปกติ  

มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้างแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใตสิ้นทรัพย์หมุนเวียนใน
งบแสดงฐานะทางการเงิน ผลต่างของจ านวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ท่ีสูงกวา่รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้แสดงภายใต้
หน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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3.9 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชี
โดยใชว้ธีิราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ในงบการเงินรวม
ใชว้ธีิรวมสัดส่วนและวธีิส่วนไดเ้สีย ตามล าดบั 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่บางส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใชว้ธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ท ั้งหมด 

3.10 สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม 

ค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายุ ของสัญญา ดงัน้ี 

 สิทธิการเช่าท่ีดิน 37 - 87 ปี 
 สิทธิการเช่าพ้ืนท่ีอาคาร 3 - 30 ปี 

3.11 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชนจ์ากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลคา่ท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ได้มีไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินค้าหรือ
ใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
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ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื่นเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 20 - 30 ปี 

3.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมลูค่า 
ท่ีดินแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน่ ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้นใหถ้ือวา่ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

ตน้ทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในงบก าไร
(ขาดทุน) เบด็เสร็จเม่ือเกิดข้ึน 

30 | งบการเงินประจ�าปี 2557 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
 

31 
 

 

 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของ
สินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

อาคารและส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร    5 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 - 10 ปี 
ยานพาหนะ   5 - 10 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.13 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของ
ค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูก
วดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2551 ในงบการเงินรวมไดห้ยุดการ         
ตดัจ าหน่ายค่าความนิยม โดยเปลี่ยนเป็นการประเมินดอ้ยค่าของค่าความนิยมแทน กลุ่มบริษทัท าการประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี โดยไม่ค านึงถึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

3.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่นๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า  
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ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยน าราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอื่นท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่า       
จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
ซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 

ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรัพยแ์สดงได ้ดงัน้ี 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 20 ปี 
ค่าสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ 10 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3-10 ปี 

วธีิการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.15 การด้อยค่า 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่    
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยม จะประมาณมูลค่า     
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 
สูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง
ท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่า     
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงั และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้ใน
การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.16 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ี
เม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายุการกูย้ืม 

3.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจ านวนเงิน
ท่ีแน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือ
ภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ 
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยค านวณบนพ้ืนฐานของ
เงินเดือนพนกังาน อตัรามรณะ อายุงาน และปัจจยัอื่นๆ ทั้งน้ีอตัราคิดลดที่ใช้ในการค านวณภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
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เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน
บริการในอดีตของพนกังานรับรู้โดยวธีิเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉลี่ยจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด  
ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จทนัที  

กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานนอกเหนือจากโครงการบ านาญ 
เป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในปัจจุบนัและงวดก่อน ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้
ค  านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระและจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายในอนาคต ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ในเป็นส่วนหน่ึงใน
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นเม่ือเกิดข้ึน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
เม่ือพนกังานท างานให ้

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก าไร 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการ                   
ท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผูกพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

3.18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระดว้ยตราสารทุนท่ีกิจการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน จะถูกวดัดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ  มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ วดัมูลค่าโดย
วธีิ Black-Scholes Model ภายใตข้อ้สมมติฐานทางการเงิน เช่น ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคา
ใชสิ้ทธิ ค่าความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั ช่วงเวลาท่ีคาดว่าจะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ อตัราเงิน
ปันผลท่ีคาดหวงั และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ และรับรู้ในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตข้อ้สันนิษฐานของกลุ่มบริษทัว่า 
ตราสารทุนดงักล่าวจะถูกใชสิ้ทธิทั้งหมด  

ทุกๆส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัจะประมาณจ านวนผูม้าใชต้ราสารทุนดงักล่าว หากขอ้มูลในภายหลงั
บ่งช้ีวา่จ านวนตราสารทุนท่ีคาดวา่จะไดรั้บสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ ส่วนต่างจะ           
ถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและปรับปรุงภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 

3.19 ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกัน 
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
ของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าตามบญัชีสินทรัพยท่ี์ระบุ
ได้สุทธิ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัให้บนัทึกไวเ้ป็นรายการ
ต่างหากในส่วนของผูถ้ือหุน้จนกวา่จะมีการจ าหน่ายเงินลงทุนออกไป 

3.20 รายได้ 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

การขายสินค้าและให้บริการ 

รายไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมี
นยัส าคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น
หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น 
ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอน
ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
เป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายได้
ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

เงินปันผลรับ 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินปันผลรับในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง   

3.21 ต้นทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  

ตน้ทุนการกู้ยืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ท่ีเขา้เง่ือนไข รับรู้ในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.22 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบั
ผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจ         
ท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัผูใ้หเ้ช่า 
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

3.23 ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษเีงินไดปั้จจุบนัและภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี                          
ของสินทรัพย์และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้            
เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรกในงบการเงินรวม การรับรู้สินทรัพย์หรือ
หน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชี
หรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้่า
จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือที่คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ            
กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ไดต้ ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน 
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี         
อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปลี่ยนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนั เม่ือเป็นค่าภาษีเงินได ้
ท่ีจะตอ้งน าส่งใหก้บัหน่วยจดัเก็บภาษีเดียวกนัและบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะเสีย
ภาษีเงินไดด้ว้ยยอดสุทธิ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษี  
ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได ้         
รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

3.24 ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี และก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณจากจ านวนหุน้สามญั
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัท่ีรวมสมมติฐานวา่หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 

3.25 ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเก่ียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ           
ในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดง
จ านวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมทั้งการแสดงรายได ้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพิ้จารณา
อย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
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การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการใชน้โยบายการบญัชีมีดงัต่อไปน้ี 

การด้อยค่า 

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้บ่งช้ี 
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ 

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีท่ีเก่ียวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เม่ือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต 
และโอกาสท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสม 

4. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการ เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญั
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกเหนือจากบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและ     
บริษทัร่วม (ดูหมายเหตุ ขอ้ 1 และขอ้ 10) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี  
 ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชำต ิ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

1 บริษทั ทีซีซี โฮลด้ิง จ ากดั ถือหุน้ในบริษทัอื่น ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมี
กรรมการร่วมกนักบับริษทั 

2 บริษทั นครช่ืน จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
3 บริษทั เบียร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
4 บริษทั เบียร์ทิพย ์บริวเวอร่ี (1991) จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
5 บริษทั คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
6 บริษทั แสงโสม จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
7 บริษทั อธิมาตร จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
8 บริษทั แกน่ขวญั จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
9 บริษทั เทพอรุโณทยั จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
10 บริษทั กาญจนสิงขร จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
11 บริษทั หลกัชยัคา้สุรา จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
12 บริษทั เฟ่ืองฟูอนนัต ์จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
13 บริษทั เอส.เอส.การสุรา จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
14 บริษทั สีมาธุรกจิ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
15 บริษทั ธนภกัดี จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
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16 บริษทั นทีชยั จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
17 บริษทั มงคลสมยั จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
18 บริษทั สุราบางยี่ขนั จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
19 บริษทั พิเศษกิจ จ ากดั ขายส่งเศษแกว้ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
20 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ากดั จดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ขวดแกว้ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
21 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
22 บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั ธุรกิจรถยนต ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
23 บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
24 บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
25 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เกต็ติ้ง จ ากดั จ าหน่ายสุราน าเขา้จากต่างประเทศ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
26 บริษทั เทอราโกร จ ากดั จ าหน่ายไมย้ืนตน้และพืชไร่ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
27 บริษทั ยไูนเตด็ ไวนเ์นอร่ี แอนดดิ์สทิลเลอร่ี 

  จ ากดั 
ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

28 บริษทั อุตสาหกรรมน ้าตาลชลบุรี จ ากดั ผลิตน ้าตาลทราย ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
29 บริษทั แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
จดัจ าหน่ายวสัดุและบริการจดัซ้ือ จดัจา้ง ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

30 บริษทั นอร์ธปาร์ค กอลฟ์แอนดส์ปอร์ตคลบั  
  จ ากดั 

บริการสนามกอลฟ์และกีฬา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

31 บริษทั ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่ จ ากดั โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
32 บริษทั สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั 
บริการเก่ียวกบัการกีฬา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

33 บริษทั เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชูก าลงั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
34 บริษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท  

(ระยอง) จ ากดั 
ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

35 บริษทั วฒันพฒันเ์ทรดด้ิง จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
36 บริษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
37 บริษทั กาแลไนทบ์าซาร์ จ ากดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการสาธารณูปโภค ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
38 บริษทั ตะวนันา ไนทบ์าซาร์ จ ากดั ใหเ้ช่าพื้นท่ี ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
39 บริษทั ไทยดร้ิงค ์จ ากดั ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายสุรา เบียร์ โซดา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
40 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จ ากดั ผูใ้หบ้ริการขนส่ง ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
41 บริษทั พรรณธิอร เทรดด้ิง จ ากดั จ าหน่ายน ้าตาล ผลิตภณัฑน์ ้าตาล รวมถึง

ผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

42 บริษทั พนัธไมตรี จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
43 บริษทั ฟู้ ดแอนดฟั์น จ ากดั จ าหน่ายปลีกอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
44 บริษทั สุรเศรษฐ ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
45 บริษทั 28 คอมเมอร์เช่ียล จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพยต์่างๆ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
46 บริษทั ไนซโ์ฮเตล็ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
47 บริษทั ทิพยสุ์โขทยั ไบโอเอนเนอยี่ จ ากดั ประกอบกิจการจดัตั้งหรือสร้างโรงงานเพื่อ

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

48 บริษทั อนนัตศิริพฒันา จ ากดั เป็นผูจ้ดัการและดูแลผลประโยชน ์ 
เกบ็ผลประโยชน ์และจดัการทรัพยสิ์น 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

49 บริษทั แอก็-เวล จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

50 บริษทั แอทมีเดียฟร้อนท ์จ ากดั ประกอบกิจการดา้นการส่ือสาร โฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ทุกประเภท 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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51 บริษทั บางนาพฒันกิจ จ ากดั คลงัสินคา้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

52 บริษทั เจริญวรรณกิจ จ ากดั ธุรกิจลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

53 บริษทั คริสตอลลา จ ากดั ปลูกออ้ย ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

54 บริษทั คริสตอลลา เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จ าหน่ายส่งเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือ
กล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

55 บริษทั โกลเดน้เวลธ์ จ ากดั ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาและการบริหารจดัการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

56 บริษทั ไอ ลอนดร้ี เซอร์วิส จ ากดั ประกอบกิจการตดัเยบ็เส้ือผา้ส าเร็จรูป ซกัอบ
รีดเส้ือผา้ และเคร่ืองนุ่งห่ม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

57 บริษทั อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัวินาศภยั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

58 บริษทั ลา้นชา้ง ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

59 บริษทั ลาสติกา จ ากดั จ าหน่ายยางดิบ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

60 บริษทั ไลฟ์สไตล ์ฟู้ ดคอร์ทส จ ากดั ศูนยอ์าหาร ใหบ้ริการใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิ
เคร่ืองหมายการคา้ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

61 บริษทั เอน็. ซี. ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ 
  ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ใหเ้ช่าพื้นท่ีจดัแสดงสินคา้ และนิทรรศการ
ต่างๆ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

62 บริษทั เอน็.ซี.ซี. เอก็ซิบิชัน่ ออกาไนเซอร์ จ ากดั ใหบ้ริการดา้นการบริหารงานอาคาร และ
บริหารโครงการต่าง ๆ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

63 บริษทั แนตทูรา (2008) จ ากดั ธุรกิจพลงังาน ไบโอดีเซล ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

64 บริษทั หนองคาย คนัทรี กอลฟ์คลบั จ ากดั สนามกอลฟ์ จดัสรรท่ีดิน 
 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

65 บริษทั นอร์ม จ ากดั ออกแบบตกแต่งภายใน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

66 บริษทั น ากิจการ จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

67 บริษทั น าเมือง จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

68 บริษทั น านคร จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

69 บริษทั น าพลงั จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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 ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่จดัตั้ง/
สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

70 บริษทั น าธุรกจิ จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

71 บริษทั น ายุค จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

72 บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ภตัตาคารอาหารญี่ปุ่น ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

73 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ผลิต จ าหน่ายส่งอาหารส าเร็จรูป ก ึง่ส าเร็จรูป
ประเภทอาหารญี่ปุ่น 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

74 บริษทั ปากซอง แคปปิตอล จ ากดั บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

75 บริษทั พรรณธิอร จ ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีท าธุรกจิท่ีเก ีย่วเน่ืองทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

76 บริษทั สุรากระทิงแดง (1988) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

77 บริษทั เอส.เอ.เอส.เทรดด้ิง จ ากดั ลงทุนในต่างประเทศเพ่ือประกอบกจิการ
โรงแรม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

78 บริษทั เซอร์วิสอลัลายแอนซ์ จ ากดั รับจา้งบริหารลานจอดรถ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

79 บริษทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรสภาพจากพืชผล
การเกษตรเพ่ือการส่งออก 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

80 บริษทั สยามประชาคาร จ ากดั จดัสรรท่ีดินและอาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

81 บริษทั สิริวนา จ ากดั ธุรกจิลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

82 บริษทั เครืออาคเนย ์จ ากดั ใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์- เคร่ืองใชส้ านกังาน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

83 บริษทั สุราพิเศษทิพราช จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

84 บริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ต้ี  
  แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั 

รับบริหารอาคารส านกังาน จ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

85 บริษทั ทีซีซี แคปปิตอล แลนด ์จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

86 บริษทั ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จ ากดั ธุรกจิลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

87 บริษทั ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

88 บริษทั ทีซีซี แลนด ์จ ากดั ขายฝาก จ านองจ าน า รับจ าน า จดทะเบียน  
รับโอน ท าสัญญานิติกรรมใดๆเก ีย่วกบัส่ิง
ปลูกสร้างและเอกสิทธ์ิต่างๆ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

89 บริษทั ทีซีซี แลนด ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั รับจา้งบริหารทรัพยสิ์น ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

90 บริษทั ทีซีซี แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 
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 ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีจ่ัดตั้ง/
สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

91 บริษทั ทีซีซี แลนด ์อินดสัเตรียล แอนด ์ 
  โลจิสติกส์ จ ากดั  

รับจา้งบริหาร ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาและ
บริหารโครงการ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

92 บริษทั ดีเสริมกิจ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั ทีซีซี   
  แลนด ์อินดสัเตรียล จ ากดั) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

93 บริษทั ทีซีซี แลนด ์อินเตอร์ เนชัน่แนล  
  (ประเทศไทย) จ ากดั 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

94 บริษทั ทีซีซีซีแอล เสนา จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

95 บริษทั ทีซีซี แลนด ์โลจิสติกส์ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

96 บริษทั ทีซีซี แลนด ์รีเทล จ ากดั กิจการโรงแรม ภตัตาคาร 
บาร์ ไนทค์ลบั โบวล่ิ์ง 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

97 บริษทั ทีซีซี ลกัซชู์รีโฮเทลส์ แอนด ์รีสอร์ท 
  จ ากดั 

โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

98 บริษทั ทีซีซี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

99 บริษทั แวลูโฮเทลส์ จ ากดั โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

100 บริษทั ทีซีซีซีแอล กรุงธน จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

101 บริษทั ทีซีซีซีแอล นราธิวาส จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

102 บริษทั ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

103 บริษทั ทีซีซีซีแอล วิทยุ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

104 บริษทั เทอราโกร ไบโอ-เทค จ ากดั ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

105 บริษทั เทอราโกร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

106 บริษทั เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยเคมี ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

107 บริษทั เทอราโกร เทคโนโลยี จ ากดั พฒันาระบบชลประทานและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

108 บริษทั ไทย อะโกรโปรดกัส์ จ ากดั แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

109 บริษทั ไทยแอลกอฮอล ์จ ากดั (มหาชน) ผลิตแอลกอฮอล ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

110 บริษทั เดอะ แกรนด ์หลวงพระบาง จ ากดั รับจดัการดูแลผลประโยชน์ เกบ็เก่ียว
ผลประโยชน์ และจดัการทรัพยสิ์นให้
บุคคลอ่ืน 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

111 บริษทั อุตสาหกรรมน ้าตาลสุพรรณบุรี จ ากดั ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย จ าหน่ายส่ง-ปลีก
น ้าตาลทราย 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

112 บริษทั น ้าตาลทิพยสุ์โขทยั จ ากดั ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย จ าหน่ายส่ง-ปลีก
น ้าตาลทราย 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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 ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่จดัตั้ง/
สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

113 บริษทั ทิพยพ์ฒัน อาร์เขต จ ากดั เช่าพ้ืนท่ีและบริการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

114 บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

115 บริษทั เวียงสิริ จ ากดั ธุรกจิโรงแรม รีสอร์ท และสนามกอลฟ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

116 บริษทั เวิร์ลด ์บุ๊ค แอนด ์มีเดีย จ ากดั ศูนยห์นงัสือ ใหเ้ช่าพ้ืนท่ี ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

117 บริษทั ธนสินธิ จ ากดั รับเหมากอ่สร้างอาคารทุกชนิด ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

118 บริษทั ทศภาค จ ากดั โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

119 บริษทั น าทิพย ์จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โซดาและน ้ าด่ืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

120 บริษทั น ารุ่งโรจน์ จ ากดั จ าหน่ายสุรา ท่ีปรึกษาเก ีย่วกบัแอลกอฮอล ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

121 บริษทั บา้นบึงเวชกจิ จ ากดั สถานพยาบาล ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

122 บริษทั ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ จ ากดั ประกอบกจิการรับบริหารอาคารท่ีพกัอาศยั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

123 บริษทั ทีซีซีซีแอล ราชเทวี จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

124 บริษทั ทีซีซีซีแอล สุขมุวิท 24 จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

125 บริษทั ทีซีซีซีแอล อโศก จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

126 บริษทั สิริพฒัน์เทรดด้ิง จ ากดั ธุรกจิลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

127 บริษทั สหปานีภณัฑ(์2002) จ ากดั ธุรกจิลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

128 บริษทั บางนากลาส จ ากดั ผลิต จ าหน่ายส่งขวดแกว้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

129 บริษทั ปรีดีประภา จ ากดั ธุรกจิโรงแรม 
 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

130 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั ประกอบกจิการโรงงานผลิตกา๊ซชีวภาพ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

131 บริษทั น ้ าตาลทิพยก์  าแพงเพชร จ ากดั ส่งออก ผลิตน ้ าตาลทราย จ าหน่ายส่ง-ปลีก
น ้ าตาลทราย 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

132 บริษทั แอสเซท เมเนจเมน้ท์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั ประกอบกจิการใหค้ าปรึกษาดา้นการลงทุน
ทุกประเภท และบริหารทรัพยสิ์นให ้
แกบุ่คคลอื่น 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

133 บริษทั แกรนด ์ยูนิต้ี ดิเวลลอ็ปเมน้ท์ จ ากดั บริหารอาคารชุด และรับเป็นท่ีปรึกษา 
ใหค้ าแนะน าพาณิชยกรรม การบริหาร 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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134 บริษทั แกรนด ์ย ูลิฟวิ่ง จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

135 บริษทั ริเวอร์ไซด ์มาสเตอร์แพลน จ ากดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีส านกังาน และบริหารจดัการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

136 บริษทั ป้อมนคร จ ากดั จ าหน่ายเบียร์และสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

137 บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั ผูรั้บเหมาติดตั้งและจดัสถานท่ีแสดง 
นิทรรศการ ก่อสร้าง คูหา 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

138 บริษทั เอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ใหบ้ริการอาหาร เคร่ืองด่ืมอยา่งครบวงจร
ภายในศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

139 บริษทั เอเชียต๊ิกเฮา้ส์ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

140 บริษทั ทีซีซี พีดี 11 จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

141 บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

142 บริษทั วนา เบลล ์การ์เดน้ จ ากดั รับจา้งแต่งสวน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

143 บริษทั เอสแอนดเ์อส สุขุมวิท จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

144 บริษทั โบดิห์ ทรี แลนดส์เคป จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

145 บริษทั ตะวนัออกเคมีเก้ิล จ ากดั ผลิต และจ าหน่ายเอทานอลเพื่อใชเ้ป็น
เช้ือเพลิง ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

146 บริษทั อาหารเสริม จ ากดั จ าหน่ายอาหารสตัว ์ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบั 
อาหารสตัว ์

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

147 บริษทั วีเอน็ย ูเอก็ซิบิชัน่ เอเชีย แปซิฟิค จ ากดั รับจดังานแสดงสินคา้ ประชุมสมัมนาทาง
วิชาการสนัทนาการ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

148 บริษทั เทอราโกร แลนด ์1 จ ากดั ใหบ้ริการจดัท าสวนเกษตร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

149 บริษทั เทอราโกร แลนด ์2 จ ากดั ใหบ้ริการจดัท าสวนเกษตร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

150 บริษทั เอส.พี.เอม็ อาหารและเคร่ืองด่ืม จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย สุรา เบียร์ โซดา น ้าด่ืม
เคร่ืองด่ืมทุกประเภท 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

151 บริษทั วนา เบลล ์ทรี จ ากดั ธุรกิจซ้ือขายตน้ไม ้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

152 บริษทั ฮอร์ริซนั ฟอร์เวิร์ด จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

153 บริษทั ป้อมคลงั จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และน ้าด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

154 บริษทั ป้อมเจริญ จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และน ้าด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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155 บริษทั ป้อมพลงั จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และน ้าด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

156 บริษทั ป้อมกิจ จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และน ้าด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

157 บริษทั ป้อมโชค จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย สุรา เบียร์ โซดา น ้าด่ืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

158 บริษทั ยเูรเซีย โฮเทลส์แอนดรี์สอร์ทส์ จ ากดั บริการให้เช่าหอ้งพกั อาหาร 
และเคร่ืองด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

159 บริษทั ทิพยก์ าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จ ากดั   โรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

160 บริษทั ถงัไมโ้อ๊คไทย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายถงัไมโ้อ๊ค ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

161 บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายส่งเคร่ืองด่ืมทุกชนิด ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

162 บริษทั นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จ ากดั กิจการสนามกอลฟ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

163 บริษทั เมืองรีสอร์ท ชะอ า จ ากดั     ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

164 บริษทั เอเชียต๊ิก โฮเตล็ คอลเลคชัน่ จ ากดั  โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

165 บริษทั ป้อมบูรพา จ ากดั จ าหน่ายสุราในประเทศ และต่างประเทศ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

166 บริษทั ทีซีซี เวิง้นาครเขษม จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

167 บริษทั เกษตรทิพย(์2010) จ ากดั ใหบ้ริการจดัหาวตัถุดิบทางการเกษตรและ
ปัจจยัการผลิตอ่ืน 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

168 บริษทั ควอลิต้ี ไพนแ์อปเปิล โปรดกัส์ จ ากดั เป็นผูผ้ลิตสบัปะรดกระป๋องและน ้าสบัปะรด
เขม้ขน้ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

169 บริษทั แผน่ดินทองพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป 
  เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

170 บริษทั ทีซีซี เอน็จิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ากดั บริษทัท่ีใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาดา้นวิศวกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

171 บริษทั ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

172 บริษทั เมโทรโพล ภูเกต็ จ ากดั ธุรกิจโรงแรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

173 บริษทั ป้อมทิพย ์(2012) จ ากดั จ าหน่ายเบียร์และเคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

174 บริษทั นิวมลัต้ีไมน ์จ ากดั ธุรกิจโรงแรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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175 บริษทั โกลเดน้แลนดเ์รสซิเดน้ซ ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

176 บริษทั เมืองเก่า จ ากดั 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

177 บริษทั รัชโยธิน ทาวเวอร์ จ ากดั 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

178 บริษทั ทีซีซี พทัยา จ ากดั 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

179 บริษทั เลิศรัฐการ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

180 บริษทั ซี เอ ซี จ ากดั ศูนยใ์หบ้ริการความรู้ดา้นการเงินและ 
การลงทุน 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

181 บริษทั นอร์ท สาธร เรียลต้ี จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

182 บริษทั ทะเลวรรณ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

183 บริษทั สาธรทรัพยสิ์น จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

184 บริษทั ไทย-ไลซาท จ ากดั ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์งสงักะสีอ๊อกไซด์
และเคมีภณัฑอ่ื์นๆ 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

185 บริษทั ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

186 บริษทั มีเดีย ฟร้อนท ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

187 บริษทั ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ใหค้  าบริการเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นการลงทุน
และจดัการ 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

188 บริษทั เอฟแอนดเ์อน็ แดร่ีส์ (ประเทศไทย)  
  จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑน์มและน ้าผลไม ้ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

189 บริษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์ 
  จ ากดั 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

190 บริษทั ไทยโมลาส จ ากดั ธุรกิจขายกากน ้าตาล ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

191 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทยรีเทล  
  อินเวสเมน้ต ์

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

192 บริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัลงทุน ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

193 บริษทั เอส เอม็ เจ ซี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั การบริหารดา้นอาหารในภตัตาคาร 
และร้านอาหาร 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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194 บริษทั ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ จ ากดั บริหารจดัการธุรกิจกระจายสินคา้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

195 บริษทั สินสมนึก จ ากดั ธุรกิจท่าเรือ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

196 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ากดั บริการจดัอบรมสมัมนา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

197 บริษทั เมโทรโพล โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั ธุรกิจโรงแรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

198 บริษทั เอฟแอนดเ์อน็ ยไูนเตด็ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

199 บริษทั วาไรต้ี แอสเซ็ท 5 จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

200 บริษทั เกษมทรัพยสิ์ริ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

201 Suvannaphum Investment Company Limited บริษทัลงทุน กมัพชูา มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

202 บริษทั ทิพยสุ์โขทยั ไบโอ-เทค จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

203 บริษทั แอสเสท เวิรด ์ลีเฌอร์ จ ากดั บริการซกัอบรีด ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

204 บริษทั ทีซีซี สิริลา้นนา จ ากดั ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาและการบริหารจดัการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

205 บริษทั ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ ากดั บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

206 บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

207 บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั    บริการดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

208 F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd ผลิตและจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม มาเลเซีย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

209 บริษทั พรพฒันสิน จ ากดั  ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

210 บริษทั ทีซีซี สปอร์ต แอนด ์รีครีเอชัน่ จ ากดั บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ

211 ผูบ้ริหารส าคญั 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบการวางแผนสัง่การและควบคุมกิจการต่างๆของกิจการไม่วา่ 
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งนี�รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้และบริการ -  -  1,101,891  494,855 
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  10,466,637  11,845,239 
เงินปันผลรับ -  -  1,206,300  769,496 
ดอกเบ้ียรับ -  -  41,685  98,478 
รายไดอ้ื่น -  -  253,716  153,540 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้าย        
ในการบริหารจดัการ -  -  209,393  212,950 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร -  -  363,591  272,944 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  9,631  14,052 
        

กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกัน        
   ขายสินคา้และบริการ -  -  384  - 
เงินปันผลรับ -  -  - - 220,050 
รายไดอ้ื่น -  -  102  112 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้าย        
ในการบริหารจดัการ -  -  3,000  2,880 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้และบริการ 5,614  5,658  4  84 
ซ้ือสินคา้และบริการ 1,198,169  1,151,360  1,942  - 
เงินปันผลรับ 58,510  30,100  57,510  29,100 
รายไดอ้ื่น 9,164  7,159  2,622  2,533 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้าย        
ในการบริหารจดัการ 3,433  3,537  3,433  3,537 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบาท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
กิจกำรอื่นที่เก่ียวข้องกัน        
ขายสินคา้และบริการ 6,863,561  7,114,771  391,443  1,582,952 
ซ้ือสินคา้และบริการ 510,638  502,994  8,172  69,697 
รายไดอ้ื่น 142,230  12,561  139,470  12,561 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 100,022  73,240  67,491  43,267 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 72,930  66,947  72,930  66,947 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,597  3,940  4,597  3,940 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น 19,854  10,271  19,854  10,271 

นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินคา้และบริการ บวกก าไรจากตน้ทุนการไดม้าของสินคา้และบริการนั้น 
ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาตลาดสุทธิจากก าไรส่วนเพ่ิมของบริษทั 
เงินปันผลรับ ตามอตัราท่ีประกาศใหก้บัผูถ้ือหุน้รายอื่น 
ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียก าหนดจากตน้ทุนการกูย้ืมและอตัราดอกเบ้ียทอ้งตลาด 
รายไดอ้ืน่ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้ายใน 
การบริหารจดัการ 

ค านวณจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียก าหนดจากตน้ทุนการกูย้ืมและอตัราดอกเบ้ียทอ้งตลาด 
ซ้ือและขายสินทรัพยถ์าวร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
ลูกหน้ีการค้า        

บริษทัย่อย -  - - 363,217  252,069 
บริษทัร่วม 678  3,240  -  460 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,289,050  1,283,726  102,653  116,714 
รวม 1,289,728  1,286,966  465,870  369,243 

 

ลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทัย่อย -  -  337,497  3,375,473 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  3,028  941 
บริษทัร่วม 2,198  970  522  970 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 243,207  21,772  11,126  14,286 
รวม 245,405  22,742  352,173  3,391,670 
        

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
บริษทัย่อย -  -  -  1,350,000 
รวม -  -  -  1,350,000 
        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
บริษทัย่อย -  -  288,441  616,686 
รวม -  -  288,441  616,686 
        

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
บริษทัย่อย -  -  261,000  261,000 
รวม -  -  261,000  261,000 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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รายละเอียดเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 2557  2556  2557  2556 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน           
  ที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี           
บริษัทย่อย           

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ากดั -  4.00 -  -  -  150,000 
บริษทั อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

 
- 

  
4.00 

 
- 

  
- 

  
- 

  
1,000,000 

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ จ ากดั -  4.00 -  -  -  200,000 
รวม    -  -  -  1,350,000 

 

รายละเอียดเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 2557  2556  2557  2556 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน           
บริษัทย่อย           

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ากดั 2.40  2.60 -  -  193,000  62,000 
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 2.40  2.60 -  -  12,392  3,059 
บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮา้ส์ จ ากดั 2.40  2.60 -  -  83,049  13,667 
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ จ ากดั -  2.60 -  -  -  261,500 
Phu Thai Group Joint Stock Company -  3.00 -  -  -  276,460 
รวม    -  -  288,441  616,686 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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รายละเอียดเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) วนัที่ครบ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 ก ำหนดช ำระ 2557  2556  2557 6 2556 
    
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน            
บริษัทย่อย            

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ากดั 4.00  4.00 30 ก.ค. 2559 -  -  261,000  261,000 
รวม     -  -  261,000  261,000 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
เจ้าหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  1,797,905  1,985,955 
บริษทัร่วม 199,233  223,233  -  - 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,838  56,323  5,416  17,420 
รวม  239,071  279,556  1,803,321  2,003,375 

เจ้าหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  60,181  49,756 
บริษทัร่วม 1,525  9,771  -  - 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,628  8,764  11,124  1,480 
รวม 15,153  18,535  71,305  51,236 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
บริษทัยอ่ย -  -  741,603  808,139 
รวม -  -  741,603  808,139 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
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รายละเอียดเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 2557 2556  2557  2556 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน           
บริษัทย่อย           
บริษทัไทยกลาสเทคโนโลยี จ ากดั  1.20  1.40 -  -  69,154  83,654 
บริษทั บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากดั 1.20  1.40 -  -  56,278  166,282 
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ สเปเชียลต้ีส์ จ ากดั 1.20  1.40 -  -  60,750  64,534 
บริษทั บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ เทรดด้ิง จ ากดั 1.20  1.40 -  -  249,606  245,269 
บริษทั ไทยฟลวัสปาร์แอนด์มิเนอรัลส์ จ ากดั 1.20  1.40 -  -  5,300  5,300 
บริษทั มณัฑนา จ ากดั 1.20  1.40 -  -  61,480  96,700 
บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากดั 1.20  1.40 -  -  105,000  133,000 
บริษทั บีเจซี แพคเกจจ้ิง จ ากดั 1.20  1.40 -  -  17,535  2,400 
บริษทั รูเบียอุตสาหกรรม จ ากดั -  1.40 -  -  -  11,000 
บริษทั บีเจซี คอมเมิร์ซ จ ากดั 
  (เดิมช่ือ บริษทั บีเจซี รีเทล จ ากดั) 

 
1.20  

 
- 

 
- 

  
- 

  
25,500 

  
- 

บริษทั บีเจเอช อินเวสเมนท ์จ ากดั 1.20  - -  -  42,000  - 
บริษทั บีเจซี สเปเชียลต้ีส์ จ ากดั 1.20  - -  -  49,000  - 
รวม    -  -  741,603  808,139 

ยอดคงเหลืออื่นของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 170  -  -  - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 20,784  10,932  -  - 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
สัญญาให้บริการด้านระบบสารสนเทศ 
บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ท าสัญญาให้บริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
หลายแห่งเพ่ือใหบ้ริการดูแลรักษา พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ และใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยตกลงให้บริการ
ในราคาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาซื้อขายขวดแก้ว 
บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายขวดแกว้กบับริษทั ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นระยะเวลาสามปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยตกลงซ้ือขาย
ขวดแกว้ในราคาและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา  

สัญญาซื้อขายสินค้า 
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายสินคา้กบับริษทั โออิชิ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นระยะเวลาสองปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2556 ถึงวนัท่ี 
20 มีนาคม 2558 โดยตกลงซ้ือขายสินคา้ในราคาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาให้บริการจัดจ าหน่ายสินค้า 
บริษทัได้เข้าท าสัญญาให้บริการจดัจ าหน่ายสินคา้กับบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเป็นระยะเวลาสามปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 โดยตกลง
ใหบ้ริการในราคาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
  
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        

ภายในหน่ึงปี 38,162  41,468  25,228  28,231 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 64,962  71,152  41,854  55,421 
เกินกว่าหา้ปี 1,541  392  -  - 
รวม 104,665  113,012  67,082  83,652 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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5. ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
5.1 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 

        

ค่าซ้ืออุปกรณ์ส่วนท่ียงัคา้งช าระ 62,968  108,316  9,794  4,293 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        

เงินสดในมือ 22,587  43,494  192  348 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 626,547  811,798  39,797  135,975 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 424,870  907,647  134,141  150,472 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 404,956  8,273  -  - 
เชค็ในมือ 9,106  8,759  -  - 
รวม 1,488,066  1,779,971  174,130  286,795 

5.3 ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน        
   ของบริษทัยอ่ย 998,445  1,368,121  173,056  286,204 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 478,204  386,019  1,063  539 
สกุลเงินยโูร 130  161  -  - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 
สกุลเงินเวียดนามดอง 

4,465 
6,061 

 13,126 
11,810 

 - 
11 

 - 
52 

อื่นๆ 761  734  -  - 
รวม 1,488,066  1,779,971  174,130  286,795 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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6. ลูกหนี้กำรค้ำ 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556          
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 1,289,728  1,286,966  465,870  369,243 
กิจการอื่นๆ  7,095,278  6,565,669  3,433,922  4,145,006 
ลูกหน้ีตามสัญญาผ่อนช าระ  74,885  32,596  22,090  24,318 
หกั ดอกเบ้ียท่ียงัไม่เกิดข้ึน         

ตามสัญญาผ่อนช าระ   (6,640)  (3,013)  (360)  (752) 
  8,453,251  7,882,218  3,921,522  4,537,815 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (169,604)  (160,999)  (117,304)  (116,677) 
รวม   8,283,647  7,721,219  3,804,218  4,421,138 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี  22,918  1,922  12,670  6,471 

การวเิคราะห์อายุของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556         
กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,241,672  1,232,357  346,752  298,759 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกว่า 3 เดือน 43,767  43,865  116,650  66,487 
 3 - 6 เดือน 1,244  5,829  818  3,413 
 6 - 12 เดือน 2,798  2,338  1,643  72 
 มากกว่า 12 เดือน 247  2,577  7  512 
 1,289,728  1,286,966  465,870  369,243 
กิจกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 5,289,529  4,722,524  2,385,868  2,833,766 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกว่า 3 เดือน 1,455,963  1,505,797  855,823  1,112,460 
 3 - 6 เดือน 143,620  128,587  58,059  71,382 
 6 - 12 เดือน 138,008  103,077  60,330  55,683 
 มากกว่า 12  เดือน 136,403  135,267  95,572  95,281 
 7,163,523  6,595,252  3,455,652  4,168,572 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (169,604)  (160,999)  (117,304)  (116,677) 
 6,993,919  6,434,253  3,338,348  4,051,895 
รวม  8,283,647  7,721,219  3,804,218  4,421,138 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 120 วนั 

56 | งบการเงินประจ�าปี 2557 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน        
   ของบริษทัยอ่ย 7,703,295  7,440,116  3,795,460  4,448,164 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 448,515  225,477  119,509  85,030 
สกุลเงินยโูร 4,770  14,046  77  182 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโ์ปร์ 29,898  33,222  6,421  4,439 
สกุลเงินเวียดนามดอง 264,167  154,787  -  - 
อื่นๆ 2,606  14,570  55  - 
รวม 8,453,251  7,882,218  3,921,522  4,537,815 

7. ลูกหนี้อ่ืน 
ลูกหน้ีอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
         
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 245,405  22,742  352,173  3,391,670 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  68,578  128,061  18,822  13,237 
ลูกหน้ีเกษตรกร  32,223  17,072  -  - 
เงินทดรองจ่าย  200,048  177,941  64,376  66,074 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน  82,232  24,039  52,604  - 
มูลค่าของงานระหว่างท าที่ยงัไม่เรียกเกบ็  25,962  74,591  25,962  73,859 
อื่นๆ  669,843  836,121  27,998  40,848 
  1,324,291  1,280,567  541,935  3,585,688 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (1,831)  (1,921)  (975)  (1,065) 
รวม  1,322,460  1,278,646  540,960  3,584,623 
         
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) ส าหรับปี (90)  (11,820)  (90)  478 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
 

58 
 

 

8. สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
  
สินคา้ส าเร็จรูป 3,955,650  3,979,895  1,451,444  1,357,129 
สินคา้ระหว่างผลิต 332,461  349,782  61,256  83,071 
วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ 1,737,843  2,320,286  48,068  80,236 
ส่วนประกอบและอะไหล่ 1,297,036  1,071,018  9,345  12,022 
วสัดุอื่น 59,703  109,865  -  - 
สินคา้ระหว่างทาง 737,196  827,687  151,933  127,008 
 8,119,889  8,658,533  1,722,046  1,659,466 
หกั  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้ (263,738)  (215,239)  (145,245)  (118,652) 
รวม 7,856,151  8,443,294  1,576,801  1,540,814 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2557  2556  2557  2556 
        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที่บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 
และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

       

-  ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 33,594,243  32,101,930  16,124,633  17,629,682 
-  การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะไดรั้บ 48,499  29,400  26,593  6,408 
รวม 33,642,742  32,131,330  16,151,226  17,636,090 
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11. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นเงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 วิธีรำคำทุน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556         
Phu Thai Thanh Hoa Joint Stock Company 16,000  16,000  -  - 
Viet - My Milk Joint Stock Company -  5,281  -  - 
La Martiniquaise (Vietnam) Wine and Spiritueux 

Company Limited 6,400  6,400  -  - 
บริษทั ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ จ  ากดั 30,000  -  -  - 
รวม 52,400  27,681  -  - 

12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   229,595  226,250  469,863  458,707 
โอนมาจากสินทรัพยอ่ื์น  -  7,928  2,777  11,156 
โอนมาจาก (โอนไป) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 23,862   (5,036)  (322)  - 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน  2,413  453  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  255,870  229,595  472,318  469,863 
         
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (123,040)  (125,978)  (396,984)  (384,520) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี  (3,982)   (3,503)  (4,853)  (4,693) 
โอนมาจากสินทรัพยอ่ื์น  -  -  -   (7,771) 
โอนไป (โอนมาจาก) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 (5,938)  6,527  213  - 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน  (485)   (86)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  (133,445)  (123,040)  (401,624)  (396,984)          
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  122,425  106,555  70,694  72,879 
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อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยทรัพยสิ์นท่ีมีคุณสมบติัเชิงพาณิชยท่ี์ใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีสามและให้เช่า   
แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกิจการไดโ้อนทรัพย์สินส่วนหน่ึงจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดมี้การตดัสินใจท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยด์งักล่าวเอง
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13) 

13. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ได้มำ  จ ำหน่ำย/  โอนเข้ำ/  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    จำกกำร  ลดลง  (โอนออก)/  กำรแปลงค่ำ  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม    รวมธุรกิจ    ปรับปรุง  งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2557            2557 

ราคาทุน               
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,554,807  588  -  -  1,708  (1,398)  2,555,705 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 6,283,970  514,160  -  (5,883)  314,920  (7,595)  7,099,572 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 23,544,354  2,186,111  -  (1,800,141)  700,469  (62,176)  24,568,617 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน 
 

1,805,471 
  

191,314 
  

- 
  

(72,533) 
  

35,146 
  

(630) 
  

1,958,768 
ยานพาหนะ 161,889  38,018  -  (25,244)  729  (872)  174,520 
สินทรัพยร์ะหว่างกอ่สร้าง 1,096,636  432,370  -  (626)  (1,063,925)  2,499  466,954 

รวมราคาทุน 35,447,127  3,362,561  -  (1,904,427)  (10,953)  (70,172)  36,824,136 
              

ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (43,629)  (4,951)  -  -  -  (3)  (48,583) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (2,571,003)  (212,764)  -  4,190  1,156  2,148  (2,776,273) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (12,846,119)  (1,687,285)  -  1,732,814  5,678  44,673  (12,750,239) 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน 
 

(1,300,567) 
  

(194,811) 
  

- 
  

65,737 
  

(657) 
  

226 
  

(1,430,072) 
ยานพาหนะ (77,979)  (25,717)  -  21,376  252  303  (81,765) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (16,839,297)  (2,125,528)  -  1,824,117  6,429  47,347  (17,086,932) 
              
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
 - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
(1,045) 

  
 - 

  
 - 

 
- 

  
- 

  
- 

  
(1,045) 

              
รวม 18,606,785            19,736,159 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ได้มำ  จ ำหน่ำย/  โอนเข้ำ/  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    จำกกำร  ลดลง  (โอนออก)/  กำรแปลงค่ำ  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม    รวมธุรกิจ    ปรับปรุง  งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2556            2556 

ราคาทุน               
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,521,672  11,816  -  -  21,120  199  2,554,807 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 4,937,386  416,006  167,769  (24,880)  724,504  63,185  6,283,970 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 20,242,158  1,354,844  27,718  (127,968)  1,934,956  112,646  23,544,354 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน 
 

1,575,684 
  

186,009 
  

2,854 
  

(29,983) 
  

66,067 
  

4,840 
  

1,805,471 
ยานพาหนะ 129,302  29,904  16,885  (18,206)  296  3,708  161,889 
สินทรัพยร์ะหว่างกอ่สร้าง 2,240,862  1,602,222  562  (2,350)  (2,746,753)  2,093  1,096,636 

รวมราคาทุน 31,647,064  3,600,801  215,788  (203,387)  190  186,671  35,447,127 
              

ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (40,015)  (3,598)  -  -  -  (16)  (43,629) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (2,402,054)  (166,560)  -  9,554  (7,820)  (4,123)  (2,571,003) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (11,390,176)  (1,528,062)  -  88,127  2,627  (18,635)  (12,846,119) 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน 
 

(1,166,391) 
  

(161,609) 
  

- 
  

26,247 
  

2,491 
  

(1,305) 
  

(1,300,567) 
ยานพาหนะ (64,130)  (23,926)  -  10,371  449  (743)  (77,979) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (15,062,766)  (1,883,755)  -  134,299  (2,253)  (24,822)  (16,839,297) 
              
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
 - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
(1,227) 

  
- 

  
- 

  
346 

  
(164) 

  
- 

  
(1,045) 

              
รวม 16,583,071            18,606,785 

       
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม       

2557            พนับาท  2,125,528 
2556            พนับาท  1,883,755 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  จ ำหน่ำย/  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    ลดลง  (โอนออก)/  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม      ปรับปรุง  31 ธันวำคม 
 2557        2557 

ราคาทุน           
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 19,181  -  -  (2,777)  16,404 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 303,449  -  -  323  303,772 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 121,560  19,315  -  (529)  140,346 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 722,882  23,119  (16,768)  16,979  746,212 
ยานพาหนะ 64,124  23,300  (12,170)  -  75,254 
สินทรัพยร์ะหว่างกอ่สร้าง 3,042  27,271  (626)  (16,979)  12,708 

รวมราคาทุน 1,234,238  93,005  (29,564)  (2,983)  1,294,696 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (1,225)  (1,877)  -  -  (3,102) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (213,509)  (10,237)  -  (213)  (223,959) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (43,591)  (24,937)  -  -  (68,528) 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (607,203)  (37,146)  13,311  -  (631,038) 
ยานพาหนะ (31,563)  (13,163)  11,141  -  (33,585) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (897,091)  (87,360)  24,452  (213)  (960,212) 
รวม 337,147        334,484 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  จ ำหน่ำย/  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    ลดลง  (โอนออก)/  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม      ปรับปรุง  31 ธันวำคม 
 2556        2556 

ราคาทุน           
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 9,796  8,845  -  540  19,181 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 314,605  -  -  (11,156)  303,449 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 84,929  44,735  (274)  (7,830)  121,560 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 656,598  23,880  (4,047)  46,451  722,882 
ยานพาหนะ 68,734  8,228  (12,838)  -  64,124 
สินทรัพยร์ะหว่างกอ่สร้าง 9,979  41,266  (1,342)  (46,861)  3,042 

รวมราคาทุน 1,144,641  126,954  (18,501)  (18,856)  1,234,238 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (498)  (727)  -  -  (1,225) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (210,841)  (10,439)  -  7,771  (213,509) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (23,996)  (21,581)  198  1,788  (43,591) 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (577,673)  (33,463)  3,933  -  (607,203) 
ยานพาหนะ (28,221)  (13,389)  10,047  -  (31,563) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (841,229)  (79,599)  14,178  9,559  (897,091) 
รวม 303,412        337,147 
         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม         

2557       พันบำท  87,360 
2556       พันบำท  79,599 

การค า้ประกันของบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 อาคารมูลค่าตามบญัชีจ านวน 132 ลา้นบาท และ จ านวน 138 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดถ้ือเป็นหลกัประกนัตามบนัทึกขอ้ตกลงการกูย้มืเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบการเงินรวมไดร้วมส่วนเกินอนัเน่ืองมาจาก
ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนโดยมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 2,069 ลา้นบาทและ 2,021 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่าง
มูลค่ายุติธรรมกบัราคาทุนเดิมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีบริษทัซ้ือหุ้น ภาระภาษีเงินได้
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากส่วนเกินจากการตีราคาเพิ่มข้ึนหากมีการจ าหน่ายสินทรัพย์เหล่าน้ีบนัทึกไวเ้ป็นหน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม 
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14. ค่ำควำมนิยม  
ค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2557  2556  2557  2556 
ราคาทุน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม  3,270,820  1,744,678  -  - 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  -  1,507,051  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -  19,091  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม    3,270,820  3,270,820  -  - 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ได้มำจำก  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    กำรรวมธุรกิจ    (โอนออก)/  กำรแปลงค่ำ  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม        ปรับปรุง  งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2557            2557 

ราคาทุน               
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 98,654  -  -  -  -  -  98,654 
ช่ือทางการคา้ 336,746  1,112  -  -  -  665  338,523 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก ีย่วขอ้ง 819,509  -  -  -  -  -  819,509  
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 612,764  52,597  -  (78,593)  21,952  374  609,094 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง 8,165  11,920  -  (1,467)  (12,110)  -  6,508 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ 15,464  5,092  -  -  -  3  20,559 

รวมราคาทุน 1,891,302  70,721  -  (80,060)  9,842  1,042  1,892,847 
              
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม               

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (14,799)  (4,933)  -  -  -  -  (19,732) 
ช่ือทางการคา้ (8,287)  (20,959)  -  -  -  (348)  (29,594) 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก ีย่วขอ้ง (121,133)  (35,792)  -  -  -  -  (156,925) 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ (345,930)  (60,155)  -  3,878  4  (1,641)  (403,844) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ (2,290)  (1,398)  -  -  -  (49)  (3,737) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (492,439)  (123,237)  -  3,878  4  (2,038)  (613,832) 
รวม 1,398,863            1,279,015 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ได้มำจำก  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    กำรรวมธุรกิจ    (โอนออก)/  กำรแปลงค่ำ  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม        ปรับปรุง  งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2556            2556 

ราคาทุน               
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 98,654  -  -  -  -  -  98,654 
ช่ือทางการคา้ 195,913  134,486  -  -  -  6,347  336,746 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก ีย่วขอ้ง 819,509  -  -  -  -  -  819,509  
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 443,017  143,748  1,423  (5,469)  28,960  1,085  612,764 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง 13,518  24,337  -  -  (29,690)  -  8,165 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ -  10,984  -  -  4,201  279  15,464 

รวมราคาทุน 1,570,611  313,555  1,423  (5,469)  3,471  7,711  1,891,302 
              
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม               

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (9,866)  (4,933)  -  -  -  -  (14,799) 
ช่ือทางการคา้ -  (7,914)  -  -  -  (373)  (8,287) 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก ีย่วขอ้ง (85,340)  (35,793)  -  -  -  -  (121,133) 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ (288,501)  (62,742)  -  5,469  266  (422)  (345,930) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ -  (716)  -  -  (1,436)  (138)  (2,290) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (383,707)  (112,098)  -  5,469  (1,170)  (933)  (492,439) 
รวม 1,186,904            1,398,863 
             
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม             

2557           พนับาท  123,237 
2556           พนับาท  112,098 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 ยอดคงเหลอื  เพิ่มขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลอื 

 ณ วันที ่      (โอนออก)  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2557        2557 

ราคาทุน           
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 183,725  9,005  (2,137)  12,064  202,657 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ระหว่างติดตั้ง 10,287  11,919  -  (12,064)  10,142 
รวมราคาทุน 194,012  20,924  (2,137)  -  212,799 

          
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม           

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  (125,350)  (21,647)  40  -  (146,957) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (125,350)  (21,647)  40  -  (146,957) 

รวม 68,662        65,842 
 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 ยอดคงเหลอื  เพิ่มขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลอื 

 ณ วันที ่      (โอนออก)  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2556        2556 

ราคาทุน           
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 147,537  8,862  -  27,326  183,725 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ระหว่างติดตั้ง 13,518  24,225  -  (27,456)  10,287 
รวมราคาทุน 161,055  33,087  -  (130)  194,012 

          
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม           

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ (108,888)  (16,462)  -  -   (125,350) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (108,888)  (16,462)  -  -  (125,350) 

รวม 52,167        68,662 
       
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม       

2557       พนับาท  21,647 
2556       พนับาท  16,462 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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16. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 528,749  579,045  133,422  133,001 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (666,715)  (675,834)  -  - 
รวม (137,966)  (96,789)  133,422  133,001 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 ณ วันที ่  บันทกึใน  บันทกึใน  ผลต่ำงจำกกำร  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม  

2557  
ก ำไรหรือขำดทนุ  ก ำไรเบ็ดเสร็จอืน่ 

 
แปลงค่ำ 
งบกำรเงิน  

31 ธันวำคม  
2557 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495  -  -  -  8,495 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 707  -  -  -  707 
ส ารองและประมาณการหน้ีสินอ่ืน 268,729  (68,458)  24,183  193  224,647 
ขาดทุนสะสมยกมา 301,114  (5,608)  -  (606)  294,900 

รวม 579,045  (74,066)  24,183  (413)  528,749 
          
หนี้ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการปรับปรุง 
  มูลค่ายุติธรรมจากการรวมกจิการ) 

 
(587,642) 

  
(191) 

  
- 

  
2,646 

  
(585,187) 

อ่ืนๆ (88,192)  6,457  -  207  (81,528) 
รวม (675,834)  6,266  -  2,853  (666,715) 

รวม (96,789)        (137,966) 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 ณ วันที่      ผลต่ำงจำกกำร  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  

2556  
บันทกึใน 

ก ำไรหรือขำดทนุ 
 ได้มำจำก 

กำรรวมธุรกจิ  
แปลงค่ำ 
งบกำรเงิน  

31 ธันวำคม  
2556 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495  -  -  -  8,495 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,053  (346)  -  -  707 
ส ารองและประมาณการหน้ีสินอ่ืน 265,923  2,964  -  (158)  268,729 
ขาดทุนสะสมยกมา 219,445  73,460  -  8,209  301,114 

รวม 494,916  76,078  -  8,051  579,045 
          
หนี้ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการปรับปรุง 
  มูลค่ายุติธรรมจากการรวมกจิการ) 

 
(538,671) 

  
(48,971) 

  
- 

  
- 

  
(587,642) 

อ่ืนๆ (108,824)  21,510  -  (878)  (88,192) 
รวม (647,495)  (27,461)  -  (878)  (675,834) 

รวม (152,579)        (96,789) 
 

 
 หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ณ วนัที่  บันทึกใน  บันทึกใน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือขำดทุน  ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวำคม 
 2557      2557 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495  -  -  8,495 
ส ารองและประมาณการหน้ีสินอ่ืน 124,506  (3,645)  4,066  124,927 
รวม 133,001  (3,645)  4,066  133,422 

 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 ณ วนัที่  

1 มกรำคม  
2556 

 บันทึกใน 
ก ำไรหรือขำดทุน 

 

ณ วนัที่  
31 ธันวำคม  

2556 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495  -  8,495 
ส ารองและประมาณการหน้ีสินอ่ืน 109,497    15,009  124,506 
รวม 117,992  15,009  133,001 
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17. หน้ีสินที่มีภำระดอกเบี้ย 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  5,946,192  3,861,456  959,000  1,215,000 
เงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงก  าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงปี  2,308,541  696,382  1,576,000  - 
หุน้กูท้ี่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี  1,899,591  1,597,212  1,899,591  1,499,612 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 4 -  -  741,603  808,139 
รวมส่วนที่หมุนเวียน  10,154,324  6,155,050  5,176,194  3,522,751 

   
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   5,775,116  7,622,464  3,000,000  4,576,000 
หุน้กู ้  999,539  2,898,113  999,539  2,898,113 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน  6,774,655  10,520,577  3,999,539  7,474,113 
รวม  16,928,979  16,675,627  9,175,733  10,996,864 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  10,154,324  6,155,050  5,176,194  3,522,751 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 6,774,655  10,520,577  3,999,539  7,474,113 
รวม 16,928,979  16,675,627  9,175,733  10,996,864 

 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 71

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
 

72 
 

หุ้นกู้ 
 หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

    หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2557  2556  2557  2556 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินตน้  1,900,000  1,597,600  1,900,000  1,500,000 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสมของ

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ 
  

(409) 
  

(388) 
  

(409) 
  

(388) 
รวมส่วนที่หมุนเวียน  1,899,591  1,597,212  1,899,591  1,499,612 
         
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินตน้  1,000,000  2,900,000  1,000,000  2,900,000 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสมของ

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ 
  

(461) 
  

(1,887) 
  

(461) 
  

(1,887) 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน  999,539  2,898,113  999,539  2,898,113 
รวม  2,899,130  4,495,325  2,899,130  4,397,725 

บริษทัไดอ้อกหุน้กูแ้บบไม่มีหลกัประกนัโดยมีรายละเอยีด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ดงัน้ี 
วันที่ออกหุ้นกู้  2557  2556 อัตรำดอกเบ้ีย ก ำหนด  ก ำหนด 

 จ ำนวนเงิน  จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) ช ำระดอกเบ้ีย  ช ำระคนื 
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี       
พฤษภาคม 2554 -  1,500 ลา้นบาท 3.77 ทุกงวด 6 เดือน  พฤษภาคม 2557 
กรกฎาคม 2553 1,900 ลา้นบาท  - 3.45 ทุกงวด 6 เดือน  กรกฎาคม 2558 

        
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี       
กรกฎาคม 2553 -  1,900 ลา้นบาท 3.45 ทุกงวด 6 เดือน  กรกฎาคม 2558 
พฤษภาคม 2554 1,000 ลา้นบาท  1,000 ลา้นบาท 3.98 ทุกงวด 6 เดือน  พฤษภาคม 2559 
รวม 2,900 ล้ำนบำท  4,400 ล้ำนบำท     

ทั้งน้ีบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นในอตัราส่วนไม่เกิน 1.75 ต่อ 1            
โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมประจ าปีส าหรับหุ้นกู้ท ั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั                 
มีอตัราส่วนดงักล่าวไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนด  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหุน้กูท่ี้ค  ้าประกนัโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 61,000 
ลา้นเวยีดนามดอง (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : ไม่มี) โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากถวัเฉลี่ยของ
ธนาคาร 4 แห่ง บวก 4% ต่อปี ดงัน้ี 

วันที่ออกหุ้นกู้    2556 อัตรำดอกเบ้ีย ก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย  ก ำหนดช ำระคนื 
   จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี)    
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระ        
ภายในหน่ึงปี        
พฤศจิกายน 2554   97.60 ลา้นบาท 11.875 ทุกงวด 6 เดือน  พฤศจิกายน 2557 

รวม   97.60 ล้ำนบำท     

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็น
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง เป็นจ านวนเงิน 5,946 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.12 - 6.30 ต่อปี 
และจ านวนเงิน 959 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.12 ต่อปี ตามล าดบั เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวน้ี 
ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็น
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง เป็นจ านวนเงิน 3,861 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.10 - 8.00 ต่อปี 
และจ านวนเงิน 1,215 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.44 - 2.80 ต่อปี ตามล าดบั เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวน้ี ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน ยกเวน้เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินของ Ichiban Company Limited มีการค ้าประกนัการกู้ยืมเงินโดยผูถ้ือหุ้นรายย่อยของบริษทั
ดงักล่าวเตม็จ านวนเป็นเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินกูย้ืมระยะยาว มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทั ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงินรวม 1,500 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มียอดคงคา้งจ านวน 1,500 ลา้นบาท (2556 : 
1,500 ล้านบาท)  เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดในปีที่ 5 นบัจากวนัเบิกเงินกู้
งวดแรกและช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.60 ต่อปี  
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ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงินรวม 1,500 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มียอดคงคา้งจ านวน 1,500 ลา้นบาท (2556 : 
1,500 ล้านบาท) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดในปีท่ี 4 นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก
และช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.80 ต่อปี 

ในเดือนกรกฎาคม 2553 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงินรวม 2,500 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มียอดคงคา้งจ านวน 1,576 ลา้นบาท (2556 : 
1,576 ล้านบาท) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดในปีท่ี 5 นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก
และช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.59 ต่อปี  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินขา้งตน้ ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนั
การกูย้ืมเงิน 

2) เงินกูย้ืมระยะยาวของ บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ประกอบดว้ย เงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 600 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 525 ลา้นบาท (2556 : 600 ล้านบาท) มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ครบก าหนดช าระคืนเป็น
รายงวด 18 งวด และช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.55 ต่อปี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 600 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 600 ลา้นบาท (2556 : 600 ล้านบาท) มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ครบก าหนดช าระคืนเป็น
รายงวด 18 งวด และช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.38 ต่อปี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 400 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 400 ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ครบก าหนดช าระคืนเป็นรายงวด 18 งวด และ
ช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.21 ต่อปี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 800 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
เป็นจ านวนเงิน 360 ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ครบก าหนดช าระคืนเป็นรายงวด 18 งวด และ
ช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 4.40 ต่อปี ซ่ึงไดมี้การจ่ายคืนเงินกูย้ืมทั้งจ  านวนในระหวา่งปี 2557 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินขา้งตน้ ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนั
การกูย้ืมเงิน 
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3) เงินกูย้ืมระยะยาว ของ Malaya-Vietnam Glass Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัของบริษทัย่อย ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกู้ยืมจ านวนเงิน 17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีขอ้ก าหนดตามสัญญา 
สามารถเบิกเงินกูไ้ดท้ ั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเวยีดนามดอง โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556  เป็นจ านวนเงิน 0.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และจ านวนเงิน 244,684.65 ลา้นเวยีดนามดอง มีก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน โดยไดรั้บระยะเวลาผ่อนผนั 21 เดือนแรก มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัอา้งอิงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารบวกร้อยละ 1.5 ต่อปี ซ่ึงไดมี้การจ่ายคืนเงินกูย้ืมทั้งจ  านวนในระหวา่งปี 2557 

เงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกูย้ืมจ านวนเงิน 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีขอ้ก าหนดตามสัญญา สามารถ
เบิกเงินกู้ไดท้ ั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเวียดนามดอง โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  
เป็นจ านวนเงิน 31,238.89 ลา้นเวยีดนามดอง มีก าหนดระยะเวลา 5 ปี โดยไดรั้บระยะเวลาผ่อนผนัในปีแรก                 
มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัอา้งองิกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารบวกร้อยละ 1.5 ต่อปี ซ่ึงไดมี้การจ่ายคืน
เงินกูย้ืมทั้งจ  านวนในระหวา่งปี 2557 

4) เงินกูย้ืมระยะยาว ของ Malaya Glass Products Sdn Bhd ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัของบริษทัย่อย ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกูย้ืมจ านวนเงิน 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีขอ้ก าหนดตามสัญญา สามารถ
เบิกเงินกู้ได้ทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและริงกิตมาเลเซีย โดยมียอดคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 8.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีก าหนดระยะเวลา 5 ปี มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูข้องธนาคารบวกร้อยละ 2.25 ต่อปี  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินขา้งตน้ ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนั
การกูย้ืมเงิน 
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5) เงินกูย้ืมระยะยาว ของ Thai Corp International (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัยอ่ยทางออ้ม ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกู้ยืมสกุลเงินเวียดนามดอง วงเงินกู้ยืม จ านวนเงิน 580 ล้านเวียดนามดอง มียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี                    
31 ธันวาคม 2556 เป็นจ านวนเงิน 110.20 ลา้นเวียดนามดอง มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี มีอตัราดอกเบ้ีย                   
ร้อยละ 20 ต่อปี และปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียรายเดือนตามอตัราของ Bank for Foreign Trade of Vietnam 
ซ่ึงไดมี้การจ่ายคืนเงินกูย้ืมทั้งจ  านวนในระหวา่งปี 2557 

6) เงินกู้ยืมระยะยาว ของ Ichiban Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ประกอบดว้ยเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 เป็นจ านวนเงิน 1.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2556 : 1.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีก าหนด
ระยะเวลา 6 ปี มีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบัตน้ทุนทางการเงินของธนาคารบวกร้อยละ 1.25 ต่อปี โดย เงินกู้ยืม 
ระยะยาวข้างต้น มีการน าสิทธิการเช่าท่ีดินมูลค่าตามบญัชี จ านวน 40 ล้านบาท และอาคารมูลค่า          
ตามบญัชีจ านวน 132 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัการกูย้ืมเงินตามท่ีระบุในหมายเหตุขอ้ 13 

เงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 1.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 เป็นจ านวนเงิน 1.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีก าหนดระยะเวลา 4 ปี มีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาของตลาดลอนดอน (London Interbank Offered Rate) 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพย์อื่นไปค ้าประกนัการกู้ยืมเงิน 
อย่างไรก็ตาม ตามสัญญาระบุใหบ้ริษทัย่อยมีภาระในการจดัหาสินทรัพยม์าค ้าประกนัในภายหลงั 

7) เงินกู้ยืมระยะยาว ของบริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ประกอบดว้ย เงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 160 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 4.60 ลา้นบาท (2556 : 57.88 ล้านบาท) มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี
ร้อยละ 4.37 ต่อปี 
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เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 140 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เป็น
จ านวนเงิน 99.12 ลา้นบาท (2556 : 134.16 ล้านบาท) มีก าหนดระยะเวลา 4 ปี ช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี
ร้อยละ 4.16 ต่อปี 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนั
การกูย้ืมเงิน 

8) เงินกูย้ืมระยะยาว ของบริษทัไทย มาลายา กลาส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ประกอบดว้ย เงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท วงเงินกู้ยืม จ านวนเงิน 1,500 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 1,500 ล้านบาท (2556 : 1,500 ล้านบาท) ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 4 ปี ช าระดอกเบ้ีย 
ในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.88 ต่อปี 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนั
การกูย้ืมเงิน 

9) เงินกูย้ืมระยะยาวของ BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ประกอบดว้ยเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 2.5 ลา้นริงกิตมาเลเซีย โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 เป็นจ านวนเงิน 2.5 ลา้นริงกิตมาเลเซีย มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี
ร้อยละ 4.5 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 32,878 ลา้นบาท 
และ 10,958 ลา้นบาท ตามล าดบั (2556: 26,578 ล้านบาท และ 1,879 ล้านบาท ตามล าดับ)  

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน        
   ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 16,261,210  16,413,374  9,175,733  10,966,864 
สกุลเงินเวียดนามดอง 312,395  204,649  -  - 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 355,374  57,604  -  - 
รวม 16,928,979  16,675,627  9,175,733  10,966,864 
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18. เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 
เจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
         
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 239,071  279,556  1,803,321  2,003,375 
กิจการอื่นๆ  4,574,183  4,814,237  1,013,277  816,255 
รวม  4,813,254  5,093,793  2,816,598  2,819,630 
 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน        
   ของบริษทัยอ่ย 3,119,140  2,774,045  2,349,057  2,467,582 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1,433,719  1,759,160  346,588  249,159 
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น 6,359  208,869  5,279  1,436 
สกุลเงินยโูร 87,690  121,287  66,175  85,550 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 61,061  21,213  44,908  9,972 
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง 67,847  62,990  3,788  - 
สกุลเงินเวียดนามดอง 34,491  139,936  -  - 
อื่นๆ 2,947  6,293  803  5,931 
รวม 4,813,254  5,093,793  2,816,598  2,819,630 
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19. เจ้ำหน้ีอื่น  
เจา้หน้ีอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
         
เจา้หน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 15,153  18,535  71,305  51,236 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์  62,968  108,316  9,794  4,293 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุน  211,449  255,588  -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้  108,720  208,040  52,545  55,404 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  97,796  106,505  93,182  99,049 
ค่าพลงังานคา้งจ่าย  194,217  125,132  2,309  2,062 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคา้งจ่าย  45,635  90,200  20,200  65,293 
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์คา้งจ่าย  284,300  242,393  174,726  212,056 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย  235,014  201,367  112,647  116,166 
ค่าระวางและค่าขนส่งคา้งจ่าย  131,779  111,284  30,725  34,721 
ค่าภาษีรอน าส่ง  163,372  131,930  50,690  43,752 
อื่นๆ  1,661,721  1,713,271  302,710  275,027 
รวม  3,212,124  3,312,561  920,833  959,059 

ยอดเจา้หน้ีอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน        
   ของบริษทัยอ่ย 3,031,884  2,977,636  895,425  956,050 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 34,050  56,595  21,738  2,642 
สกุลเงินยโูร 480  19,859  4  41 
สกุลเงินออสเตรเลีย 40,280  37,091  -  - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 1,190  6,215  628  326 
สกุลเงินเวียดนามดอง 101,164  215,017  -  - 
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง 2,804  -  2,804  - 
อื่นๆ 272  148  234  - 
รวม 3,212,124  3,312,561  920,833  959,059 
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20. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม        
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
โครงการส ารองบ าเหน็จพนกังาน 474,132  461,341  166,570  132,771 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 123,986  179,460  20,523  21,309 
รวม 598,118  640,801  187,093  154,080 

        
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
โครงการส ารองบ าเหน็จพนกังาน 66,607  55,530  16,338  13,068 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น (11,525)  18,648  1,749  2,930 
รับรู้ใน (ก าไร) ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 27,978  -  20,330  - 

รวม 83,060  74,178  38,417  15,998 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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โครงการส ารองบ าเหน็จพนักงาน  
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน 

ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัที่ไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 474,132  461,341  166,570  132,771 
ภำระผูกพันตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน 474,132  461,341  166,570  132,771 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 461,341   455,415  132,771  130,399 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (81,032)  (49,548)  (2,869)  (10,696) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

66,607 
 

27,978 

 55,530 
 

- 

 16,338 
 

20,330 

 13,068 
 

- 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (762)  (56)  -  - 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 474,132  461,341  166,570  132,771 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24) 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 48,416  38,550  10,368  8,394 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 18,191  16,980  5,970  4,674 
รวม 66,607  55,530  16,338  13,068 

ค่าใชจ่้ายดงักลา่วขา้งตน้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        
ตน้ทุนขาย 39,358  30,465  49  32 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,115  6,826  4,755  4,615 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 20,134  18,239  11,534  8,421 
รวม 66,607  55,530  16,338  13,068 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนกั) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
อตัราคิดลด  (ร้อยละ) 4.00  4.00  4.00  4.00 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 5.00 - 5.50  4.00 - 5.50  5.00  4.82 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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21. ทุนจดทะเบียน และใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ 
21.1 ทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
จ านวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,588,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,668,125,000 บาทโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับ
โครงการใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผู ้บริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย บริษทั
ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 

เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 46,170,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 1,668,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,621,955,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ี
ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั บริษทัด าเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 

(2) อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัจ านวน 392,434,444 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,621,955,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,014,389,444 บาท เพ่ือรองรับโครงการ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยคร้ังท่ี 4 
และคร้ังท่ี 5 ภายใตโ้ครงการ BJC ESOP 2012 และเพ่ือรองรับการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วน
จ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) บริษทั
ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2557 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทั ดงัน้ี 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

การเปล่ียนแปลง  
ทุนท่ีออกและช าระแลว้  

ทุนท่ีออกและ 
ช าระแลว้ใหม่ 

รายละเอียด 

    
3 มีนาคม 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั 

17,900 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,590,459,100 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 10 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 เมษายน 2557  เพ่ิมทุน-หุน้สามญั 
3,100 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,590,462,200 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 11 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
 

84 
 

 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

การเปล่ียนแปลง 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

ทุนท่ีออกและ 
ช าระแลว้ใหม่ 

รายละเอียด 

    
2 พฤษภาคม 2557  เพ่ิมทุน-หุน้สามญั 

16,600 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,590,478,800 บาท  เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 12 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

2 มิถุนายน 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
112,600 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,590,591,400 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 13 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 กรกฎาคม 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
281,100 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,590,872,500 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 14 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 สิงหาคม 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
1,228,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท 

1,592,100,500 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 15 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 กนัยายน 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
73,300 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,592,173,800 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 16 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 ตุลาคม 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
37,200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,592,211,000 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 17 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 ธนัวาคม 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,592,221,000 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 18 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 
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21.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ 
(1) เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือเป็นการตอบแทนการ
ท างาน (โครงการ BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 1) จ านวนไม่เกิน 16 ลา้นหน่วย อตัราการใช้สิทธิท่ีใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาการใชสิ้ทธิท่ี 40.46 บาทต่อหุ้นสามญั อายุใบส าคญัแสดง
สิทธิไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยเง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิท่ีส าคญัมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 เม่ือบริษทัไดอ้อกและเสนอใบส าคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัครบระยะเวลา 
1 ปี ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัไดใ้นจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามส่วน
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย 
แต่ละรายไดรั้บจดัสรรจากบริษทั จนกวา่จะครบอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือบริษทัไดอ้อกและเสนอใบส าคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัครบระยะเวลา 
2 ปี ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดเ้พ่ิมอกีในจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามส่วน
ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อยแต่ละ
รายไดรั้บจดัสรรจากบริษทั จนกวา่จะครบอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือบริษทัไดอ้อกและเสนอใบส าคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัครบระยะเวลา 
3 ปี ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ในใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ี
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อยแต่ละรายไดรั้บจดัสรรจากบริษทัซ่ึงรวมถึง
ส่วนท่ีไม่ไดมี้การใช้สิทธิในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือ
บริษทัย่อย จะสามารถใชสิ้ทธิจนกวา่จะครบอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขในการใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็น
ผูบ้ริหารและพนกังานในวนัก าหนดการใชสิ้ทธินั้น 

(2) เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 มีมติอนุมติัใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยเพ่ิมเติม (โครงการ BJC 
ESOP 2012 คร้ังท่ี 2) โดยมีเง่ือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิเช่นเดียวกบัมติท่ีประชุมในคราวแรก 
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(3) เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยเพ่ิมเติม (โครงการ BJC 
ESOP 2012 คร้ังท่ี 3) โดยมีเง่ือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิเช่นเดียวกบัมติท่ีประชุมในคราวแรก 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงการ 
อายุสัญญา 

(ปี) วนัท่ีใหสิ้ทธิ วนัท่ีหมดอายุ 
จ านวนสิทธิ 
ท่ีออก (หน่วย)  

อตัราการใชสิ้ทธิ    
ต่อ 1 หน่วย  

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ
(บาทต่อหุน้) 

BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 1 5 15 พ.ค. 55 15 พ.ค. 60 14,800,000 1 40.46 
BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 2 5 18 มิ.ย. 56 18 มิ.ย. 61 10,000,000 1 68.43 
BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 3 5 15 พ.ค. 57 15 พ.ค. 62 9,030,000 1 42.29 

มูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิ วดัมูลค่าโดยวธีิ Black-Scholes Model ภายใตข้อ้สมมติฐานทางการเงิน ดงัน้ี 

BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 1 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 40.25 40.25 40.25 
ราคาใชสิ้ทธิ 40.46 40.46 40.46 
ค่าความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั 33.74% 33.74% 33.74% 
ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี 3.5 ปี 4 ปี 
อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.78% 1.78% 1.78% 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 3.83% 3.83% 3.83% 

 
BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 52.00 52.00 52.00 
ราคาใชสิ้ทธิ 68.43 68.43 68.43 
ค่าความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั 36.39% 36.39% 36.39% 
ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี 3.5 ปี 4 ปี 
อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.71% 1.71% 1.71% 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 3.84% 3.84% 3.84% 
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BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 3 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 44.00 44.00 44.00 
ราคาใชสิ้ทธิ 49.29 49.29 49.29 
ค่าความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั 36.91% 36.91% 36.91% 
ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี 3.5 ปี 4 ปี 
อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.91% 1.91% 1.91% 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 3.46% 3.46% 3.46% 

รายการเคลื่อนไหวส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 2557  2556 
 จ านวน 

สิทธิซ้ือหุน้ 
(หน่วย) 

 ราคาใชสิ้ทธิ 
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  

(บาทต่อหุน้) 

 จ านวน 
สิทธิซ้ือหุน้ 
(หน่วย) 

 ราคาใชสิ้ทธิ 
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั 

(บาทต่อหุน้) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 21,605,200  53.41  14,438,900  40.46 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให ้ 9,030,000  49.29  10,000,000  68.43 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถูกริบ (1,761,460)  57.02  (517,500)  40.46 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีการใชสิ้ทธิ (1,779,800)  40.65  (2,316,200)  40.46 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 27,093,940  52.65  21,605,200  53.41 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 
ล าดบัการใหสิ้ทธิ 

  
จ านวนที่ใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 

  
 

วนัที่ใชสิ้ทธิ 

 ราคาหุน้  
ณ วนัที่ใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุน้) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให ้ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2555  17,900  3 มี.ค. 2557  47.50 
  3,100  1 เม.ย. 2557  49.75 
  16,600  2 พ.ค. 2557  47.50 
  112,600  2 มิ.ย. 2557  47.00 
  281,100  1 ก.ค. 2557  46.00 
  1,228,000  1 ส.ค. 2557  54.75 
  73,300  1 ก.ย. 2557  47.50 
  37,200  1 ต.ค. 2557  45.75 
  10,000  8 ธ.ค. 2557  40.50 
  1,779,800     
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 
ล าดบัการใหสิ้ทธิ 

  
จ านวนท่ีใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 

  
 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

 ราคาหุน้  
ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุน้) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให ้ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2555  2,096,400  3 มิ.ย. 2556  58.00 
  132,800  1 ก.ค. 2556  48.00 
  25,300  1 ส.ค. 2556  44.50 
  19,700  2 ก.ย. 2556  38.25 
  2,500  1 ต.ค. 2556  46.25 
  17,500  1 พ.ย. 2556  48.00 
  22,000  2 ธ.ค. 2556  45.50 
  2,316,200     

สิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีราคาใชสิ้ทธิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัเท่ากบั 52.65 บาท 
และ 53.41 บาท ตามล าดบั และอายุสัญญาคงเหลือถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัเท่ากบั 3.40 ปี และ 3.87 ปี ตามล าดบั 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง
กว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย 
จ านวน 173.92 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากการท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในบริษทั บีเจซี 
มาเฮ เมดิคอล จ ากดั จากสัดส่วนร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 100 โดยมีการลงทุนเพ่ิมจ านวน 3.75 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเพ่ิม
สัดส่วนของเงินลงทุนดงักล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัย่อยเพ่ิมข้ึนจ านวน 1.16 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย 
จ านวน 172.76 ลา้นบาท  ซ่ึงเกิดจากบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัไดเ้พ่ิมสัดส่วนการลงทุนใน Thai An 
Vietnam Trading Company Limited จากสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีส่วนต ่ากว่า
ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อยดว้ยจ านวนดงักล่าว 
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ส่วนเกินทุนจากการบริจาค 
ส่วนเกินทุนจากการบริจาคจ านวนเงิน 37 ลา้นบาท เป็นเงินท่ีไดรั้บจากกรรมการบริษทั ท่ีไดก้ าไรจากการจ าหน่าย     
หุน้เพ่ิมทุนของบริษทัในปี 2537 จ านวน 397,104 หุน้ ท่ีเหลือจากการจองซ้ือและจ าหน่ายต่อประชาชนทัว่ไป
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนเกินทุนจากการบริจาคน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุ้นของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 
ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัย่อยจ านวน 32 ลา้นบาท ไดแ้สดงไวภ้ายใตส่้วนของ
ผูถ้ือหุน้ในงบการเงินรวมตามแนวทางปฏิบติัส าหรับหุน้ซ้ือคืน และจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. ทุนส ำรอง 
ทุนส ารองประกอบดว้ย 

การจัดสรรก าไรและ/หรือ ก าไรสะสม 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ทุนส ารองเพื่อขยายกิจการ 
ส ารองเพ่ือขยายกิจการประกอบดว้ยส ารองภายในของกลุ่มบริษทัท่ีจดัสรรข้ึน เพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัในอนาคต ส ารองเพ่ือขยายกิจการน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผู ้ถือหุ้น ประกอบด้วยผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมด                  
จากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหน้ีสินจากการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ
ของบริษทั 

(ก าไร)ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด 
(ก าไร)ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสดในส่วนของผู ้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงถูกก าหนดและเขา้เง่ือนไขเป็นการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงราคาก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษทั 
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23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานธุรกิจ 
พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทั                  
เป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

นโยบายการบญัชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกบัการขายและโอนให้แก่บุคคลภายนอก             
ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาดปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี  
ส่วนงาน 1 สินคา้และบริการทางบรรจุภณัฑ ์
ส่วนงาน 2 สินคา้และบริการทางอุปโภคบริโภค 
ส่วนงาน 3 สินคา้และบริการทางเวชภณัฑแ์ละทางเทคนิค 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการกบัลูกคา้
บุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจ านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของรายไดร้วม 
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดมี้การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัการน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จ าแนกตามส่วนงาน โดยการเปลี่ยนแผนกไลฟ์สไตล ์จากส่วนงาน 2 ไปรวมในส่วนงานอื่นๆ  เพ่ือให้มีความเหมาะสม
กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงันั้น รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จ าแนกตามส่วนงานในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ส่วนงาน มีดงัน้ี 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 ส่วนงำน 2 อ่ืนๆ 
ก่อนปรับปรุง  หลังปรับปรุง  ก่อนปรับปรุง  หลังปรับปรุง 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 14,763.7  15,722.9  2,700.0  1,740.8 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 206.4  215.5  1,499.6  1,494.3 
ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีที่รายงาน 550.6  566.2  689.6  674.0 

24. ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ผู้บริหาร        
เงินเดือนและค่าแรง 56,275  50,305  56,275  50,305 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2,805  2,506  2,805  2,506 
เงินส ารองบ าเหน็จพนกังาน 1,792  1,434  1,792  1,434 
เงินส ารองโครงการผลประโยชน์อื่น 19,854  10,271  19,854  10,271 
อื่นๆ 63  50  63  50 
 80,789  64,566  80,789  64,566 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
พนักงานอ่ืน        
เงินเดือนและค่าแรง 3,801,044  3,355,092  1,008,052  975,935 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 135,262  120,732  45,060  37,373 
เงินส ารองบ าเหน็จพนกังาน 64,815  54,096  14,546  11,634 
เงินส ารองโครงการผลประโยชน์อื่น 48,188  84,988  28,100  54,106 
อื่นๆ 200,616  166,276  104,708  91,746 
 4,249,925  3,781,184  1,200,466  1,170,794 
        
รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 4,330,714  3,845,750  1,281,255  1,235,360 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัได้จ ัดตั้ งกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมัครใจ                  
ของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ  3 ถึงอตัราร้อยละ 7.5 
ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนกังาน 
ทุกเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและ
จดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
งบการเงินไดร้วมการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
และ 2556 ดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
         
การเปลี่ยนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป         
   และงานระหว่างท า  101,751  (598,538)  (62,580)  (105,323) 
สินคา้ท่ีซ้ือมาเพื่อขาย  11,423,135  10,827,365  15,811,031  16,924,954 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป  14,317,343  11,818,505  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  2,274,433  2,022,222  113,861  100,754 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 24 4,330,714  3,845,750  1,281,255  1,235,360 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  -  -  -  15,736 
อื่นๆ  8,821,316  11,232,619  2,561,716  3,007,923 
รวม  41,268,692  39,147,923  19,705,283  21,179,404 

26. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
         

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั  395,621  617,712  18,239  231,095 
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนัทึกต ่าไป (สูงไป)  41,284  (2,511)  44,924  (3,257) 
รวม  436,905  615,201  63,163  227,838 

         
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 16        
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่คราว  43,617  (48,617)  (421)  (15,009) 
รวม  43,617  (48,617)  (421)  (15,009) 

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  480,522  566,584  62,742  212,829 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 2557  2556 
 อตัราภาษ ี  จ านวน  อตัราภาษ ี  จ านวน 
 (ร้อยละ)    (ร้อยละ)   
ก าไรส าหรับปี   1,856,020    2,614,666 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   480,522    566,584 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   2,336,542    3,181,250 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  467,308  20  636,250 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   (5,424)    (20,014) 
รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี   (185,017)    (116,854) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   82,909    38,296 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิ่มข้ึน   (58,009)    (62,791) 
ขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ไดใ้ช ้   142,931    103,030 
อื่นๆ   35,824    (11,333) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 21  480,522  18  566,584 

 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2557  2556 
 อตัราภาษ ี  จ านวน  อตัราภาษ ี  จ านวน 
 (ร้อยละ)    (ร้อยละ)   
ก าไรส าหรับปี   1,251,927    1,839,173 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   62,742    212,829 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   1,314,669    2,052,002 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  262,934  20  410,400 
รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี   (252,762)    (203,729) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   13,988    10,627 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน   (1,855)    (1,212) 
อื่นๆ   40,437    (3,257) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 5  62,742  10  212,829 
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้
รัษฎากร ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 27 ธันวาคม 2555 อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30              
เป็นร้อยละ 23 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 
ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจดัเก็บอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของ
ก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ดงันั้น บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยจึงไดใ้ชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการค านวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
อตัราภาษีดงักล่าว  

27. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษและประโยชน์จากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 

บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวันที ่ ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ ำคญั 

   
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ เซลลอ็กซ์ จ ำกดั 

1541(2)/2547  
ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2547 

การผลิตกระดาษอนามยั (ก) ให้ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับ เค ร่ืองจักร ท่ีได้รับอนุมั ติ                     
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ   
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและ
ทุนหมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการ
นั้น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตอ้งมีมูลค่าไม่เกนิจ านวน 1,207 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีจะเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ี
แทจ้ริงในวนัเปิดด าเนินการ ตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

(ค) ใหไ้ดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบกจิการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก  าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิ
ประโยชนต์ามขอ้ (ข) และ 

(ง) ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปาเป็น 2 เท่า ของค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

98 | งบการเงินประจ�าปี 2557 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวันที ่ ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ ำคญั 

   
1875(2)/2547 
ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2547 

การผลิตเยื่อกระดาษ (ก) ให้ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับ เค ร่ืองจักร ท่ีได้รับอนุมั ติ                      
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กจิการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกจิการนั้น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตอ้งมีมูลค่าไม่เกนิจ านวน 
468 ล้านบาท ทั้ งน้ีจะเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและ               
ทุนหมุนเวียนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิดด าเนินการ ตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

(ค) ใหไ้ดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบกจิการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก  าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิ
ประโยชนต์ามขอ้ (ข) และ 

(ง) ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปาเป็น 2 เท่า ของค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

 
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จ ำกดั   

1585(2)/2550 
ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2550 

การผลิตกระป๋อง
อลูมิเนียม ประเภท 4.18 
กจิการผลิตภาชนะบรรจุ
ส่ิงของท่ีท าจากโลหะ 

(ก) ให้ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับ เค ร่ืองจักร ท่ีได้รับอนุมั ติ                         
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กจิการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก  าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกจิการนั้น อย่างไรกต็ามภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับยกเวน้จะต้อง
รวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได ้                 
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหัก
ออกจากก  าไรสุทธิท่ีเกดิข้ึนภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานบั 

   
 

1021(2)/2556 
ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 
วนัท่ี 29 ตุลาคม 2555) 

การผลิตฝากระป๋อง
อลูมิเนียมประเภท 4.3 
กจิการผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะรวมทั้งช้ินส่วน
โลหะ 

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับเคร่ืองจักรท่ีได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กจิการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก  าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกจิการนั้น อย่างไรกต็ามภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับยกเวน้จะต้อง
รวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได ้                
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหัก
ออกจากก  าไรสุทธิท่ีเกดิข้ึนภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานบั 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 99

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวันที ่ ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ ำคญั 

   
1540(2)/2556 
ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2556 
(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 
วนัท่ี 13 มีนาคม 2556) 

การผลิตกระป๋อง
อลูมิเนียมและฝากระป๋อง
อลูมิเนียมประเภท 4.3 
กจิการผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะรวมทั้งช้ินส่วน
โลหะ 

(ก) ให้ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับ เค ร่ืองจักร ท่ีได้รับอนุมั ติ               
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กจิการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก  าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกจิการนั้น อย่างไรกต็ามภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับยกเวน้จะต้อง
รวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได ้                  
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหัก
ออกจากก  าไรสุทธิท่ีเกดิข้ึนภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานบั 

   
บริษัท ไทย มำลำยำ กลำส จ ำกดั   

2089(2)/2548 
ลงวนัท่ี1 ธันวาคม 2548 
 

การผลิตขวดแกว้ 
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรท่ีได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ             
ท่ีไดรั้บส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ีเก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เ งินได้นิติบุคคล                       
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 
 

1903(2)/2555 
 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2555 

การผลิตขวดแกว้ 
 

(ก) ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริม               
การลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกจิการ
ท่ีได้รับส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและ            
ทุนหมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ีเก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล                      
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 
 

   
 

100 | งบการเงินประจ�าปี 2557 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวันที ่ ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ ำคญั 

   
2050(2)/2556 
 ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556 

การผลิตขวดแกว้ 
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ 
ท่ีได้รับส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและ             
ทุนหมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ี เก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล                      
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 
 

2241(2)/2557 
ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 

การผลิตขวดแกว้ (ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ 
ท่ีไดรั้บส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ี เก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
ก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 

 
2242(2)/2557 
ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 

การผลิตขวดแกว้ (ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ 
ท่ีไดรั้บส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ี เก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
ก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 

 
2243(2)/2557 
ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 

การผลิตขวดแกว้ (ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ 
ท่ีไดรั้บส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ี เก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
ก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 

 
 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 101

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวันที ่ ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ ำคญั 

บริษัท บีเจซี ดำนอน แดร่ี จ ำกดั 
1683(2)/2550 
ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 

การผลิตนมเปร้ียวและ 
โยเกร์ิต ประเภท 1.11 
กจิการผลิตหรือถนอม
อาหารหรือส่ิงปรุงแต่ง
อาหารโดยใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยั (ยกเวน้การ
ผลิตน ้าด่ืม ลูกอม และ
ไอศกรีม) 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรท่ีได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กจิการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 8 ปี  นับแต่วันท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ีเก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
ก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

28. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลด 
ก าไรต่อหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุน้สามญั
ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถ้ือหุน้โดยแสดงการค านวณ ดงัน้ี 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน        
ก  าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั  1,679,502  2,425,974  1,251,927  1,839,173 
จ านวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญั 1,591,226  1,589,432  1,591,226  1,589,432 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 1.0555  1.5263  0.7868  1.1571 
        
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีใชใ้นการค านวณก  าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 1,591,226  1,589,432  1,591,226  1,589,432 
ผลกระทบจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1,407  3,600  1,407  3,600 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัคงเหลือ          

ณ วนัส้ินงวดปรับลด 1,592,633  1,593,032  1,592,633  1,593,032 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) 1.0545  1.5229  0.7861  1.1545 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดเกิดจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ที่ 21 

102 | งบการเงินประจ�าปี 2557 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
 

103 
 

29. เงินปันผล 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรจาก
ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท รวมเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 557.06 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.84 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,335.95 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงไดจ่้ายเป็น
เงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 699.77 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 
2556 คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอีกในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 636.18 ลา้นบาทโดยเงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรจาก
ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2556 เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 699.77 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.84 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,334.03 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงไดจ่้ายเป็น
เงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 508.20 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 
2555 คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอกีในอตัราหุน้ละ 0.52 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 825.83 ลา้นบาทโดยเงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือ
ใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเก็งก าไรหรือการคา้  

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนที่ส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มี
ความสมดุลของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของ
การจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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การบริหารจัดการทุน 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามญั 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียง
ดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 17)  กลุ่มบริษทัมีการดูแลความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียมา
โดยตลอด โดยปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ีและอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และกลุ่มบริษทั
สามารถใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ดา้นการแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือใช้ในการจดัการ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมเป็นการเฉพาะ 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินกูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนด
อตัราใหม่มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำรเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียคงที่ครบก าหนดช าระ   
 ทีแ่ทจ้ริง    หลงัจาก 1 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)  ภายในหน่ึงปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 
   
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.74  5,946,192  -  5,946,192 
เงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงก  าหนดช าระ        
ภายในหน่ึงปี 3.55  2,308,541  -  2,308,541 

หุน้กูท้ี่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.45  1,899,591  -  1,899,591 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.65  -  5,775,116  5,775,116 
หุน้กู ้ 3.98  -  999,539  999,539 

รวม   10,154,324  6,774,655  16,928,979 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำรเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีครบก าหนดช าระ   
 ที่แทจ้ริง    หลงัจาก 1 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)  ภายในหน่ึงปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 
   
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.48  3,861,456  -  3,861,456 
เงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงก  าหนดช าระ        
ภายในหน่ึงปี 6.04  696,382  -  696,382 

หุน้กูท้ี่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4.27  1,597,212  -  1,597,212 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.99  -  7,622,464  7,622,464 
หุน้กู ้ 3.64  -  2,898,113  2,898,113 

รวม   6,155,050  10,520,577  16,675,627 
 

หน่วย : พันบำท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีครบก าหนดช าระ   
 ที่แทจ้ริง    หลงัจาก 1 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)  ภายในหน่ึงปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 
    
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.12  959,000  -  959,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ที่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.59  1,576,000  - 

 
1,576,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 1.20  741,603  -  741,603 
หุน้กูท้ี่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.45  1,899,591  -  1,899,591 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.70  -  3,000,000  3,000,000 
หุน้กู ้ 3.98  -  999,539  999,539 
รวม   5,176,194  3,999,539  9,175,733 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีครบก าหนดช าระ   
 ที่แทจ้ริง    หลงัจาก 1 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)  ภายในหน่ึงปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 
    
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.45  1,215,000  -  1,215,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 1.40  808,139  -  808,139 
หุน้กูท้ี่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.77  1,499,612  -  1,499,612 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.66  -  4,576,000  4,576,000 
หุน้กู ้ 3.64  -  2,898,113  2,898,113 
รวม   3,522,751  7,474,113  10,996,864 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้           
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถดัไป 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผล
มาจากการมีสินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และภาระผูกพนัท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีการท า
สัญญาป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
   
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 478,204  386,019  1,063  539 
ลูกหน้ีการคา้ 6 448,515  225,477  119,509  85,030 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 17 (355,374)  (57,604)  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ 18 (1,433,719)  (1,759,160)  (346,588)  (249,159) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 (34,050)  (56,595)  (21,738)  (2,642) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (896,424)  (1,261,863)  (247,754)  (166,232) 
         

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (532,012)  (426,263)  (233,886)  (230,802) 
ประมาณการยอดขายสินคา้  109,249  148,361  -  - 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (1,319,187)  (1,539,765)  (481,640)  (397,034) 
         

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  940,507  470,781  147,853  53,052 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ  (142,855)  (335,105)  -  (297,436) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  (521,535)  (1,404,089)  (333,787)  (641,418) 
   

สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น         
เจา้หน้ีการคา้ 18 (6,359)  (208,869)  (5,279)  (1,436) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (6,359)  (208,869)  (5,279)  (1,436) 
         

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (49,450)  (17,470)  (23,395)  (17,353) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (55,809)  (226,339)  (28,674)  (18,789) 
         

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  37,193  37,244  10,564  2,836 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  (18,616)  (189,095)  (18,110)  (15,953) 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
   
สกุลเงินยูโร         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 130  161  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 6 4,770  14,046  77  182 
เจา้หน้ีการคา้ 18 (87,690)  (121,287)  (66,175)  (85,550) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 (480)  (19,859)  (4)  (41) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (83,270)  (126,939)  (66,102)  (85,409) 
         
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (92,389)  (1,062,299)  (42,705)  (48,588) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (175,659)  (1,189,238)  (108,807)  (133,997) 
         
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  76,294  29,938  42,789  25,865 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  (99,365)  (1,159,300)  (66,018)  (108,132) 
   
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 4,465  13,126  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 6 29,898  33,222  6,421  4,439 
เจา้หน้ีการคา้ 18 (61,061)  (21,213)  (44,908)  (9,972) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 (1,190)  (6,215)  (628)  (326) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (27,888)  18,920  (39,115)  (5,859) 
         
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (19,607)  (7,927)  (8,498)  (3,940) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (47,495)  10,993  (47,613)  (9,799) 
         
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  48,759  7,531  39,580  4,816 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  1,264  18,524  (8,033)  (4,983) 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
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หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
สกุลเงินเวียนดนามดอง         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 6,061  11,810  11  52 
ลูกหน้ีการคา้ 6 264,167  154,787  -  - 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 17 (312,395)  (204,649)  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ 18 (34,491)  (139,936)  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 (101,164)  (215,017)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (177,822)  (393,005)  11  52 
         
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  -  -  -  - 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (177,822)  (393,005)  11  52 
         
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  -  -  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  (177,822)  (393,005)  11  52 
 
สกุลเงินต่างประเทศอ่ืน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 761  734  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 6 2,606  14,570  55  - 
เจา้หน้ีการคา้ 18 (70,794)  (69,283)  (4,591)  (5,931) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 (43,356)  (37,239)  (3,038)  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (110,783)  (91,218)  (7,574)  (5,931) 
         
ประมาณการยอดซ้ือ  (13,361)  (21,410)  (203)  (349,023) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (124,144)  (112,628)  (7,777)  (354,954) 
         
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  3,541  18,682  3,050  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  (120,603)  (93,946)  (4,727)  (354,954) 
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ในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย 
กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินดงัน้ี 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 จ านวน     จ านวน     

 เงินตรา อตัราถวัเฉล่ีย มูลค่าตาม  มูลค่า เงินตรา อตัราถวัเฉล่ีย มูลค่าตาม  มูลค่า 
สกุลเงิน ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา  ยุติธรรม ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา  ยุติธรรม 

  
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ           
ดอลลาร์สหรัฐ 28,544 32.95 940,507  945,772 4,483 32.98 147,853  147,985 
เยนญ่ีปุ่น 131,188 0.28 37,193  36,389 37,920   0.28 10,564  10,415 
ปอนดส์เตอร์ลิง 53 51.43 2,726  2,713 44 50.80          2,235  2,225 
ยโูร 1,873 40.73 76,294  75,237 1,051 40.71 42,789  42,164 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 1,947 25.04 48,759  48,448 1,582 25.02 39,580  39,342 
ฟรังกส์วิสเซอร์แลนด ์ 24 33.96 815  799 24 33.96 815  799 
รวม   1,106,294  1,109,358   243,836  242,930 

           
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศ           
ดอลลาร์สหรัฐ 4,328 33.01 142,855  142,927 - - -  - 
รวม   142,855  142,927   -  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ยอดคงเหลือสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สรุปไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 จ านวน     จ านวน     

 เงินตรา อตัราถวัเฉล่ีย มูลค่าตาม  มูลค่า เงินตรา อตัราถวัเฉล่ีย มูลค่าตาม  มูลค่า 
สกุลเงิน ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา  ยุติธรรม ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา  ยุติธรรม 

  
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ           
ดอลลาร์สหรัฐ 14,446 32.59 470,781  459,999 1,655 32.04 53,052  54,382 
เยนญ่ีปุ่น 118,000 0.32 37,244  37,544 9,033 0.31 2,836  2,833 
ปอนดส์เตอร์ลิง 350 50.58 17,703  18,996 - - -  - 
ยโูร 688 43.51 29,938  31,077 593 43.60 25,865  26,771 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 295 25.53 7,531  7,638 188 25.68 4,816  4,856 
ดอลลาร์ฮ่องกง 168 4.08 685  714 - - -  - 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 10 29.40 294  293 - - -  - 
รวม   564,176  556,261   86,569  88,842 

           
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศ           
ดอลลาร์สหรัฐ 10,369 32.32 335,105  341,487 9,200 32.33 297,436  303,747 
รวม   355,105  341,487   297,436  303,747 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ค านวณโดยใชอ้ตัราทอ้งตลาดท่ีก าหนดโดยธนาคาร
ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีรายงาน  

นอกจากน้ี บริษทัย่อยหลายแห่งไดท้ าประกนัความเส่ียงราคาก๊าซธรรมชาติซ่ึงเขา้เง่ือนไขเป็นการป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสด โดยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
กระแสเงินสด  รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการจดัท าและส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาติท่ีเกิดจากการท าสัญญา          
เป็นส่วนหน่ึงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจ านวน 138.42 ลา้นบาท มูลค่าดงักล่าวจะทยอยรับรู้เป็นตน้ทุนของวตัถุดิบ
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไข       
ท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสม ่าเสมอ           
โดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีในรายงานไม่พบวา่
มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยท์างการเงิน แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้
จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผู ้ซ้ือและผู ้ขายตกลงแลกเปลี่ยน
สินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี่ยนกนั  และสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ /
หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวธีิต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอื่น และเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีราคาตามบญัชี 
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น มีมูลค่ายุติธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานอย่างมีสาระส าคญั 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอื่น เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสิน
หมุนเวียนอื่น มีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานของหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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มูลค่ายุติธรรมของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่า 

ตามบญัชี 
 มูลค่า

ยติุธรรม 
 มูลค่า 

ตามบญัชี 
 มูลค่า

ยติุธรรม 
หุ้นกู้        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 2,899,130  2,928,861  2,899,130  2,928,861 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 4,495,325  4,511,473  4,397,725  4,413,873 

มูลค่ายุติธรรมของหุน้กูถ้ือตามราคาตลาดของหุน้กู ้ณ วนัท่ีรายงาน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอื่น ส่วนใหญ่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไดแ้สดงไวแ้ลว้
ขา้งตน้ 

31. ภำระผูกพันกับกิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
ภาระผูกพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอื่น 26,976  92,647  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 379,996  1,324,855  -  - 

รวม 406,972  1,417,502  -  -         
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้        

ภายในหน่ึงปี 313,338  262,473  -  - 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 512,035  303,727  -  - 
เกินหา้ปี 417,031  172,843  -  - 
รวม 1,242,404  739,043  -  -   

ภาระผูกพันอ่ืนๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้        
   และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 61,884  797,544  2,623  8,854 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 466,838  878,391  162,202  288,168 
รวม 528,722  1,675,935  164,825  297,022 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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ภาระผูกพนัค่าลิขสิทธ์ิรายปีขั้นต ่าตลอดอายุสัญญากบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
 (ดอลลาร์สหรัฐ) 
ค่าลิขสิทธ์ิรายปีขั้นต ่า        

ภายในหน่ึงปี 720,000  640,000  -  - 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,864,000  2,267,945  -  - 
เกินกวา่หา้ปี 960,000  1,280,000  -  - 
รวม 3,544,000  4,187,945  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัมีภาระผูกพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ประเภท
ค าสั่งซ้ือที่ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้จ านวนเงินรวม 67.35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 837.02  ลา้นเยนญี่ปุ่น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัมีภาระผูกพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ประเภท
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้จ านวนเงินรวม 39.15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 809.79 ลา้นเยนญี่ปุ่น 

32. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 
(1) เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/ 2558 มีมติไม่เห็นดว้ยใหบ้ริษทัและ/

หรือบริษทัย่อยเขา้ท ารายการซ้ือเงินลงทุนใน METRO Cash & Carry Vietnam Limited ภายใตเ้ง่ือนไขใหม่ 
ซ่ึงประกอบดว้ยเง่ือนไขเดิมท่ีไดพิ้จารณาไปแลว้ในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2557 รวมทั้งเง่ือนไข
เพ่ิมเติมท่ียงัไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 

(2) เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิมเติมในบริษทั 
ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทั ท่ีมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวน 250 ลา้นบาท  
เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย 

33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 

114 | งบการเงินประจ�าปี 2557 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 

 

 ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวข้อง ตำมที่แสดงใน
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินของบริษัทเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเกิดขึน้กบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั โดยรำยกำรธุรกิจ
ที่ส ำคญั พร้อมรำยละเอียดของรำยกำร มีดงัตอ่ไปนี ้

1 รายการรายได้ 

1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม                6,389                   6,372  บริษัทฯ ขำยสนิค้ำและ

บริกำรให้กบับริษัทย่อย 
โดยรำคำซือ้ขำยก ำหนด
โดยบวกก ำไรจำกต้นทนุ
กำรได้มำของสนิค้ำและ
บริกำรนัน้ 

2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง                1,042                   1,411  " 
3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง                4,956                   5,652  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง                4,620                 10,800  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง                   271                     179  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  
 

ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม                5,620                   3,468  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง            815,006               398,456  " 

8. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ  
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง                 (143)                   2,499  " 

9. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม 323 - " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
10. BJC International Company 

Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง 883                      507  บริษัทฯ ขำยสนิค้ำและ

บริกำรให้กบับริษัทย่อย 
โดยรำคำซือ้ขำยก ำหนด
โดยบวกก ำไรจำกต้นทนุ
กำรได้มำของสนิค้ำและ
บริกำรนัน้ 

11. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์  

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง -                     156  " 

12. บจ. บีเจซี มำเฮ เมดคิอล     จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดกุำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม -                     249  " 

13. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  
(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 586 - " 

14. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 222,784                  7,388  " 

15. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์)  

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม                4,201                   7,542  " 

16. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง                     92                     450  " 

17. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง       6,608        2,800  “ 

18. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง (2,327)  7,307  “ 

19. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 983                   3,911  " 
20. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
3,761  7,670 " 

21. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย  

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 8,278  16,612  “ 

22. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 7 - “ 
23. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม                7,025                   8,324  " 
24. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 10,926  3,102  " 

   รวมทัง้สิน้ 1,101,891 494,855  
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. Malaya Glass Products Sdn 

Bhd 
ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง

ของกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัของบริษัทย่อย 

384 
 

- 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัโดยรำคำซือ้ขำย
ก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

   รวมทัง้สิน้                384  -  
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

5,608 5,658 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบับริษัทร่วมโดยรำคำ
ซือ้ขำยก ำหนดโดยบวก
ก ำไรจำกต้นทนุกำรได้มำ
ของสนิค้ำและบริกำรนัน้ 

2. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

6 - " 

   รวมทัง้สิน้ 5,614  5,658  
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. อนนัตศริิพฒันำ  เป็นผู้จดักำรและดแูล

ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และ
จดักำรทรัพย์สนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

516 83  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

2. บจ. เอเชียติก๊เฮ้ำส ์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

173 166  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
3. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์  

แอดไวเซอร่ี  
ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

229 199  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

4. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

459 392  " 

5. บจ. อธิมำตร  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

391  435  " 

6. บจ. เอเชียติก๊ โฮเตล็  
คอลเลคชัน่  

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

- 5  " 

7. บจ. แอสเสท เวิรด์ ลเีฌอร์ บริกำรซกัอบรีด มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,191 - " 

8. บจ. บ้ำนบงึเวชกิจ  สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13,195  7,245  " 

9. บจ. บำงนำกลำส  ผลติ จ ำหน่ำยสง่ขวด
แก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

213  172  " 

10. บจ. บำงนำพฒันกิจ  คลงัสนิค้ำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

54  41  " 

11. บมจ. เบียร์ไทย (1991) ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

553,647  693,134  " 

12. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 
(1991)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

526,024  669,801  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
13. บจ. โบดห์ิ ทรี แลนด์สเคป  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

606                       474  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

14. บจ. เจริญวรรณกิจ  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

754  3,976  " 

15. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

             94,946               112,626  " 

16. บจ. คริสตอลลำ  ปลกูอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,295  3,127  " 

17. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14  49  " 

18. บจ. ซี เอ ซ ี ศนูย์ให้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรเงินและกำร
ลงทนุ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

666  90  " 

19. บจ. ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล บริกำรด้ำนโฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

28 - " 

20. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,664  3,394  " 

21. บจ. ทศภำค  โฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

900 1,210  " 

22. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้  ผลติ และจ ำหน่ำยเอทำ
นอลเพ่ือใช้เป็นเชือ้ 
เพลงิภำยในประเทศ
และตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

47 4  “ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
23. บจ. ยเูรเซยี โฮเทลส์แอนด์ 

รีสอร์ทส ์ 
บริกำรให้เช่ำห้องพกั 
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

509                21,418  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

24. บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่แนล  

ให้บริกำรอำหำร 
เคร่ืองด่ืม อยำ่งครบ
วงจรภำยในศนูย์กำร
ประชมุแหง่ชำตสิริิกิติ ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

531    - " 

25. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร
และเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

283  363  " 

26. บจ. เฟ่ืองฟูอนนัต์  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

302 474  " 

27. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5,363  821  " 

28. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเตด็ ผลติและจ ำหน่ำย
ไอศกรีม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

7,422 - " 

29. F&N Beverages 
Manufacturing Sdn Bhd 

ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

429,750 245,264 " 

30. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,977  1,888  " 

31. บจ. แกรนด์ ยนิูตี ้ 
ดเิวลลอ็ปเม้นท์  

บริหำรอำคำรชดุ และ
รับเป็นท่ีปรึกษำให้
ค ำแนะน ำพำณิชยกรรม 
กำรบริหำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,685  1,557  " 

32. บมจ. แผ่นดนิทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์   
 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,923  1,397  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
33. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซเิด้นซ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,955 589  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

34. บจ. ฮอร์ริซนั ฟอร์เวิร์ด  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-  30,502  " 

35. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอร์วิส  ประกอบกิจกำรตดัเย็บ
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป  
ซกัอบรีดเสือ้ผ้ำ และ
เคร่ืองนุ่งหม่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

276                      187  " 

36. บจ. กำแลไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ีและ
ให้บริกำร
สำธำรณปูโภค 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

961  459  " 

37. บจ. กำญจนสงิขร  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

489 583  " 

38. บจ. แก่นขวญั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

782                      591  " 

39. บจ. เกษตรทพิย์ (2010)   ให้บริกำรจดัหำวตัถดุบิ
ทำงกำรเกษตรและ
ปัจจยักำรผลติอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

39   -    " 

40. บจ. เกษมทรัพย์สริิ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

51 - " 

41. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

505  433  " 

42. บจ. ลำสตกิำ  จ ำหน่ำยยำงดบิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  (8) “ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
43. บจ. ไลฟ์สไตล ์ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร

ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

245  115  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

44. บจ. หลกัชยัค้ำสรุำ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

470  478  " 

45. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,446  840  " 

46. บจ. มงคลสมยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

335  338  " 

47. บจ. เมืองเก่ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  26  " 

48. บจ. มีเดีย ฟร้อนท์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

47 - " 

49. บจ. เมโทรโพล โฮเทล แอนด์  
รีสอร์ท 

ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

261 - " 

50. บจ. เอ็น.ซี.ซ.ี เอ็กซบิิชัน่  
ออกำไนเซอร์  

ให้บริกำรด้ำนกำร
บริหำรงำนอำคำรและ
บริหำรโครงกำรตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  38  " 

51. บจ. เอ็น.ซี.ซ.ี อิมเมจ  ผู้ รับเหมำตดิตัง้และจดั
สถำนท่ีแสดนิทรรศกำร 
ก่อสร้ำง คหูำ  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-  90  " 

52. บจ. เอ็น. ซ.ี ซี. แมนเนจเม้นท์ 
แอนด์ ดเิวลลอปเม้นท์  

ให้เช่ำพืน้ท่ีจดัแสดง
สนิค้ำและนิทรรศกำร
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,694  1,840  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
53. บจ. นทีชยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
626  476  บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

54. บจ. แนตทรูำ (2008)  ธุรกิจพลงังำน ไบโอ
ดีเซล 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1    -    " 

55. บจ. หนองคำย คนัทรี กอล์ฟ
คลบั 

สนำมกอล์ฟ จดัสรร
ท่ีดนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

20 - " 

56. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลบั  

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กีฬำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,837 1,071 " 

57. บจ. น ำกิจกำร  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,172    -    " 

58. บจ. น ำเมือง  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,107  338  " 

59. บจ. น ำนคร  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,711  937  " 

60. บจ. น ำพลงั  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

               4,028   -    " 

61. บจ. น ำทพิย์  จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,973    -    " 

62. บจ. น ำธุรกิจ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,616   -    “ 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
63. บจ. น ำยคุ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

       5,305 859  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

64. บจ. น ำรุ่งโรจน์  จ ำหน่ำยสรุำ ท่ีปรึกษำ
เก่ียวกบัแอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,627  226  " 

65. บจ. นอร์ธ ปำร์ค เรียลเอสเตท  กิจกำรสนำมกอล์ฟ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5,342  3,380  " 

66. บจ. นิวมลัตีไ้มน์ ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14,404 - " 

67. บจ. นอร์ท สำธร เรียลตี ้ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,341  485  " 

68. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

11,439  82,370  " 

69. บจ. โออิชิ เทรดดิง้  ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำร
ส ำเร็จรูป กึ่งส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญ่ีปุ่ น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13,845  33,385  " 

70. บจ. โออิชิ รำเมน จ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

131 - " 

71. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

193  236  " 

72. บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  
(ประเทศไทย)  

จดัจ ำหน่ำยวสัดแุละ
บริกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4    -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
73. บจ. พนัธไมตรี  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
244  489  บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

74. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

172  1,655  " 

75. บจ. พรรณธิอร  ลงทนุในบริษัทท่ีท ำ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทำง
กำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมทำงกำร
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,591 1,289  " 

76. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จ ำหน่ำยน ำ้ตำล 
ผลติภณัฑ์น ำ้ตำล 
รวมถึงผลติภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

631  965  " 

77. บจ. ป้อมเจริญ   จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

564  2,019  " 

78. บจ. ป้อมโชค  ผลติและจ ำหน่ำย สรุำ 
เบียร์ โซดำ  น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,294  3,993  " 

79. บจ. ป้อมกิจ  จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

621 2,874  " 

80. บจ. ป้อมคลงั  จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,696  3,593  " 

81. บจ. ป้อมนคร  จ ำหน่ำยเบียร์และสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,188  5,884  “ 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
82. บจ. ป้อมพลงั   จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

632  1,438  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

83. บจ. โมเดร์ินเทรด แมนเนจ
เม้นท์ 

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

                  -  2,371  " 

84. บจ. ปรีดีประภำ  ธุรกิจโรงแรม  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

82  7  " 

85. บจ. ป้อมบรูพำ  จ ำหน่ำยสรุำในประเทศ
และตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,025  4,292  " 

86. บจ. ป้อมทพิย์ (2012)  จ ำหน่ำยเบียร์และ
เคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

869 340  " 

87. บจ. ควอลตีิ ้ไพน์แอปเปิล  
โปรดกัส์  

เป็นผู้ผลติสบัปะรด
กระป๋อง และน ำ้
สบัปะรดเข้มข้น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

517    -    “ 

88. บจ. สรุำกระทงิแดง (1988)  ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

920  1,092  " 

89. บจ. ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน  ให้เช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน 
และบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (40)  1,501  " 

90. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

56  35  " 

91. บจ. เอสแอนด์เอส สขุมุวิท  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  5  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
92. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้ ลงทนุในตำ่งประเทศ

เพ่ือประกอบกิจกำร
โรงแรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

48 - บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

93. บจ. เอส.เอส.กำรสรุำ  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

447  459  " 

94. บจ. แสงโสม  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,494  1,937  " 

95. บมจ. เสริมสขุ  ผลติและจ ำหน่ำย
เคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

387,324  281,957  " 

96. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

410  250  " 

97. บมจ. อำหำรสยำม   ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,610  21,972  " 

98. บจ. สยำมประชำคำร  จดัสรรท่ีดนิและอำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

                    5  (16) " 

99. บจ. สีมำธุรกิจ  ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

429  402  " 

100. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

127  62  " 

101. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,248  1,574  “ 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

102. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8,789 8,055  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

103. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ 
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

149    -    " 

104. บจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4,949  5,112  " 

105. บจ. เอส.พี.เอ็ม อำหำรและ
เคร่ืองด่ืม  

ผลติและจ ำหน่ำย สรุำ  
เบียร์ โซดำ  น ำ้ด่ืม 
เคร่ืองด่ืมทกุประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

26 6  " 

106. บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่  
แมนเนจเม้นท์  

บริกำรเก่ียวกบักำรกีฬำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

43  60  " 

107. บจ. สรุำบำงย่ีขนั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

                   (7)  2,655  " 

108. บจ. สรุำพิเศษทพิรำช  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

689  343  " 

109. บจ. สรุเศรษฐ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์  มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

125  169  " 

110. บจ. เสริมสขุ เบเวอร์เรจ  ผลติและจ ำหน่ำยสง่
เคร่ืองด่ืมทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,619    -    " 

111. บจ. สำธรทรัพย์สนิ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

49 - " 

112. บจ. เอส เอ็ม เจ ซี ดเิวลลอป
เม้นท์ 

ร้ำนอำหำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

37 - " 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

113. บจ. สนิสมนกึ ธุรกิจทำ่เรือ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14 - บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

114. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,184  1,841  " 

115. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

4,036  3,304  " 

116. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและ ภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,314  15,698  " 

117. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำร 
ท่ีพกัอำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-  216  " 

118. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

235  1,098  " 

119. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,735  1,729  " 

120. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,271  5,884  " 

121. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจ
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

                      - 122  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

113. บจ. สนิสมนกึ ธุรกิจทำ่เรือ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14 - บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

114. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,184  1,841  " 

115. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

4,036  3,304  " 

116. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและ ภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,314  15,698  " 

117. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำร 
ท่ีพกัอำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-  216  " 

118. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

235  1,098  " 

119. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,735  1,729  " 

120. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,271  5,884  " 

121. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจ
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

                      - 122  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

122. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำนิติ
กรรมใด ๆ เก่ียวกบัสิง่
ปลกูสร้ำงและเอกสทิธ์ิ
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6,742  9,317  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

123. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,169  1,849  " 

124. บจ. ทีซีซี แลนด์  
ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

195 451  " 

125. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์ โลจิสตกิส์ 

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

289 - " 

126. บจ. ดีเสริมกิจ  
(เดมิช่ือ บจ. ทีซีซี แลนด์ 
 อินดสัเตรียล) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

73 108 " 

127. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์  
เนชัน่แนล (ประเทศไทย)   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

48 - " 

128. บจ. ทีซีซี แลนด์ โลจิสตกิส์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

17                           
-    

" 

129. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม 
ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,514 1,268  " 

130. บจ. ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท  

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

424 17,633  " 

131. บจ. แวลโูฮเทลส์  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

        16  493  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

132. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

              162            2,812  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

133. บจ. ทีซีซีซีแอล นรำธิวำส  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

          88   11  " 

134. บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พำร์ค  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

            -            (1) " 

135. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

  12        9  " 

136. บจ. เทอรำโกร ไบโอ-เทค  ประกอบกิจกำร
โรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

         174       105  " 

137. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

              254        1,238  " 

138. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ตไิลเซอร์  ผลติและจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยเคมี 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

        6,027        9,644 " 

139. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

            604      360  " 

140. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

       2             38  " 

141. บจ. เทอรำโกร เทคโนโลยี  พฒันำระบบ
ชลประทำนและ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

        1        4  “ 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

132. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

              162            2,812  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

133. บจ. ทีซีซีซีแอล นรำธิวำส  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

          88   11  " 

134. บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พำร์ค  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

            -            (1) " 

135. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

  12        9  " 

136. บจ. เทอรำโกร ไบโอ-เทค  ประกอบกิจกำร
โรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

         174       105  " 

137. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

              254        1,238  " 

138. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ตไิลเซอร์  ผลติและจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยเคมี 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

        6,027        9,644 " 

139. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

            604      360  " 

140. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

       2             38  " 

141. บจ. เทอรำโกร เทคโนโลยี  พฒันำระบบ
ชลประทำนและ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

        1        4  “ 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

142. บจ. ไทย อะโกรโปรดกัส์  แปรรูปผลผลติทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

  1         2  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

143. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์   ผลติแอลกอฮอล์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

      1,314   1,997  " 

144. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ย่ี  ประกอบกิจกำร
โรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

125          551  " 

145. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7,416  9,355  " 

146. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

207  54  " 

147. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

64,688  57,246  " 

148. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4,204,697  4,261,287  " 

149. บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  ผลติและจ ำหน่ำย 
ถงัไม้โอ๊ค 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

150. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

35  -                             " 

151. บจ. ธนภกัด ี ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

494  406  " 

152. บจ. อตุสำหกรรมน ำ้ตำล
สพุรรณบรีุ   

สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,336  618  " 

153. บจ. เทพอรุโณทยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

370  355  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

154. บจ. ทพิย์ก ำแพงเพชร  
ไบโอเอนเนอย่ี   

โรงงำนผลติและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

592  326  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

155. บจ. น ำ้ตำลทพิย์ก ำแพงเพชร  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

258,086  301,469  " 

156. บจ. น ำ้ตำลทพิย์สโุขทยั  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5,098  13,092  " 

157. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8,699  7,544  " 

158. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอย่ี  ประกอบกิจกำรจดัตัง้
หรือสร้ำงโรงงำนเพ่ือ
ผลติและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

445  516  " 

159. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

97  58  " 

160. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,012  717  " 

161. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    204  " 

162. บจ. เมโทรโพล ภเูก็ต  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

231  1,254  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

154. บจ. ทพิย์ก ำแพงเพชร  
ไบโอเอนเนอย่ี   

โรงงำนผลติและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

592  326  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

155. บจ. น ำ้ตำลทพิย์ก ำแพงเพชร  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

258,086  301,469  " 

156. บจ. น ำ้ตำลทพิย์สโุขทยั  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5,098  13,092  " 

157. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8,699  7,544  " 

158. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอย่ี  ประกอบกิจกำรจดัตัง้
หรือสร้ำงโรงงำนเพ่ือ
ผลติและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

445  516  " 

159. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

97  58  " 

160. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,012  717  " 

161. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    204  " 

162. บจ. เมโทรโพล ภเูก็ต  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

231  1,254  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน      

163. บจ. ทีซีซี พทัยา  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-   12  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขายสินค้าและบริการ
ให้กบักิจการอื่นท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยราคาซือ้
ขายกําหนดโดยบวกกําไร
จากต้นทนุการได้มาของ
สินค้าและบริการนัน้ 

164. บจ. ทะเลวรรณ  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-   13  " 

165. บจ. ไทย-ไลซาท  ตวัแทนจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ผงสงักะสี 
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืน ๆ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

538  5  " 

166. บจ. ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

52  11  " 

167. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,405  -   " 

168. บจ. ไทยโมลาส   ทําธุรกิจขาย
กากนํา้ตาล 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -   " 

169. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทย
รีเทล อินเวสเม้นต์ 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,534  -   " 

170. บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์  
(ประเทศไทย)  

ถือหุ้นในบริษัทอื่น มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

300  -   " 

171. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์  
แวร์เฮ้าส์  

บริหารจดัการธุรกิจ
กระจายสินค้า 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

22,510  -   " 

 
 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
172. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

36  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

173. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอ-เทค ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
อินทรีย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30,982  -    " 

174. บจ. ทีซีซี พริวิเลจ กำร์ด บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

18  -    " 

175. บจ. ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์
ดสิทลิเลอร่ี  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

356  397  " 

176. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,271  3,494  " 

177. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 
แมเนจเม้นท์  

ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
จดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

48  -    " 

178. บจ. วนำ เบลล ์ทรี  ธุรกิจซือ้ขำยต้นไม้ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

168  297  " 

179. บจ. วีเอ็นย ูเอ็กซบิิชัน่ เอเชีย 
แปซฟิิค  

รับจดังำนแสดงสนิค้ำ 
ประชมุสมัมนำทำง
วิชำกำร 
สนัทนำกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

128  31  “ 

180. บจ. วนำ เบลล ์กำร์เด้น  รับจ้ำงแตง่สวน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (172) 42  " 

181. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

271  786  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
172. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

36  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

173. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอ-เทค ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
อินทรีย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30,982  -    " 

174. บจ. ทีซีซี พริวิเลจ กำร์ด บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

18  -    " 

175. บจ. ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์
ดสิทลิเลอร่ี  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

356  397  " 

176. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,271  3,494  " 

177. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 
แมเนจเม้นท์  

ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
จดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

48  -    " 

178. บจ. วนำ เบลล ์ทรี  ธุรกิจซือ้ขำยต้นไม้ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

168  297  " 

179. บจ. วีเอ็นย ูเอ็กซบิิชัน่ เอเชีย 
แปซฟิิค  

รับจดังำนแสดงสนิค้ำ 
ประชมุสมัมนำทำง
วิชำกำร 
สนัทนำกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

128  31  “ 

180. บจ. วนำ เบลล ์กำร์เด้น  รับจ้ำงแตง่สวน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (172) 42  " 

181. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

271  786  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
182. บจ. เวียงสริิ  ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 

และสนำมกอล์ฟ 
มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,402  339  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

183. บจ. เวร์ิลด์ บุ๊ค แอนด์ มีเดีย  ศนูย์หนงัสือ ให้เช่ำพืน้ท่ี  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,974  2,519  " 

184. บจ. เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008)  ผลติและจ ำหน่ำย
เคร่ืองด่ืมชกู ำลงั 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

46,426  85,035  " 

     รวมทัง้สิน้ 6,863,561  7,114,771    

1.2 รายการดอกเบีย้รับ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 4,494  18,242  บริษัทฯ ได้รับดอกเบีย้

จำกกำรให้กู้ ยืมแก่บริษัท
ย่อยโดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด  

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 14,322  17,750  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 458  408  " 

4. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 15  -    " 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
5. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 

แวร์เฮ้ำส ์ 
บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 1,788  1,057  บริษัทฯ ได้รับดอกเบีย้

จำกกำรให้กู้ ยืมแก่บริษัท
ย่อยโดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

6. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 1  6,261  " 
7. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 3  -    " 

8. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 1  -    " 

9. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จ ำหน่ำยสนิค้ำอปุโภค
และบริโภค 

บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

3,786  5,177  " 

10. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,742  " 

11. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 16,329  43,074  " 

12. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม -    3,469  “ 
13. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 488  298  " 

     รวมทัง้สิน้ 41,685  98,478    

1.3 รายการเงนิปันผลรับ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 58,895  39,263  บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล

ตำมอตัรำท่ีประกำให้กบั
ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืน 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 139,296  64,000  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
5. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 

แวร์เฮ้ำส ์ 
บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 1,788  1,057  บริษัทฯ ได้รับดอกเบีย้

จำกกำรให้กู้ ยืมแก่บริษัท
ย่อยโดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

6. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 1  6,261  " 
7. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 3  -    " 

8. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 1  -    " 

9. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จ ำหน่ำยสนิค้ำอปุโภค
และบริโภค 

บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

3,786  5,177  " 

10. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,742  " 

11. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 16,329  43,074  " 

12. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม -    3,469  “ 
13. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 488  298  " 

     รวมทัง้สิน้ 41,685  98,478    

1.3 รายการเงนิปันผลรับ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 58,895  39,263  บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล

ตำมอตัรำท่ีประกำให้กบั
ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืน 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 139,296  64,000  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 57,324  38,500  บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล
ตำมอตัรำท่ีประกำให้กบั
ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืน 

4. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 89,400  30,600  " 

5. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,250  " 

6. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 288,727  -    " 
7. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 136,036  84,940  " 

8. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 200,399  56,983  " 

9. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง -    11,108  " 

10. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 131,250  165,000  " 
11. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง

แก้วไทย   
ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 104,973  276,852  " 

     รวมทัง้สิน้ 1,206,300  769,496    
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. BJC O-I Glass Pte. Ltd. บริษัทลงทนุ กิจกำรท่ีควบคมุ

ร่วมกนัของบริษัทย่อย 
-    220,050  บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล

ตำมอตัรำท่ีประกำศ
ให้กบัผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืน 

     รวมทัง้สิน้ -    220,050    
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์โซดำแอช 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

38,400  14,400  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับเงินปันผลตำมอตัรำ
ท่ีประกำศให้กบัผู้ ถือหุ้น
รำยอ่ืน 

 
 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

19,110  14,700  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับเงินปันผลตำมอตัรำ
ท่ีประกำศให้กบัผู้ ถือหุ้น
รำยอ่ืน 

3. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

1,000  1,000  " 

     รวมทัง้สิน้ 58,510  30,100    

1.4 รายการรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม -    42,694  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่

บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกบริษัท
ย่อยโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 18,071  19,784  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 18,804    15,163  " 
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 8,110  13,728  " 

5. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 
 สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 1,534  1,010  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

19,110  14,700  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับเงินปันผลตำมอตัรำ
ท่ีประกำศให้กบัผู้ ถือหุ้น
รำยอ่ืน 

3. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

1,000  1,000  " 

     รวมทัง้สิน้ 58,510  30,100    

1.4 รายการรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม -    42,694  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่

บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกบริษัท
ย่อยโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 18,071  19,784  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 18,804    15,163  " 
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 8,110  13,728  " 

5. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 
 สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 1,534  1,010  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย

โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 2,933  -    บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่
บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกบริษัท
ย่อยโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 31,959  4,457  " 

8. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย) 

ผลติและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 250  -    " 

9. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    242  " 

10. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 13,488  11,295  " 

11. BJC Foods (Malaysia) Sdn 
Bhd 

ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม -    694  " 

12. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 1,886  1,259  " 

13. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 14,170  12,084  " 

14. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 15,363  17,391  " 

15. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง          6,956  3,057  “ 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
16. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
1,115  1,736  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่

บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกบริษัท
ย่อยโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

17. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 47,377  49,714  " 

18. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 11,712  8,081  " 
19. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 15,665  10,561  " 

     รวมทัง้สิน้ 209,393  212,950    
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. Malaya Glass Products Sdn 

Bhd 
ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง

ของกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัของบริษัทย่อย 

3,000  2,880  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่
บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกกิจกำรท่ี
ควบคมุร่วมกนัโดย
ค ำนวณจำกต้นทนุท่ี
เกิดขึน้จริง 

     รวมทัง้สิน้ 3,000  2,880    
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
16. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
1,115  1,736  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่

บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกบริษัท
ย่อยโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

17. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 47,377  49,714  " 

18. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 11,712  8,081  " 
19. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 15,665  10,561  " 

     รวมทัง้สิน้ 209,393  212,950    
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. Malaya Glass Products Sdn 

Bhd 
ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง

ของกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัของบริษัทย่อย 

3,000  2,880  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่
บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกกิจกำรท่ี
ควบคมุร่วมกนัโดย
ค ำนวณจำกต้นทนุท่ี
เกิดขึน้จริง 

     รวมทัง้สิน้ 3,000  2,880    
       

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 141
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์โซดำแอช 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

-    30  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เรียกเก็บคำ่บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคล คำ่บริกำรทำง
บญัชีและกำรเงิน 
คำ่ใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย 
และงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกบริษัท
ร่วมโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

-    32  " 

3. บจ. บีเจซี มำรีน รีซอสเซส  
ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจให้เชำ่บ่อเลีย้งกุ้ ง
และอปุกรณ์ 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

90  90  " 

4. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

3,343  3,385  “ 

     รวมทัง้สิน้ 3,433  3,537    

1.5 รายการรายได้อ่ืน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 2,688  2,536  บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืน

จำกบริษัทย่อย ตำมรำคำท่ี
ตกลงกนัตำมสญัญำ 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 61  145  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 233  468  " 
 
 
 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 58,980  60,558  บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืน
จำกบริษัทย่อย ตำมรำคำท่ี
ตกลงกนัตำมสญัญำ 

5. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 2  14  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 60  12  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 182,266  78,391  " 

8. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง  (250) -    " 
9. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ 

(ประเทศไทย) 
ผลติและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 320  -    " 

10. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 2  8  " 

11. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม -    9  " 

12. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง -    60  " 

13. บจ. บีเจซี มำเฮ เมดคิอล     จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดกุำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 251  139  " 

14. บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์
เนชัน่แนล   

ค้ำสง่ และค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 2  38  " 

15. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 2  8  " 
16. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 36  2  " 

17. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 297  221  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 58,980  60,558  บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืน
จำกบริษัทย่อย ตำมรำคำท่ี
ตกลงกนัตำมสญัญำ 

5. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 2  14  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 60  12  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 182,266  78,391  " 

8. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง  (250) -    " 
9. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ 

(ประเทศไทย) 
ผลติและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 320  -    " 

10. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 2  8  " 

11. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม -    9  " 

12. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง -    60  " 

13. บจ. บีเจซี มำเฮ เมดคิอล     จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดกุำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 251  139  " 

14. บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์
เนชัน่แนล   

ค้ำสง่ และค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 2  38  " 

15. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 2  8  " 
16. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 36  2  " 

17. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 297  221  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
18. บจ. ดสิทร่ี - ไทย  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

2  32  บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืน
จำกบริษัทย่อย ตำมรำคำท่ี
ตกลงกนัตำมสญัญำ 

19. บจ. โกลด์ เมดอลเลี่ยน  หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

2  22  " 

20. BJC Foods (Malaysia) Sdn 
Bhd 

ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม -   17  " 

21. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 316  181  " 
22. บจ. หนิอ่อนและศลิำ  หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยทำงอ้อม 2  2  " 
23. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 7  18  " 

24. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 1,553  2,935  " 

25. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง -    70  " 

26. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง -    535  " 
27. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
10  118  " 

28. บจ. ไทยฟลวัสปำร์แอนด์ 
มิเนอรัลส์  

หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยทำงตรง 2  2  " 

29. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 6,794  6,699  " 

30. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 20  76  " 
31. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 47  104  " 
32. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 11  120  " 

     รวมทัง้สิน้ 253,716  153,540    
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. BJC O-I Glass Pte. Ltd. บริษัทลงทนุ กิจกำรท่ีควบคมุ

ร่วมกนัของบริษัทย่อย 
102  112    บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืน

จำกกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

   รวมทัง้สิน้ 102 112  

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี ่เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์ 
โซดำแอช 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

603  587  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกบริษัท
ร่วมตำมรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสญัญำ 

2. บจ. เบอร์ลี ่ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 49 

2,124  1,922  " 

3. บจ. บีเจซี มำรีน รีซอสเซส  
ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจให้เชำ่บ่อเลีย้งกุ้ ง
และอปุกรณ์ 

บริษัทร่วมโดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 50 

2  14  " 

4. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว พลำสตกิ 
เศษวสัดใุช้แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

6,435  4,636  “ 

   รวมทัง้สิน้ 9,164  7,159   
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์  

แอดไวเซอร่ี  
ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

2. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  -    " 

3. บจ. เอเชียติก๊ โฮเตล็  
คอลเลคชัน่ 

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

15  -    " 

4. บจ. แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์ บริกำรซกัอบรีด มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

156  -    " 

5. บจ. บำงนำพฒันกิจ  คลงัสนิค้ำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

6. บจ. โบดห์ิ ทรี แลนด์สเคป  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี ่เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์ 
โซดำแอช 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

603  587  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกบริษัท
ร่วมตำมรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสญัญำ 

2. บจ. เบอร์ลี ่ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 49 

2,124  1,922  " 

3. บจ. บีเจซี มำรีน รีซอสเซส  
ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจให้เชำ่บ่อเลีย้งกุ้ ง
และอปุกรณ์ 

บริษัทร่วมโดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 50 

2  14  " 

4. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว พลำสตกิ 
เศษวสัดใุช้แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

6,435  4,636  “ 

   รวมทัง้สิน้ 9,164  7,159   
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์  

แอดไวเซอร่ี  
ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

2. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  -    " 

3. บจ. เอเชียติก๊ โฮเตล็  
คอลเลคชัน่ 

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

15  -    " 

4. บจ. แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์ บริกำรซกัอบรีด มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

156  -    " 

5. บจ. บำงนำพฒันกิจ  คลงัสนิค้ำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

6. บจ. โบดห์ิ ทรี แลนด์สเคป  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
7. บจ. เจริญวรรณกิจ  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

8. บจ. คริสตอลลำ  ปลกูอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

299  -    " 

9. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    " 

10. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

44  -    " 

11. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร
และเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

37  -    " 

12. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

129  -    " 

13. บมจ. แผ่นดนิทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

10  -    " 

14. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซเิด้นซ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

19  -    " 

15. บจ. ไลฟ์สไตล ์ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร
ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

39  -    " 

16. บจ. เมืองเก่ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    " 

17. บจ. เอ็น. ซ.ี ซี. แมนเนจเม้นท์ 
แอนด์ ดเิวลลอปเม้นท์  

ให้เช่ำพืน้ท่ีจดัแสดง
สนิค้ำและนิทรรศกำร
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

18. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลบั  

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กีฬำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4  -    “ 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
19. บมจ. โออิช ิกรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,760  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

20. บจ. โออิช ิเทรดดิง้  ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำร
ส ำเร็จรูป กึ่งส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญ่ีปุ่ น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

240  855  " 

21. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

50  -    " 

22. บจ. พรรณธิอร  ลงทนุในบริษัทท่ีท ำ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทำง
กำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมทำงกำร
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (550) 798  " 

23. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จ ำหน่ำยน ำ้ตำล 
ผลติภณัฑ์น ำ้ตำล 
รวมถึงผลติภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

52  1  " 

24. บจ. พรพฒันสนิ  ประกอบธุรกิจ
เกษตรกรรม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

31  -    " 

25. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

26. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

77  -    " 

27. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

119  -    " 

28. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

19  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
19. บมจ. โออิช ิกรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,760  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

20. บจ. โออิช ิเทรดดิง้  ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำร
ส ำเร็จรูป กึ่งส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญ่ีปุ่ น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

240  855  " 

21. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

50  -    " 

22. บจ. พรรณธิอร  ลงทนุในบริษัทท่ีท ำ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทำง
กำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมทำงกำร
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (550) 798  " 

23. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จ ำหน่ำยน ำ้ตำล 
ผลติภณัฑ์น ำ้ตำล 
รวมถึงผลติภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

52  1  " 

24. บจ. พรพฒันสนิ  ประกอบธุรกิจ
เกษตรกรรม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

31  -    " 

25. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

26. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

77  -    " 

27. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

119  -    " 

28. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

19  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
29. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
2,003  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

30. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์  
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (2,009) 2,009  " 

31. บจ. สรุเศรษฐ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์  มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33  -    " 

32. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

395  -    " 

33. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

 (645) 949  " 

34. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

173  -    " 

35. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

185  -    " 

36. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำ 
นิตกิรรมใด ๆ เก่ียวกบั
สิง่ปลกูสร้ำงและเอก
สทิธ์ิตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (2,044) 2,506  " 

37. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

102  -    “ 

38. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์ โลจิสตกิส์  

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -    " 

 
 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
39. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม

ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

77  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

40. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

27  -    " 

41. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

 (299) 4,223  " 

42. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

5,440  1,220  " 

43. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

696  -    " 

44. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

45. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

50  -    " 

46. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -    " 

47. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสี 
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืน ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

48. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์  
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

134,206  -    " 

49. บจ. ทีซีซี สริิล้ำนนำ ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
39. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม

ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

77  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

40. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

27  -    " 

41. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

 (299) 4,223  " 

42. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

5,440  1,220  " 

43. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

696  -    " 

44. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

45. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

50  -    " 

46. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -    " 

47. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสี 
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืน ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

48. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์  
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

134,206  -    " 

49. บจ. ทีซีซี สริิล้ำนนำ ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
50. บจ. ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครี

เอชัน่ 
บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

51. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

29  -    " 

52. บจ. วนำ เบลล ์ทรี  ธุรกิจซือ้ขำยต้นไม้ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

20  -    " 

53. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

46  -    " 

   รวมทัง้สิน้ 142,230  12,561   

2. รายการค่าใช้จ่าย 

2.1 รายการซือ้สินค้าและบริการ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 2,441,594  2,512,028  บริษัทฯ ซือ้สนิค้ำ

ส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
บริษัทย่อยโดยรำคำขำย
ก ำหนดจำกรำคำตลำด
สทุธิจำกก ำไรสว่นเพิ่ม
ของบริษัท 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 2,343,523  2,525,586  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 22,084  143,238  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 

สเปเชียลตีส้ ์ 
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 176,347  135,220  บริษัทฯ ซือ้สนิค้ำ

ส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
บริษัทย่อยโดยรำคำขำย
ก ำหนดจำกรำคำตลำด
สทุธิจำกก ำไรสว่นเพิ่ม
ของบริษัท 

5. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 428,833  516,001  " 

6. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 36,593  23,551  " 

7. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    9,248  " 

8. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 3,020  2,985  " 

9. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 997  46  " 

10. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 926,792  955,302  " 

11. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง -    8,564  " 
12. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง

แก้วไทย   
ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 3,724,978  4,834,543  " 

13. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 21  -    " 
14. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 361,855  178,927  " 

     รวมทัง้สิน้ 10,466,637  11,845,239    
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์โซดำแอช 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

419,361  322,864  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปและ
บริกำรจำกบริษัทร่วม 
โดยรำคำขำยก ำหนดจำก
รำคำตลำดสทุธิจำกก ำไร
สว่นเพิ่มของบริษัท 

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

36,783  15,379  " 

3. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

742,025  813,117  " 

     รวมทัง้สิน้ 1,198,169  1,151,360    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บมจ. เบียร์ไทย (1991)   ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
12  84  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปและ
บริกำรจำกกิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำ
ขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำด สทุธิจำกก ำไรสว่น
เพิ่มของบริษัท 

2. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

11  -    " 

3. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

31,313  -    " 

4. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (95) 258  " 

5. บจ. น ำยคุ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

45  -    " 

6. บมจ. โออิช ิกรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8,172  69,697  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
7. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
396,116  356,909  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปและ
บริกำรจำกกิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำ
ขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำด สทุธิจำกก ำไรสว่น
เพิ่มของบริษัท 

8. บจ. ป้อมทพิย์ (2012)  จ ำหน่ำยเบียร์และ
เคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

79  -    " 

9. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8,653  8,513  " 

10. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

56,742  60,381  " 

11. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,572  4,653  " 

12. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3  28  " 

13. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-    1,119  " 

14. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,448  502  " 

15. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-     (68) " 

16. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3,329  -    " 

17. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,238  917  " 

18. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  " 

     รวมทัง้สิน้ 510,638  502,994    
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
7. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
396,116  356,909  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปและ
บริกำรจำกกิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำ
ขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำด สทุธิจำกก ำไรสว่น
เพิ่มของบริษัท 

8. บจ. ป้อมทพิย์ (2012)  จ ำหน่ำยเบียร์และ
เคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

79  -    " 

9. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8,653  8,513  " 

10. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

56,742  60,381  " 

11. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,572  4,653  " 

12. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3  28  " 

13. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-    1,119  " 

14. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,448  502  " 

15. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-     (68) " 

16. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3,329  -    " 

17. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,238  917  " 

18. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  " 

     รวมทัง้สิน้ 510,638  502,994    
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2.2 รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 1,215  787  บริษัทย่อย เรียกเก็บ

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรจำกบริษัทฯ 
ตำมรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสญัญำ 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง  (2,341) 4,007  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 7,930 11,054 " 
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 323,906  171,633  " 

5. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 3,134  2,165  " 

6. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง -    1,614  " 

7. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 5  257  " 

8. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม 26  -    " 

9. BJC International Company 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง 179  24,245  " 

10. BJC International (Myanmar) 
Company Limited 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ผลติภณัฑ์และกำร
รวบรวมข้อมลู 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 187  -    " 

11. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 150  -    " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
12. BJC Foods (Malaysia) Sdn 

Bhd 
ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม  (953) 5  บริษัทย่อย เรียกเก็บ

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรจำกบริษัทฯ 
ตำมรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสญัญำ 

13. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 405  -    " 

14. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 8,213  8,623  " 

15. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 31,409  24,291  " 

16. Thai Corp International 
(Vietnam) Company Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

 (1,294) 2,335  " 

17. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง  (9,729) 21,913  " 

18. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 3,278  -    " 
19. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม -    15  " 
20. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม  (2,129) -    " 

     รวมทัง้สิน้ 363,591  272,944    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 

(1991)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
109  -    กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

2. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

96  96  " 

3. บจ. ทศภำค  โฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8,245  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
12. BJC Foods (Malaysia) Sdn 

Bhd 
ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม  (953) 5  บริษัทย่อย เรียกเก็บ

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรจำกบริษัทฯ 
ตำมรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสญัญำ 

13. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 405  -    " 

14. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 8,213  8,623  " 

15. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 31,409  24,291  " 

16. Thai Corp International 
(Vietnam) Company Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

 (1,294) 2,335  " 

17. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง  (9,729) 21,913  " 

18. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 3,278  -    " 
19. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม -    15  " 
20. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม  (2,129) -    " 

     รวมทัง้สิน้ 363,591  272,944    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 

(1991)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
109  -    กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

2. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

96  96  " 

3. บจ. ทศภำค  โฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8,245  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
4. บจ. ฮอร์ริซนั ฟอร์เวิร์ด  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-     (1,254) กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

5. บมจ. อินทรประกนัภยั   ประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,506  -    " 

6. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

896  -    " 

7. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลบั  

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กีฬำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1  100  " 

8. บจ. น ำยคุ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6  59  " 

9. บมจ. โออิช ิกรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    15  " 

10. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

42  -    " 

11. บจ. ป้อมทพิย์ (2012)  จ ำหน่ำยเบียร์และ
เคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

11  89  " 

12. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

39,031  38,286  " 

13. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

34,282  25,233  " 

14. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ 
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    4,092  " 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
15. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
912  1,260  กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

16. Suvannaphum Investment 
Company Limited 

บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,770  -    " 

17. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,329  -    " 

18. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

806  1,136  " 

19. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

262  -    " 

20. บจ. ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท  

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

102  137  " 

21. บจ. แวลโูฮเทลส ์ โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

76  86  " 

22. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7,033  2,502  " 

23. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,234  1,074  " 

24. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

306  329  " 

25. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

979  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
15. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
912  1,260  กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

16. Suvannaphum Investment 
Company Limited 

บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,770  -    " 

17. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,329  -    " 

18. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

806  1,136  " 

19. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

262  -    " 

20. บจ. ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท  

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

102  137  " 

21. บจ. แวลโูฮเทลส ์ โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

76  86  " 

22. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7,033  2,502  " 

23. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,234  1,074  " 

24. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

306  329  " 

25. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

979  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
26. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์  

แวร์เฮ้ำส ์ 
บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (12) -    กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

     รวมทัง้สิน้ 100,022  73,240    

2.3 รายการดอกเบีย้จ่าย 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียดของ

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม  
2557 

31 ธันวาคม 
2556 

บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 4  -    บริษัทย่อยให้บริษัทฯ 

กู้ ยืมเงิน โดยอตัรำ
ดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทนุกำรกู้ ยืมและ
อตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 12  86  " 

3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 693  952  " 

4. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้ ์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 21  -    " 
5. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 979  3,538  " 

6. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 327  -    " 
7. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 

เทรดดิง้  
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 3,088  4,096  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียดของ

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม  
2557 

31 ธันวาคม 
2556 

บริษัทย่อย      
8. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 

แวร์เฮ้ำส ์ 
บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง -    573  บริษัทย่อยให้บริษัทฯ 

กู้ ยืมเงิน โดยอตัรำ
ดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทนุกำรกู้ ยืมและ
อตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

9. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 2,017  19  " 
10. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 35  -    " 

11. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 894  2,050  " 

12. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 39  44  " 

13. บจ. ไทยฟลวัสปำร์แอนด์ 
มิเนอรัลส์  

หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยทำงตรง 66  94  " 

14. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 928  1,417  " 
15. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 528  1,183  " 

     รวมทัง้สิน้ 9,631  14,052    

3. รายการลูกหนีก้ารค้า 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 6,955  6,449  เป็นรำยกำรลกูหนี ้

กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 680  529  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 346  1,334  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 311  1,317  เป็นรำยกำรลกูหนีก้ำร 
ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 90  36  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 311  7,659  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 218,893  208,573  " 

8. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,331  " 

9. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม 323  -    " 

10. BJC International Company 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง 83  -    " 

11. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  
(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 73  -    " 

12. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 128,600  1,271  " 

13. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 763  7,498  " 

14. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง  (121) 39  " 

15. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 193  557  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
16. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู

สำรสนเทศ 
บริษัทย่อยทำงตรง 401  3,119  เป็นรำยกำรลกูหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

17. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 897  628  " 
18. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
225  1,256  " 

19. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 2,112  8,308  " 

20. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 2,057  1,106  " 
21. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 25  59  " 

     รวมทัง้สิน้ 363,217  252,069    
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

671  2,800  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

2. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดย บริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

7  440  " 

     รวมทัง้สิน้ 678  3,240    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. อนนัตศริิพฒันำ  เป็นผู้จดักำรและดแูล

ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และ
จดักำรทรัพย์สนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

337  84  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

2. บจ. เอเชียติก๊เฮ้ำส ์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

60  16  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
16. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู

สำรสนเทศ 
บริษัทย่อยทำงตรง 401  3,119  เป็นรำยกำรลกูหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

17. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 897  628  " 
18. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
225  1,256  " 

19. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 2,112  8,308  " 

20. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 2,057  1,106  " 
21. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 25  59  " 

     รวมทัง้สิน้ 363,217  252,069    
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

671  2,800  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

2. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดย บริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

7  440  " 

     รวมทัง้สิน้ 678  3,240    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. อนนัตศริิพฒันำ  เป็นผู้จดักำรและดแูล

ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และ
จดักำรทรัพย์สนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

337  84  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

2. บจ. เอเชียติก๊เฮ้ำส ์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

60  16  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
3. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์  

แอดไวเซอร่ี  
ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

36  30  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

4. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ 
ทกุประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

39  29  " 

5. บจ. อธิมำตร  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33  140  " 

6. บจ. แอสเสท เวิรด์ ลเีฌอร์ บริกำรซกัอบรีด มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,009  -    " 

7. บจ. บ้ำนบงึเวชกิจ  สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,979  941  " 

8. บจ. บำงนำกลำส  ผลติ จ ำหน่ำยสง่ขวด
แก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

19  15  " 

9. บจ. บำงนำพฒันกิจ  คลงัสนิค้ำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5  6  " 

10. บมจ. เบียร์ไทย (1991)   ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

76,173  83,457  " 

11. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 
(1991)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

49,054  44,599  " 

12. บจ. โบดห์ิ ทรี แลนด์สเคป  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

78                    218  " 

13. บจ. เจริญวรรณกิจ  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

256  528  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
14. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 

(ประเทศไทย)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
11,227  11,619  เป็นรำยกำรลกูหนี ้

กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

15. บจ. คริสตอลลำ  ปลกูอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,075  547  " 

16. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    5  " 

17. บจ. ซี เอ ซ ี ศนูย์ให้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรเงินและกำร
ลงทนุ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,844  -    " 

18. บจ. ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล บริกำรด้ำนโฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  -    " 

19. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

38  72  " 

20. บจ. ทศภำค  โฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

72  168  " 

21. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้  ผลติ และจ ำหน่ำยเอทำ
นอลเพ่ือใช้เป็นเชือ้ 
เพลงิภำยในประเทศ
และตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

15                           -    " 

22. บจ. ยเูรเซยี โฮเทลส์แอนด์ 
รีสอร์ทส ์ 

บริกำรให้เช่ำห้องพกั 
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    13,817  " 

23. บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่แนล  

ให้บริกำรอำหำร 
เคร่ืองด่ืม อย่ำงครบ
วงจรภำยในศนูย์กำร
ประชมุแหง่ชำตสิริิกิติ ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

78  76  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
14. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 

(ประเทศไทย)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
11,227  11,619  เป็นรำยกำรลกูหนี ้

กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

15. บจ. คริสตอลลำ  ปลกูอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,075  547  " 

16. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    5  " 

17. บจ. ซี เอ ซ ี ศนูย์ให้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรเงินและกำร
ลงทนุ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,844  -    " 

18. บจ. ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล บริกำรด้ำนโฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  -    " 

19. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

38  72  " 

20. บจ. ทศภำค  โฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

72  168  " 

21. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้  ผลติ และจ ำหน่ำยเอทำ
นอลเพ่ือใช้เป็นเชือ้ 
เพลงิภำยในประเทศ
และตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

15                           -    " 

22. บจ. ยเูรเซยี โฮเทลส์แอนด์ 
รีสอร์ทส ์ 

บริกำรให้เช่ำห้องพกั 
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    13,817  " 

23. บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่แนล  

ให้บริกำรอำหำร 
เคร่ืองด่ืม อย่ำงครบ
วงจรภำยในศนูย์กำร
ประชมุแหง่ชำตสิริิกิติ ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

78  76  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
24. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร

และเคร่ืองด่ืม 
มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

36  127  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

25. บจ. เฟ่ืองฟูอนนัต์  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

25  58  " 

26. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

470  -    " 

27. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเตด็ ผลติและจ ำหน่ำย
ไอศกรีม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,601  -    " 

28. F&N Beverages 
Manufacturing Sdn Bhd 

ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

67,993  70,324  " 

29. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

302  553  " 

30. บจ. แกรนด์ ยนิูตี ้ดเิวลลอ็ป
เม้นท์  

บริหำรอำคำรชดุ และ
รับเป็นท่ีปรึกษำให้
ค ำแนะน ำ 
พำณิชยกรรม กำร
บริหำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

276  156  " 

31. บมจ. แผ่นดนิทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

538  425  " 

32. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซเิด้นซ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

451  197  " 

33. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอร์วิส  ประกอบกิจกำรตดัเย็บ
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป ซกัอบ
รีดเสือ้ผ้ำ และ
เคร่ืองนุ่งหม่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    116  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
34. บมจ. อินทรประกนัภยั   ประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    5  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

35. บจ. กำแลไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ีและ
ให้บริกำร
สำธำรณปูโภค 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

103  236  " 

36. บจ. กำญจนสงิขร  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

52  204  " 

37. บจ. แก่นขวญั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

45  136  " 

38. บจ. เกษตรทพิย์ (2010)   ให้บริกำรจดัหำวตัถดุบิ
ทำงกำรเกษตรและ
ปัจจยักำรผลติอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  33  " 

39. บจ. เกษมทรัพย์สริิ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  -    " 

40. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

107  45  " 

41. บจ. ลำสตกิำ  จ ำหน่ำยยำงดบิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2  " 

42. บจ. ไลฟ์สไตล์ ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร
ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

195  74  " 

43. บจ. หลกัชยัค้ำสรุำ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

39  71  " 

44. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

135  265  " 

45. บจ. มงคลสมยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

23  24  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
34. บมจ. อินทรประกนัภยั   ประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    5  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

35. บจ. กำแลไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ีและ
ให้บริกำร
สำธำรณปูโภค 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

103  236  " 

36. บจ. กำญจนสงิขร  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

52  204  " 

37. บจ. แก่นขวญั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

45  136  " 

38. บจ. เกษตรทพิย์ (2010)   ให้บริกำรจดัหำวตัถดุบิ
ทำงกำรเกษตรและ
ปัจจยักำรผลติอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  33  " 

39. บจ. เกษมทรัพย์สริิ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  -    " 

40. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

107  45  " 

41. บจ. ลำสตกิำ  จ ำหน่ำยยำงดบิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2  " 

42. บจ. ไลฟ์สไตล์ ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร
ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

195  74  " 

43. บจ. หลกัชยัค้ำสรุำ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

39  71  " 

44. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

135  265  " 

45. บจ. มงคลสมยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

23  24  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
46. บจ. เมืองเก่ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5  3  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

47. บจ. มีเดีย ฟร้อนท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  -    " 

48. บจ. เมโทรโพล โฮเทล แอนด์  
รีสอร์ท 

ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

207  -    " 

49. บจ. เอ็น. ซ.ี ซี. แมนเนจเม้นท์ 
แอนด์ ดเิวลลอปเม้นท์  

ให้เช่ำพืน้ท่ีจดัแสดง
สนิค้ำและนิทรรศกำร
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

187  140  " 

50. บจ. นทีชยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

32  166  " 

51. บจ. หนองคำย คนัทรี กอล์ฟ
คลบั  

สนำมกอล์ฟ จดัสรร
ท่ีดนิ  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

52. บจ. นอร์ม  ออกแบบตกแตง่ภำยใน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-     (1) " 

53. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลบั  

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กีฬำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,025  71  " 

54. บจ. น ำกิจกำร  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

524  -    " 

55. บจ. น ำเมือง  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,658                           -    " 

56. บจ. น ำนคร  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

524  -    " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
57. บจ. น ำพลงั  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

502  -    เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

58. บจ. น ำทพิย์  จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,057  -    " 

59. บจ. น ำธุรกิจ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,993  -    " 

60. บจ. น ำยคุ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

391  -    " 

61. บจ. น ำรุ่งโรจน์  จ ำหน่ำยสรุำ ท่ีปรึกษำ
เก่ียวกบัแอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

494  -    " 

62. บจ. นิวมลัตีไ้มน์  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

222  -    " 

63. บจ. นอร์ท สำธร เรียลตี ้ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

382  519  " 

64. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,071  15,905  " 

65. บจ. โออิชิ เทรดดิง้  ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำร
ส ำเร็จรูป กึ่งส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญ่ีปุ่ น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,169  2,730  " 

66. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  25  " 

67. บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  
(ประเทศไทย)  

จดัจ ำหน่ำยวสัดแุละ
บริกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
57. บจ. น ำพลงั  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

502  -    เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

58. บจ. น ำทพิย์  จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,057  -    " 

59. บจ. น ำธุรกิจ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,993  -    " 

60. บจ. น ำยคุ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

391  -    " 

61. บจ. น ำรุ่งโรจน์  จ ำหน่ำยสรุำ ท่ีปรึกษำ
เก่ียวกบัแอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

494  -    " 

62. บจ. นิวมลัตีไ้มน์  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

222  -    " 

63. บจ. นอร์ท สำธร เรียลตี ้ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

382  519  " 

64. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,071  15,905  " 

65. บจ. โออิชิ เทรดดิง้  ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำร
ส ำเร็จรูป กึ่งส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญ่ีปุ่ น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,169  2,730  " 

66. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  25  " 

67. บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  
(ประเทศไทย)  

จดัจ ำหน่ำยวสัดแุละ
บริกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
68. บจ. พนัธไมตรี  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
-    125  เป็นรำยกำรลกูหนี ้

กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

69. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8  4  " 

70. บจ. พรรณธิอร  ลงทนุในบริษัทท่ีท ำ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทำง
กำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมทำงกำร
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

415  558  " 

71. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จ ำหน่ำยน ำ้ตำล 
ผลติภณัฑ์น ำ้ตำล 
รวมถึงผลติภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

97  450  " 

72. บจ. ป้อมคลงั จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

                         -    234  " 

73. บจ. ปรีดีประภำ  ธุรกิจโรงแรม  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

24  2  " 

74. บจ. ป้อมทพิย์ (2012)  จ ำหน่ำยเบียร์และ
เคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    32  " 

75. บจ. ควอลตีิ ้ไพน์แอปเปิล โปร
ดกัส์  

เป็นผู้ผลติสบัปะรด
กระป๋อง และน ำ้
สบัปะรดเข้มข้น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

127  151  " 

76. บจ. สรุำกระทงิแดง (1988)  ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

309  530  " 

77. บจ. ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน  ให้เช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน 
และบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

34  198  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
78. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5  4  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

79. บจ. เอสแอนด์เอส สขุมุวิท  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

80. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้  ลงทนุในตำ่งประเทศ
เพ่ือประกอบกิจกำร
โรงแรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  -    " 

81. บจ. เอส.เอส.กำรสรุำ  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

32  40  " 

82. บจ. แสงโสม  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

197  341  " 

83. บมจ. เสริมสขุ  ผลติและจ ำหน่ำย
เคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

79,156  56,417  " 

84. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

157   (3) " 

85. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,711  3,003  " 

86. บจ. สยำมประชำคำร  จดัสรรท่ีดนิและอำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  1  " 

87. บจ. สีมำธุรกิจ  ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33   (19) " 

88. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

22  11  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
78. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5  4  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

79. บจ. เอสแอนด์เอส สขุมุวิท  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

80. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้  ลงทนุในตำ่งประเทศ
เพ่ือประกอบกิจกำร
โรงแรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  -    " 

81. บจ. เอส.เอส.กำรสรุำ  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

32  40  " 

82. บจ. แสงโสม  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

197  341  " 

83. บมจ. เสริมสขุ  ผลติและจ ำหน่ำย
เคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

79,156  56,417  " 

84. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

157   (3) " 

85. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,711  3,003  " 

86. บจ. สยำมประชำคำร  จดัสรรท่ีดนิและอำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  1  " 

87. บจ. สีมำธุรกิจ  ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33   (19) " 

88. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

22  11  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
89. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
660  233  เป็นรำยกำรลกูหนี ้

กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

90. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,883  126  " 

91. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ 
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

91  -    " 

92. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,415  -    " 

93. บจ. เอส.พี.เอ็ม อำหำรและ
เคร่ืองด่ืม  

ผลติและจ ำหน่ำย สรุำ 
เบียร์ โซดำ น ำ้ด่ืม 
เคร่ืองด่ืมทกุประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

94. บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่  
แมนเนจเม้นท์ 

บริกำรเก่ียวกบักำรกีฬำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

6  -    " 

95. บจ. สรุำบำงย่ีขนั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

87  97  " 

96. บจ. สรุำพิเศษทพิรำช  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

109  10  " 

97. บจ. สรุเศรษฐ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์  มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3  14  " 

98. บจ. สำธรทรัพย์สนิ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

9  -    " 

99. บจ. สนิสมนกึ  ธุรกิจทำ่เรือ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

11  -    " 

100. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

699  410  " 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

101. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

742  1,034  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

102. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

595  2,731  " 

103. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำรท่ีพกั
อำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    277  " 

104. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

108  228  " 

105. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

198  480  " 

106. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2,204  " 

107. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำนิติ
กรรมใดๆ เก่ียวกบัสิง่
ปลกูสร้ำงและเอกสทิธ์ิ
ตำ่งๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,599  2,013  " 

108. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

404  1,364  " 

109. บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอป
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

47  56  " 

110. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์ โลจิสตกิส์  

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

101. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

742  1,034  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

102. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

595  2,731  " 

103. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำรท่ีพกั
อำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    277  " 

104. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

108  228  " 

105. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

198  480  " 

106. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2,204  " 

107. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำนิติ
กรรมใดๆ เก่ียวกบัสิง่
ปลกูสร้ำงและเอกสทิธ์ิ
ตำ่งๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,599  2,013  " 

108. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

404  1,364  " 

109. บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอป
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

47  56  " 

110. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์ โลจิสตกิส์  

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

111. บจ. ดีเสริมกิจ  
(เดมิช่ือ บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสั
เตรียล) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  54  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

112. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์  
เนชัน่แนล (ประเทศไทย)   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4  -    " 

113. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม 
ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

399  362  " 

114. บจ. ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส ์แอนด์ 
รีสอร์ท  

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  8,477  " 

115. บจ. แวลโูฮเทลส ์ โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

17  279  " 

116. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  166  " 

117. บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พำร์ค  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  " 

118. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

119. บจ. เทอรำโกร ไบโอ-เทค  ประกอบกิจกำร
โรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  74  " 

120. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

157  595  " 

121. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ตไิลเซอร์  ผลติและจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยเคมี 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

533  535  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

122. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

189  173  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

123. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  25  " 

124. บจ. ไทย อะโกรโปรดกัส ์ แปรรูปผลผลติทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  " 

125. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์   ผลติแอลกอฮอล์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

89  1,126  " 

126. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3,175  740  " 

127. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

182  22  " 

128. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

24,980  9,809  " 

129. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

826,820  870,127  " 

130. บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  ผลติและจ ำหน่ำยถงัไม้
โอ๊ค 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

131. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ จ ำ 
หน่ำยสรุำ เบียร์ โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

38  -    " 

132. บจ. ธนภกัด ี ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33  107  " 

133. บจ. อตุสำหกรรมน ำ้ตำล
สพุรรณบรีุ   

สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,955  104  " 

134. บจ. เทพอรุโณทยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

89  5  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

122. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

189  173  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

123. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  25  " 

124. บจ. ไทย อะโกรโปรดกัส ์ แปรรูปผลผลติทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  " 

125. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์   ผลติแอลกอฮอล์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

89  1,126  " 

126. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3,175  740  " 

127. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

182  22  " 

128. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

24,980  9,809  " 

129. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

826,820  870,127  " 

130. บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  ผลติและจ ำหน่ำยถงัไม้
โอ๊ค 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

131. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ จ ำ 
หน่ำยสรุำ เบียร์ โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

38  -    " 

132. บจ. ธนภกัด ี ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33  107  " 

133. บจ. อตุสำหกรรมน ำ้ตำล
สพุรรณบรีุ   

สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,955  104  " 

134. บจ. เทพอรุโณทยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

89  5  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

135. บจ. ทพิย์ก ำแพงเพชร ไบโอเอน
เนอย่ี   

โรงงำนผลติและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

113  28  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

136. บจ. น ำ้ตำลทพิย์ก ำแพงเพชร  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

24,381  39,816  " 

137. บจ. น ำ้ตำลทพิย์สโุขทยั  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

957  415  " 

138. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,399  7,917  " 

139. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอย่ี  ประกอบกิจกำรจดัตัง้
หรือสร้ำงโรงงำนเพ่ือ
ผลติและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

74  51  " 

140. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  5  " 

141. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

182  257  " 

142. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    64  " 

143. บจ. เมโทรโพล ภเูก็ต  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    400  " 

144. บจ. ทีซีซี พทัยำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    5  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

145. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสี 
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืนๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

95  -    เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

146. บจ. ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  12  " 

147. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน
เนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,262  -    " 

148. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทย
รีเทล อินเวสเม้นต์ 

กองทนุรวม
อสงัหำริมทรัพย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

781  -    " 

149. บจ. ทีซีซี แอสเซท็ส ์(ประเทศ
ไทย)  

ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

99  -    " 

150. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์ แวร์
เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16,384  -    " 

151. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอ-เทค ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
อินทรีย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33,151  -    " 

152. บจ. ทีซีซี พริวิเลจ กำร์ด บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

7  -    " 

153. บจ. ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์
ดสิทลิเลอร่ี  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

45  82  " 

154. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

555  409  " 

155. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 
แมเนจเม้นท์  

ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
จดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

145. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสี 
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืนๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

95  -    เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

146. บจ. ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  12  " 

147. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน
เนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,262  -    " 

148. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทย
รีเทล อินเวสเม้นต์ 

กองทนุรวม
อสงัหำริมทรัพย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

781  -    " 

149. บจ. ทีซีซี แอสเซท็ส ์(ประเทศ
ไทย)  

ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

99  -    " 

150. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์ แวร์
เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16,384  -    " 

151. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอ-เทค ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
อินทรีย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33,151  -    " 

152. บจ. ทีซีซี พริวิเลจ กำร์ด บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

7  -    " 

153. บจ. ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์
ดสิทลิเลอร่ี  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

45  82  " 

154. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

555  409  " 

155. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 
แมเนจเม้นท์  

ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
จดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4  -    " 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 175

รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

156. บจ. วนำ เบลล์ ทรี  ธุรกิจซือ้ขำยต้นไม้ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  108  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

157. บจ. วีเอ็นย ูเอ็กซบิิชัน่ เอเชีย 
แปซฟิิค  

รับจดังำนแสดงสนิค้ำ 
ประชมุสมัมนำทำง
วิชำกำรสนัทนำกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

11  -    " 

158. บจ. วนำ เบลล์ กำร์เด้น  รับจ้ำงแตง่สวน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-     (1) " 

159. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

58  431  " 

160. บจ. เวียงสริิ  ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 
และสนำมกอล์ฟ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

448  67  " 

161. บจ. เวร์ิลด์ บุ๊ค แอนด์ มีเดีย  ศนูย์หนงัสือ ให้เช่ำพืน้ท่ี  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

443  866  " 

162. บจ. เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008)  ผลติและจ ำหน่ำย
เคร่ืองด่ืมชกู ำลงั 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

16,400  17,680  " 

     รวมทัง้สิน้ 1,289,050  1,283,726    

4. รายการเจ้าหนีก้ารค้า 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 761  224  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 448,233  491,861  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส ์ ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 345,890  370,207  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 16,540  30,823  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 15,441  8,719  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 56,519  71,612  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 5,844  6,562  " 

8. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,655  " 

9. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 779  394  " 

10. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 35  -    " 

11. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 763   (9) " 

12. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 166,114  148,186  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 448,233  491,861  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 345,890  370,207  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 16,540  30,823  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 15,441  8,719  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 56,519  71,612  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 5,844  6,562  " 

8. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,655  " 

9. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 779  394  " 

10. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 35  -    " 

11. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 763   (9) " 

12. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 166,114  148,186  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
13. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
 (1,378)  (1,378) เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

14. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 640,671  796,437  " 

15. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 101,693  59,662  " 
     รวมทัง้สิน้ 1,797,905  1,985,955    

บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์โซดำแอช 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

119,931  137,525  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 
ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

20,137  10,984  " 

3. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

59,165  74,724  " 

     รวมทัง้สิน้ 199,233  223,233    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 

(ประเทศไทย)  
ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

969  -    เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 
ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

2. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  -    " 

3. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5,416  17,420  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
4. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
24,423  37,360  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

5. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    6  " 

6. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

219  204  " 

7. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

532  1,170  " 

8. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7,990  -    " 

9. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

49  -    " 

10. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7  7  " 

11. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

160  82  " 

12. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ จ ำ 
หน่ำยสรุำ เบียร์ โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

60  74  " 

     รวมทัง้สิน้ 39,838  56,323    
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
4. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
24,423  37,360  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

5. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    6  " 

6. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

219  204  " 

7. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

532  1,170  " 

8. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7,990  -    " 

9. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

49  -    " 

10. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7  7  " 

11. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

160  82  " 

12. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ จ ำ 
หน่ำยสรุำ เบียร์ โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

60  74  " 

     รวมทัง้สิน้ 39,838  56,323    

 

 

 

 

 

 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 179

รายการระหว่างกัน



 

 

5. รายการเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธกับ 
บมจ.เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

มูลคารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทยอย      
1. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ  ผลิตกระดาษ บริษัทยอยทางตรง -   200,000  บริษัทฯ ใหบริษัทยอย

กูยืมเงินระยะยาวและมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่   
รอยละ 4 ตอป 

2. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส  ผลิตอาหารวาง บริษัทยอยทางตรง -   150,000  " 
3. บมจ. อุตสาหกรรมทาํเครื่อง

แกวไทย   
ผลิตภาชนะแกว บริษัทยอยทางตรง -   1,000,000  " 

     รวมท้ังส้ิน -   1,350,000   

6. รายการเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธกับ 
บมจ.เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

มูลคารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทยอย      
1. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ  ผลิตกระดาษ บริษัทยอยทางตรง -   261,500  บริษัทฯ ใหบริษัทยอย

กูยืมเงินระยะสั้น โดย
ออกตั๋วสัญญาใชเงิน
ครบกําหนดเมื่อทวง
ถาม โดยอัตราดอกเบี้ย
กําหนดจากตนทุนการ
กูยืมและอัตราดอกเบี้ย
ทองตลาด 

2. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส  ผลิตอาหารวาง บริษัทยอยทางตรง 193,000  62,000  " 
3. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส  บริการดานพธิีการออก

สินคา คลังสินคา ขนสง
และจัดสงสินคา 

บริษัทยอยทางตรง 12,392  3,059  " 

4. บจ. บีเจซี โลจิสติกส แอนด 
แวรเฮาส  

บริษัทลงทุน บริษัทยอยทางตรง 83,049  13,667  " 

5. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จําหนายสินคาอุปโภค
และบริโภค 

บริษัทยอยของบริษัท
ยอยทางออม 

-   276,460  " 

     รวมท้ังส้ิน 288,441  616,686   

 

 

7. รายการเงนิให้กู้ยืมระยะยาว 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส ์ ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 261,000  261,000  บริษัทฯ ให้บริษัทย่อย

กู้ ยืมเงินระยะยำวและ
มีอตัรำดอกเบีย้คงท่ี
ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

     รวมทัง้สิน้ 261,000  261,000    

8. รายการเงนิกู้ระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  

สเปเชียลตีส้ ์ 
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 60,750  64,534  บริษัทฯ กู้ เงินจำก 

บริษัทย่อยโดยออกตัว๋
สญัญำใช้เงินระยะสัน้
ชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวง
ถำม โดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

2. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้ ์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 49,000  -    " 
3. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 56,278  166,282  " 

4. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 42,000  -    " 
5. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 

เทรดดิง้  
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 249,606  245,269  " 

6. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 17,535  2,400  " 
7. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 25,500  -    " 
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5. รายการเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธกับ 
บมจ.เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

มูลคารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทยอย      
1. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ  ผลิตกระดาษ บริษัทยอยทางตรง -   200,000  บริษัทฯ ใหบริษัทยอย

กูยืมเงินระยะยาวและมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่   
รอยละ 4 ตอป 

2. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส  ผลิตอาหารวาง บริษัทยอยทางตรง -   150,000  " 
3. บมจ. อุตสาหกรรมทาํเครื่อง

แกวไทย   
ผลิตภาชนะแกว บริษัทยอยทางตรง -   1,000,000  " 

     รวมท้ังส้ิน -   1,350,000   

6. รายการเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธกับ 
บมจ.เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

มูลคารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทยอย      
1. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ  ผลิตกระดาษ บริษัทยอยทางตรง -   261,500  บริษัทฯ ใหบริษัทยอย

กูยืมเงินระยะสั้น โดย
ออกตั๋วสัญญาใชเงิน
ครบกําหนดเมื่อทวง
ถาม โดยอัตราดอกเบี้ย
กําหนดจากตนทุนการ
กูยืมและอัตราดอกเบี้ย
ทองตลาด 

2. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส  ผลิตอาหารวาง บริษัทยอยทางตรง 193,000  62,000  " 
3. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส  บริการดานพธิีการออก

สินคา คลังสินคา ขนสง
และจัดสงสินคา 

บริษัทยอยทางตรง 12,392  3,059  " 

4. บจ. บีเจซี โลจิสติกส แอนด 
แวรเฮาส  

บริษัทลงทุน บริษัทยอยทางตรง 83,049  13,667  " 

5. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จําหนายสินคาอุปโภค
และบริโภค 

บริษัทยอยของบริษัท
ยอยทางออม 

-   276,460  " 

     รวมท้ังส้ิน 288,441  616,686   

 

 

7. รายการเงนิให้กู้ยืมระยะยาว 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 261,000  261,000  บริษัทฯ ให้บริษัทย่อย

กู้ ยืมเงินระยะยำวและ
มีอตัรำดอกเบีย้คงท่ี
ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

     รวมทัง้สิน้ 261,000  261,000    

8. รายการเงนิกู้ระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  

สเปเชียลตีส้ ์ 
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 60,750  64,534  บริษัทฯ กู้ เงินจำก 

บริษัทย่อยโดยออกตัว๋
สญัญำใช้เงินระยะสัน้
ชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวง
ถำม โดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

2. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้ ์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 49,000  -    " 
3. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 56,278  166,282  " 

4. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 42,000  -    " 
5. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 

เทรดดิง้  
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 249,606  245,269  " 

6. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 17,535  2,400  " 
7. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 25,500  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
8. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 61,480  96,700  บริษัทฯ กู้ เงินจำก 
บริษัทย่อยโดยออกตัว๋
สญัญำใช้เงินระยะสัน้
ชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวง
ถำม โดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

9. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง -    11,000  " 

10. บจ. ไทยฟลวัสปำร์แอนด์ 
มิเนอรัลส์  

หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยทำงตรง 5,300  5,300  " 

11. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 69,154  83,654  " 
12. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 105,000  133,000  " 

     รวมทัง้สิน้ 741,603  808,139    

9. รายการลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 4,091  49,934  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 10,842  7,391  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส ์ ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 17,086  11,686  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 18,344  17,006  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 418  100  " 

6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 90  -    " 
7. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย

โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 18,410  13  " 

8. BJC Glass Vietnam Limited ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

139  139  " 

9. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 132,583  37,798  " 

10. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย) 

ผลติและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 733  -    " 

11. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 2  446  " 

12. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม 423  447  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 10,842  7,391  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 17,086  11,686  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 18,344  17,006  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 418  100  " 

6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 90  -    " 
7. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย

โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 18,410  13  " 

8. BJC Glass Vietnam Limited ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

139  139  " 

9. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 132,583  37,798  " 

10. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย) 

ผลติและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 733  -    " 

11. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 2  446  " 

12. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม 423  447  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
13. BJC International Company 

Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง -    3,177,587  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

14. BJC International (Myanmar) 
Company Limited 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ผลติภณัฑ์และกำร
รวบรวมข้อมลู 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 947  272  " 

15. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 693  81  " 

16. บจ. บีเจซี มำเฮ เมดคิอล     จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดกุำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 144  238  " 

17. บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท ์อินเตอร์
เนชัน่แนล   

ค้ำสง่ และค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 1,400  41  " 

18. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง -    4,274  " 
19. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 3  20  " 

20. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 28,453  1,190  " 

21. บจ. ดสิทร่ี - ไทย  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย
หนงัสือและนิตยสำร 

บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    34  " 

22. บจ. โกลด์ เมดอลเลีย่น  หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    24  " 

23 BJC Foods (Malaysia) Sdn 
Bhd 

ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม 2,288  1,379  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
24. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  

(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 363  108  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

25. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 2,762  130  " 

26. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จ ำหน่ำยสนิค้ำอปุโภค
และบริโภค 

บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    5,177  " 

27. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 11,598  9,446  " 

28. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 16,270  8,164  " 

29. TBC-Ball Beverage Can 
Vietnam Limited 

ผลติกระป๋องอลมูิเนียม  บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    10  " 

30. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 705  273  " 
31. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
8,226  5,848  " 

32. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 44,537  28,400  " 

33. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง -    81  " 
34. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 5,328  2,339  " 
35. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 10,540  5,397  " 

36. BJC International Holding 
Pte. Ltd 

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 79  -    " 

     รวมทัง้สิน้ 337,497  3,375,473    
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
24. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  

(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 363  108  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

25. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 2,762  130  " 

26. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จ ำหน่ำยสนิค้ำอปุโภค
และบริโภค 

บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    5,177  " 

27. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 11,598  9,446  " 

28. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 16,270  8,164  " 

29. TBC-Ball Beverage Can 
Vietnam Limited 

ผลติกระป๋องอลมูิเนียม  บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    10  " 

30. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 705  273  " 
31. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
8,226  5,848  " 

32. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 44,537  28,400  " 

33. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง -    81  " 
34. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 5,328  2,339  " 
35. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 10,540  5,397  " 

36. BJC International Holding 
Pte. Ltd 

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 79  -    " 

     รวมทัง้สิน้ 337,497  3,375,473    
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. BJC O-I Glass Pte. Ltd. บริษัทลงทนุ กิจกำรท่ีควบคมุ

ร่วมกนัของบริษัทย่อย 
-    112  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

2. Malaya Glass Products Sdn 
Bhd 

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง
ของกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัของบริษัทย่อย 

3,026  826  " 

3. Malaya-Vietnam Glass 
Limited 

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม
ของกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัของบริษัทย่อย 

2  3  " 

     รวมทัง้สิน้ 3,028  941    
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์ 
โซดำแอช 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

105  112  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

236  397  " 

3. บจ. บีเจซี มำรีน รีซอสเซส 
 ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจให้เชำ่บ่อเลีย้งกุ้ ง
และอปุกรณ์ 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

8  8  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
4. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 

พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

1,849  453  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

     รวมทัง้สิน้ 2,198  970    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เอเชียติก๊เฮ้ำส ์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    27  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

2. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์ แอด
ไวเซอร่ี  

ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

9  1  " 

3. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

29  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
4. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 

พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

1,849  453  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

     รวมทัง้สิน้ 2,198  970    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เอเชียติก๊เฮ้ำส ์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    27  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

2. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์ แอด
ไวเซอร่ี  

ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

9  1  " 

3. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

29  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
4. บจ. เอเชียติก๊ โฮเตล็  

คอลเลคชัน่ 
โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  9  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

5. บจ. แอสเสท เวิรด์ ลเีฌอร์ บริกำรซกัอบรีด มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

167  -    " 

6. บจ. บำงนำพฒันกิจ  คลงัสนิค้ำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

7. บจ. โบดห์ิ ทรี แลนด์สเคป  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

40  19  " 

8. บจ. เจริญวรรณกิจ  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    " 

9. บจ. คริสตอลลำ  ปลกูอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

459  88  " 

10. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    " 

11. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

47  -    " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
12. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้  ผลติ และจ ำหน่ำยเอทำ

นอลเพ่ือใช้เป็น
เชือ้เพลงิ 
ภำยในประเทศและ
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

13. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร
และเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

39  -    " 

14. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,018  537  " 

15. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

138  -    " 

16. บมจ. แผ่นดนิทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

10  -    " 

17. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซเิด้นซ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -    " 

18. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอร์วิส  ประกอบกิจกำรตดัเย็บ
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป ซกัอบ
รีดเสือ้ผ้ำ และ
เคร่ืองนุ่งหม่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    24  " 

19. บจ. เกษตรทพิย์ (2010)   ให้บริกำรจดัหำวตัถดุบิ
ทำงกำรเกษตรและ
ปัจจยักำรผลติอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    14  " 

20. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (8) -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
12. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้  ผลติ และจ ำหน่ำยเอทำ

นอลเพ่ือใช้เป็น
เชือ้เพลงิ 
ภำยในประเทศและ
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

13. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร
และเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

39  -    " 

14. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,018  537  " 

15. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

138  -    " 

16. บมจ. แผ่นดนิทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

10  -    " 

17. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซเิด้นซ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -    " 

18. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอร์วิส  ประกอบกิจกำรตดัเย็บ
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป ซกัอบ
รีดเสือ้ผ้ำ และ
เคร่ืองนุ่งหม่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    24  " 

19. บจ. เกษตรทพิย์ (2010)   ให้บริกำรจดัหำวตัถดุบิ
ทำงกำรเกษตรและ
ปัจจยักำรผลติอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    14  " 

20. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (8) -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
21. บจ. ไลฟ์สไตล์ ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร

ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

41  -    เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

22. บจ. เมืองเก่ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    " 

23. บจ. เอ็น. ซ.ี ซี. แมนเนจเม้นท์ 
แอนด์ ดเิวลลอปเม้นท์  

ให้เช่ำพืน้ท่ีจดัแสดง
สนิค้ำและนิทรรศกำร
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

24. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลบั  

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กีฬำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4  10  " 

25. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

156  33  " 

26. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (4) -    " 

27. บจ. พนัธไมตรี  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

262  162  " 

28. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

54  2  " 

29. บจ. พรรณธิอร  ลงทนุในบริษัทท่ีท ำ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทำง
กำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมทำงกำร
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

441  1,148  " 

 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน      
30. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จําหน่ายนํา้ตาล 

ผลิตภณัฑ์นํา้ตาล 
รวมถงึผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร 

มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

102  2  เป็นรายการลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จากดอกเบีย้
รับ ตามหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตามหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรายได้จากการปัน
สว่นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการตาม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รายได้อ่ืน ตามหวัข้อ 
1.5 

31. บจ. พรพฒันสิน  ประกอบธุรกิจ
เกษตรกรรม 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  -   " 

32. บจ. ควอลิตี ้ไพน์แอปเปิล 
โปรดกัส์  

เป็นผู้ผลิตสบัปะรด
กระป๋อง และนํา้
สบัปะรดเข้มข้น 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-   231  " 

33. บจ. รัชโยธิน ทาวเวอร์  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -   " 

34. บจ. เซอร์วิสอลัลายแอนซ์  รับจ้างบริหารลานจอด
รถ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

82  -   " 

35. บมจ. อาหารสยาม  ผลิตและจําหน่าย
อาหารแปรสภาพจาก
พืชผลการเกษตรเพ่ือ
การส่งออก 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

141  657  " 

36. บจ. สิริวนา  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -   " 

37. บจ. อาคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

-   16  " 

38. บมจ. อาคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินาศภยั มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

2,257                     104  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน      
30. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จําหน่ายนํา้ตาล 

ผลิตภณัฑ์นํา้ตาล 
รวมถงึผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร 

มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

102  2  เป็นรายการลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จากดอกเบีย้
รับ ตามหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตามหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรายได้จากการปัน
สว่นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการตาม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รายได้อ่ืน ตามหวัข้อ 
1.5 

31. บจ. พรพฒันสิน  ประกอบธุรกิจ
เกษตรกรรม 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  -   " 

32. บจ. ควอลิตี ้ไพน์แอปเปิล 
โปรดกัส์  

เป็นผู้ผลิตสบัปะรด
กระป๋อง และนํา้
สบัปะรดเข้มข้น 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-   231  " 

33. บจ. รัชโยธิน ทาวเวอร์  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -   " 

34. บจ. เซอร์วิสอลัลายแอนซ์  รับจ้างบริหารลานจอด
รถ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

82  -   " 

35. บมจ. อาหารสยาม  ผลิตและจําหน่าย
อาหารแปรสภาพจาก
พืชผลการเกษตรเพ่ือ
การส่งออก 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

141  657  " 

36. บจ. สิริวนา  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -   " 

37. บจ. อาคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

-   16  " 

38. บมจ. อาคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินาศภยั มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

2,257                     104  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
39. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์  

เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 
มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2,009  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

40. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

85  36  " 

41. บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่  
แมนเนจเม้นท์ 

บริกำรเก่ียวกบักำรกีฬำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-    5  " 

42. บจ. สรุเศรษฐ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์  มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

35  -    " 

43. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

423  73  " 

44. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

326  1,183  " 

45. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

186  43  " 

46. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

198  261  " 

47. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

834  20  " 

48. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
49. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 

รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำนิติ
กรรมใด ๆ เก่ียวกบัสิง่
ปลกูสร้ำงและเอกสทิธ์ิ
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

729  4,390  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

50. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

109  -    " 

51. บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอป
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    27  " 

52. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์  
โลจิสตกิส์  

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

23  -    " 

53. บจ. ดีเสริมกิจ  
(เดมิช่ือ บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสั
เตรียล) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

54. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม 
ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

82  -    " 

55. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

156  537  " 

56. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ตไิลเซอร์  ผลติและจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยเคมี 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  21  " 

57. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (10) -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
49. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 

รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำนิติ
กรรมใด ๆ เก่ียวกบัสิง่
ปลกูสร้ำงและเอกสทิธ์ิ
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

729  4,390  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

50. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

109  -    " 

51. บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอป
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    27  " 

52. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์  
โลจิสตกิส์  

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

23  -    " 

53. บจ. ดีเสริมกิจ  
(เดมิช่ือ บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสั
เตรียล) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

54. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม 
ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

82  -    " 

55. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

156  537  " 

56. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ตไิลเซอร์  ผลติและจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยเคมี 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  21  " 

57. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (10) -    " 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 193
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
58. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2  ให้บริกำรจดัท ำสวน

เกษตร 
มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

59. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์   ผลติแอลกอฮอล์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

-    3  " 

60. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-    469  " 

61. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4,269  4,884  " 

62. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

135,348  3,801  " 

63. บจ. อตุสำหกรรมน ำ้ตำล
สพุรรณบรีุ   

สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    35  " 

64. บจ. ทพิย์ก ำแพงเพชร  
ไบโอเอนเนอย่ี   

โรงงำนผลติและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    62  " 

65. บจ. น ำ้ตำลทพิย์ก ำแพงเพชร  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

71  25  " 

66. บจ. น ำ้ตำลทพิย์สโุขทยั  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  77  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
67. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,928  540  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

68. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

69. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

54  -    " 

70. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

23  -    " 

71. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสีอ๊
อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืนๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

2  -    " 

72. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์  
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

91,524  -    " 

73. บจ. ทีซีซี สริิล้ำนนำ ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6  -    " 

74. บจ. ทีซีซี สปอร์ต แอนด์  
รีครีเอชัน่ 

บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
67. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,928  540  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

68. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

69. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

54  -    " 

70. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

23  -    " 

71. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสีอ๊
อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืนๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

2  -    " 

72. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์  
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

91,524  -    " 

73. บจ. ทีซีซี สริิล้ำนนำ ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6  -    " 

74. บจ. ทีซีซี สปอร์ต แอนด์  
รีครีเอชัน่ 

บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
75. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

31  -    เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

76. บจ. วนำ เบลล์ ทรี  ธุรกิจซือ้ขำยต้นไม้ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

23  11  " 

77. บจ. วนำ เบลล์ กำร์เด้น  รับจ้ำงแตง่สวน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    173  " 

78. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

49  -    " 

     รวมทัง้สิน้ 243,207  21,772    

10. รายการเจ้าหนีอ่ื้น – กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 5,063  89  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 784  251  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส ์ ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 5,623  2,561  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 33,396  21,160  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 110  153  " 

6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 21  -    " 
7. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย

โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 438  -    " 

8. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 377  450  " 

9. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 326  -    " 
10. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 

เทรดดิง้  
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 755  1,177  " 

11. BJC International Company 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง 234  -    " 

12. BJC International (Myanmar) 
Company Limited 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ผลติภณัฑ์และกำร
รวบรวมข้อมลู 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 1,066  -    " 

13. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 423  1  " 
14. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 35  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 784  251  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 5,623  2,561  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 33,396  21,160  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 110  153  " 

6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 21  -    " 
7. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย

โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 438  -    " 

8. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 377  450  " 

9. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 326  -    " 
10. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 

เทรดดิง้  
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 755  1,177  " 

11. BJC International Company 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง 234  -    " 

12. BJC International (Myanmar) 
Company Limited 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ผลติภณัฑ์และกำร
รวบรวมข้อมลู 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 1,066  -    " 

13. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 423  1  " 
14. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 35  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
15. BJC Foods (Malaysia) Sdn 

Bhd 
ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม -    5  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย 

16. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 279  197  " 

17. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 3,063  267  " 

18. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 7,867  16,659  " 

19. บจ. ไทยฟลวัสปำร์แอนด์มิ
เนอรัลส์  

หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยทำงตรง 11  7  " 

20. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 71  3,564  " 

21. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 150  3,041  " 
22. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม -    15  " 
23. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 89  159  " 

     รวมทัง้สิน้ 60,181  49,756    
บริษัทร่วม      
1. บจ. แก้วกรุงไทย ขำยสง่ เศษแก้ว 

พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

1,525  9,771   เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย 

   รวมทัง้สิน้ 1,525                 9,771                            
 
 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 

(1991)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
49  -    เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  

2. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

9  -    " 

3. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  9  " 

4. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  1  " 

5. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (10) -    " 

6. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

44  -    " 

7. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

934  1,022  " 

8. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

10,461  985  " 

9. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์  
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    71  " 

10. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

118  150  " 

11. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 

(1991)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
49  -    เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  

2. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

9  -    " 

3. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  9  " 

4. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  1  " 

5. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (10) -    " 

6. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

44  -    " 

7. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

934  1,022  " 

8. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

10,461  985  " 

9. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์  
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    71  " 

10. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

118  150  " 

11. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
12. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
15  9  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  

13. บจ. แวลโูฮเทลส ์ โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  2  " 

14. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,702  6,354  " 

15. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

265  160  " 

16. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  1  " 

     รวมทัง้สิน้ 13,628  8,764    

11. รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

158  -    เป็นรำยกำรสนิทรัพย์
ไม่หมนุเวียนอ่ืน ซึง่
เกิดขึน้จำกรำยได้อ่ืน
ตำมหวัข้อ 1.5 

2. บจ. โมเดร์ินเทรด แมนเนจ
เม้นท์ 

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

5  -    " 

 
 
 

     

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
3. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 

จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7  -    เป็นรำยกำรสนิทรัพย์
ไม่หมนุเวียนอ่ืน ซึง่
เกิดขึน้จำกรำยได้อ่ืน
ตำมหวัข้อ 1.5 

     รวมทัง้สิน้ 170  -      

12. รายการหนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

505  465  เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

     รวมทัง้สิน้ 505  465    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. อนนัตศริิพฒันำ  เป็นผู้จดักำรและดแูล

ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และ
จดักำรทรัพย์สนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

42  -    เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

2. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

25  13  " 

3. บจ. บ้ำนบงึเวชกิจ  สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

717  717  " 

4. บจ. บำงนำกลำส  ผลติ จ ำหน่ำยสง่ขวด
แก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
3. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 

จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7  -    เป็นรำยกำรสนิทรัพย์
ไม่หมนุเวียนอ่ืน ซึง่
เกิดขึน้จำกรำยได้อ่ืน
ตำมหวัข้อ 1.5 

     รวมทัง้สิน้ 170  -      

12. รายการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

505  465  เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

     รวมทัง้สิน้ 505  465    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. อนนัตศริิพฒันำ  เป็นผู้จดักำรและดแูล

ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และ
จดักำรทรัพย์สนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

42  -    เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

2. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

25  13  " 

3. บจ. บ้ำนบงึเวชกิจ  สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

717  717  " 

4. บจ. บำงนำกลำส  ผลติ จ ำหน่ำยสง่ขวด
แก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
5. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

ทกุชนิด 
มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

                         
38  

                         
38  

เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

6. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร
และเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

31  47  " 

7. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

435  -    " 

8. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

59  32  " 

9. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอร์วิส  ประกอบกิจกำรตดัเย็บ
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป ซกัอบ
รีดเสือ้ผ้ำ และ
เคร่ืองนุ่งหม่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

10. บจ. กำแลไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ีและให้ 
บริกำรสำธำรณปูโภค 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

75  32  " 

11. บจ. ไลฟ์สไตล์ ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร
ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

17  17  " 

12. บจ. มีเดีย ฟร้อนท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

9  -    " 

13. บจ. นิวมลัตีไ้มน์  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

14. บจ. พนัธไมตรี  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-    23  " 

15. บจ. ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน  ให้เช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน 
และบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

25  25  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
16. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้  ลงทนุในตำ่งประเทศ

เพ่ือประกอบกิจกำร
โรงแรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

17. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

22  -    " 

18. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

19. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้ 
แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

334  270  " 

20. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

42  24  " 

21. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8  -    " 

22. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำรท่ีพกั
อำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

42  42  " 

23. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

59  83  " 

24. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

107  27  " 

25. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

180  36  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
16. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้  ลงทนุในตำ่งประเทศ

เพ่ือประกอบกิจกำร
โรงแรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

17. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

22  -    " 

18. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

19. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้ 
แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

334  270  " 

20. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

42  24  " 

21. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8  -    " 

22. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำรท่ีพกั
อำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

42  42  " 

23. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

59  83  " 

24. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

107  27  " 

25. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

180  36  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน      
. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขายฝาก จํานองจํานํา 

รับจํานํา จดทะเบียน 
รับโอน ทําสญัญา 
นิติกรรมใด ๆ เก่ียวกบั
ส่ิงปลกูสร้างและเอก
สิทธ์ิต่าง ๆ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

489  473  เป็นรายการหนีสิ้นไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จากรายการตามหวัข้อ 
2.2 รายการค่าใช้จ่าย
ขายและบริหาร 

. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้างบริหารทรัพย์สิน มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

121  121  " 

. บจ. ทีซีซี แลนด์  
ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  27  " 

. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์  
เนชัน่แนล (ประเทศไทย)   

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -   " 

. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจการโรงแรม 
ภตัตาคาร บาร์ 
ไนท์คลบั โบว์ล่ิง 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

64  258  " 

. บจ. ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท  

โรงแรมและภตัตาคาร มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -   " 

. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์  ผู้ให้บริการขนสง่ มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

200  200  " 

. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

16,826  7,838  " 

. บจ. ทิพย์พฒัน อาร์เขต  เช่าพืน้ท่ีและบริการ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

172  124  " 

. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  -   " 

. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทย
รีเทล อินเวสเม้นต์ 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

24  -   " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
37. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 

แมเนจเม้นท์  
ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
จดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

38. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

9  -    " 

     รวมทัง้สิน้ 20,279  10,467   

 

นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

 รำยกำรระหวำ่งกนัข้ำงต้น เป็นไปตำมที่ระบใุนสญัญำ และเง่ือนไขทำงกำรค้ำเป็นเช่นปกติกำรค้ำทัว่ไป รำยกำรบญัชี
ระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัได้ก ำหนดขึน้ตำมนโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนั ดงันี ้ 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

ขำยสนิค้ำและบริกำร บวกก ำไรจำกต้นทนุกำรได้มำของสนิค้ำและบริกำรนัน้ 

ซือ้สนิค้ำและบริกำร รำคำตลำดสทุธิจำกก ำไรสว่นเพิม่ของบริษัท 

เงินปันผลรับ ตำมอตัรำที่ประกำศให้กบัผู้ ถือหุ้นรำยอื่น 

ดอกเบีย้รับ อตัรำดอกเบีย้ก ำหนดจำกต้นทนุกำรกู้ยมืและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

รำยได้อื่น รำคำทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

รำยได้จำกกำรปันสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรจดักำร ค ำนวณจำกต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร รำคำทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

ดอกเบีย้จ่ำย อตัรำดอกเบีย้ก ำหนดจำกต้นทนุกำรกู้ยมืและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

ซือ้และขำยสนิทรัพย์ถำวร รำคำทีต่กลงร่วมกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รำยกำรระหวำ่งกนัเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้จำกกำรจดัสรรทรัพยำกรร่วมกนัในกลุม่บริษัท 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
37. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 

แมเนจเม้นท์  
ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
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กว่า 132 ปี ในการด�าเนนิธรุกจิของบเีจซ ีนอกเหนอื
จากความมุ่งมั่นในด้านธุรกิจแล้ว สิ่งที่ บีเจซี 

ให้ความส�าคัญตลอดมาคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรของบีเจซี 
เป่ียมไปด้วยความมุง่มัน่ในการท�างานอย่างเตม็ก�าลงัเพือ่สร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงส่งเสริมให้
มีพลัง ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง และการห่วงใยใส่ใจ
สังคมรอบข้าง ควบคูไ่ปกบัการพฒันาธรุกจิให้ก้าวไกลสามารถ
แข่งขนัได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่โลกการท�าธรุกจิใน
ปัจจุบัน สิ่งที่องค์กรที่ดี หรือ Good Corporate Citizen จะ 
ละเลยไม่ได้ คอื การตอบแทนคนืแก่สงัคม ซึง่บเีจซไีด้ตระหนกั
และให้ความส�าคัญมาโดยตลอด จึงได้ด�าเนินโครงการต่างๆ 
ที่จะสามารถสร้างคุณค่าและก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับและ
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนด้านการ
ศกึษาซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัในการพฒันาประเทศชาต ิรวมถงึ
โครงการในการเพิม่โอกาส สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และการ
พัฒนาบคุลากรของประเทศให้มคีวามรู ้เพิม่ทกัษะและศกัยภาพ 
เพื่อเติมความพร้อมในการเติบโตและการแข่งขันในอนาคต

ปี 2557 บีเจซี สานต่อโครงการตอบแทนคืนแก่สังคมที่
ด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ 
จัดกลุ่มโครงการได้ดังนี้

1. โครงการเพือ่การศกึษาส�าหรบัเยาวชน ได้แก่ การมอบ
ทุนการศึกษามูลนิธิ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ การมอบทุนการ
ศกึษาบุตรพนักงาน การจดัสร้างอาคารเรยีนอเนกประสงค์ให้
แก่โรงเรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลน การเปิดรับนักศึกษาวิชา
ทหารเพื่อเข้าท�างาน ฝึกงาน และมอบทุนการศึกษา โดย
เป็นโครงการร่วมมอืกบักองทพับกและหน่วยบญัชาการรกัษา 
ดินแดน และโครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” ที่ได้รับ
ความร่วมมือจากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
(สพฐ.) และคุรุสภา เพื่อยกย่อง เชิดชู ให้ก�าลังใจแก่ครูไทย

2. โครงการเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและครอบครวั เช่น 
ให้การสนับสนุนจัดตั้งคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสวนดอก 
การรณรงค์ “รวมพลังคนไทยขจัดภัยโรคกระดูกพรุน” การ
มอบเครื่องตรวจโรคหัวใจเด็กแก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เป็นต้น

3. กิจกรรมสนับสนุนสังคม ชุมชน โดยให้การสนับสนุน
หน่วยงาน องค์กร ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ร่วม
จัดสร้างห้องน�้าเพื่อเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน
คลองเตย แฟลต 19-22 การให้เงินสนับสนุนกิจการ และ
โครงการต่างๆ เป็นต้น

หากเปรียบ บีเจซี เป็นต้นไม้ ก็นับเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 
132 ปี ที่มั่นคง แข็งแรง และหยั่งรากลึกยืนหยัดฝ่าแดดลม
มาอย่างยาวนาน ประสบการณ์ในอดตีได้สัง่สมให้วันนี ้ต้นไม้ 
บีเจซี เติบโตแผ่ขยายก่ิงก้านสาขา ผลิดอกใบให้ความอุดม
สมบูรณ์และและร่มเงาแก่ผู้พักอาศัย หล่อเล้ียงด้วยค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงคุณค่าและเป็นหลักปฏิบัติของ
องค์กรเพ่ือการด�าเนินธุรกิจและการตอบแทนคืนแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเสมอมา

สุดท้ายนี้ ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ใคร่ขอขอบพระคณุผูถ้อืหุน้ ลกูค้า คู่ค้า 
นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานกว่า 12,000 คน 
ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินงานของ บีเจซี 
ด้วยดเีสมอมา และเราพร้อมทีจ่ะเดนิหน้าสูปี่ที ่133 เพือ่น�าพา
บริษัทของคนไทยไปสู่ตลาดโลก และส่งมอบผลตอบแทนที่
คุม้ค่าแก่ทุกท่านอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถบนพ้ืนฐานการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการ
เป็นองค์กรทีด่ขีองประเทศชาต ิสงัคม เพือ่เกือ้กลูพึง่พาอาศยั
ซึ่งกันและกันด้วยความรัก ความเข้าใจ สุดท้ายนี้ ขออ�านาจ
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก 
โปรดได้คุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ 
ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เพื่อพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับเรา

ขอแสดงความนับถือ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
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For the 132 years that BJC has been 

operating, the main focus aside from 

business operations, has been the development of 

human resources in accordance with the values and 

organizational culture, which focuses on motivating BJC 

personnel to put their full effort into their work to create 

the highest stakeholder satisfaction, also to encourage 

them to constantly use their creative power, to care about 

the society around them, together with the development 

of the business and moving forward to compete in today’s 

world market. Something that a good corporate citizen 

cannot ignore is giving back to society. BJC has always 

been aware of its responsibilities in this respect and has 

therefore organized numerous projects which have the 

highest social value and benefit to the participants. These 

focus on support for education which is the important 

foundation for the country’s development, as well as 

projects that offer opportunities and new experiences 

and the development of the country’s personnel, their 

knowledge, skills and potential in order to prepare for 

future growth and competition.   

In 2014, BJC has continued to run existing programs 

that give back to society as well as developing new projects. 

The following projects have been organized: 

1. Youth education projects include educational  

scholarships, awarded by the Berli Jucker Foundation 

to the children of employees, the construction of multi-

purpose building for provincial schools that lack adequate 

facilities,  offering jobs, training and scholarships to army 

reserve force students, a project run in cooperation with 

the Army and the Territorial Defense Command, and the 

“Khru Thai Khong Paen Din” project, in cooperation with 

the Office of the Basic Education Committee (OBEC) and 

the Teachers Council of Thailand, to show respect and moral 

support for Thai teachers.

2. Projects to improve the quality of life and the family 

such as providing support for the breastfeeding clinic at 

Suandok Hospital in Chiang Mai province, supporting the 

osteoporosis awareness campaign, presenting cardiac 

equipment to the Cardiac Children Foundation of Thailand 

etc.

3. Activities to support society and local communities 

by providing support to agencies, institutions and com-

munities that require assistance such as participating in 

the construction of bathrooms for the child development 

center in the Klongtoey Flats 19-22 community and providing 

financial support for various activities and projects.

If we compare BJC to a tree, it is a large tree, sturdy and 

strong, with deep roots, standing steadfast in the sunshine 

and wind for a long period of 132 years. With accumulated 

experience resulting in today BJC tree has spread out its 

branches and blossomed to provide richness and shade 

to those living there, nourishing them with core values 

and an organizational culture that upholds these values 

and sets a code of practice for the organization’s business 

operations and to reward all stakeholders.

As Chief Executive Officer and president, I would like 

to express my appreciation to all shareholders, customers, 

trading partners, investors, business partners and our 

12,000-strong staffs, who have put their faith in us and 

constantly supported BJC’s operations. We are ready to 

go forward into our 133rd year, to take this Company of 

the Thai people onto the world market, using our fullest 

abilities to give back valuable returns, through a business 

based on transparency and creativity, and doing its best 

for the country and society, for mutual assistance with 

love and understanding. Finally, I would like to wish all 

of you happiness and success, sound health and mind to 

grow great together. 

Best regards, 

Message from the Chief Executive officer 
and President

Mr. Aswin Techajareonvikul

Chief Executive Officer and President

Dear Shareholders,
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บริษัทเบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื บเีจซี  
ก่อต้ังเม่ือปีพุทธศักราช 2425 ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย
ตระกลูเบอร์ลีแ่ละตระกลูยคุเกอร์ ชาวสวติเซอร์แลนด์ ประกอบ
ธรุกจิน�าเข้า-ส่งออกสนิค้าจากต่างประเทศเข้าสูเ่มอืงไทย และ
ส่งออกข้าว ไม้สกั ยางพารา และสนิค้าอืน่ๆ จากประเทศไทย
ไปสู่ตลาดโลก

ตลอดเวลากว่า 132 ปี ทีบ่เีจซดี�าเนนิธรุกจิบนแผ่นดนิไทย
ใต้ร่มพระบรมโพธสิมภาร ยงัความตระหนกัรูแ้ละให้ส�านกึใน
พระมหากรณุาธคิณุอนัล้นพ้นของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ท่ี
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้บริษัทได้อาศัยด้วยความร่มเย็นมาโดย
ตลอด และสิ่งที่ชาวบีเจซีภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ คือ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้งพระครุฑพ่าห์ให้
แก่บริษัทฯ ในปีพุทธศักราช 2510 นับเป็นความภูมิใจแก่
องค์กรและเป็นเครือ่งหมายทีย่�า้เตอืนให้ชาวบเีจซทีกุคนจงรกั
ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และยึดมั่นใน
การประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ด้วย
หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ในด้านการท�าธุรกิจ บีเจซี ต้ังปณิธานและความมุ่งมั่น
ในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในทุกวนัของผูบ้รโิภค ภายใต้ธรุกจิ 4 กลุม่หลกั ได้แก่ 

1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 
2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 
3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค 
4. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 

BErli Jucker Public Co., Ltd. or BJC was 

found in 1882 in the reign of King 

Chulalongkorn the Great or Rama V, by the two Swiss 

families-Berli and Jucker to engage in a business of 

import and export of goods such as rice and rubber to the 

world market.

More than 132 years of our business on the land of 

his Majesty the King, under the royal grace, BJC deeply 

appreciates and is grateful to his kindness. In addition, 

the event recognized as one of our prime pride is when His 

Majesty King Bhumibol Adulyadej passed his royal grant 

allowing the Company to use the Royal Garuda emblem in 

1967. The emblem became our magnificent pride and the 

symbol that reminds us of the nation, religion and our 

beloved King, as well as committed BJC to conduct business 

adhering to honesty, transparency and corporate gover-

nance, friendliness to society, community and environment.

With strong determination to manufacture products 

and services of premium quality to serve all daily consumer 

เกี่ยวกับบริษัท
About BJC
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นอกจากน้ี กจิกรรมการตอบแทนคนืแก่สงัคม ชมุชน และ
ประเทศชาต ิคอืงานส�าคญัอกีด้านหนึง่ทีบ่รษิทัได้ยดึมัน่ในการ
ท�าหน้าที่ในฐานะองค์กรที่ดีของประเทศ (Good Corporate 
Citizen) บเีจซ ีมุง่เน้นส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ ให้โอกาส
และการเรยีนรู ้รวมถงึการยกระดบัคณุภาพชวีติ และสงัคมของ
บคุลากรโดยเฉพาะด้านการศกึษามาโดยตลอด ด้วยความเชือ่
ทีว่่า องค์กรจะเจรญิเตบิโตก้าวหน้าและแขง็แรงได้ ทรพัยากร
บคุคลนบัเป็นหวัใจทีส่�าคญัอย่างยิง่ในการขบัเคลือ่น เฉกเช่น
เดียวกับประเทศชาติจะพัฒนาก้าวไกลได้ ต้องมีทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้ มีคุณภาพและมีความสามารถเช่นเดียวกัน 

needs, we have classified our business into 4 supply chains 

as follows: 

1.  Packaging supply chain 

2.  Consumer supply chain 

3.  Healthcare and Technical supply chain 

4.  Other business group

To return benefit to society and communities activities, 

the Company kept its mission in being a good corporate 

citizen. BJC puts its emphasis on supporting and developing 

communities through education because we believe that 

personnel is the core engine that will drive organization 

forward. Likewise, the glory of nation requires population 

with knowledge, quality and skills. 
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บเีจซ ีเปรยีบเสมอืนต้นไม้ใหญ่ทีเ่ตบิโตหยัง่รากลกึบนผนื
แผ่นดนิไทย บรษิทัมปีณธิานมุง่มัน่ในการผลติสนิค้าและบรกิาร
ทีเ่ป็นเลศิ เพือ่ตอบสนองความต้องการในทกุวนัของผูบ้รโิภค 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และด้วยส�านึกในคุณของแผ่นดินที่ให้
โอกาสบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิธรุกจิและเจรญิเตบิโตมาอย่างยัง่ยนื 
บีเจซี จึงให้ความส�าคัญกับการตอบแทนคืนสู่สังคม ด้วยการ
ดแูล ห่วงใย ใส่ใจชมุชนสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิและ
ทรัพยากรบุคคลที่ได้ถือปฏิบัติเสมอมา

ในปี 2557 บรษิทัได้ท�ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม
เป็นฉบับแยกจากรายงานประจ�าปี เพื่อเปิดเผยกิจกรรม
เพื่อสังคมต่างๆ ที่บริษัทได้ด�าเนินงานมาตลอดปี 2557 ซึ่ง
บเีจซ ีมุง่เน้นการสนบัสนนุงานเพือ่ช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติ 
สังคม และการศึกษา โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 3 
กิจกรรมหลักคือ 

1. กลุ่มเยาวชนและการศึกษา
2. งานยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว
3. งานสนับสนุนด้านสังคม ชุมชน

 

At BJC, we pride ourselves as one big tree rooting deep 

into the land of Thais. The Company commitment is to 

produce high quality products and services to meet the 

daily consumers’ requirement. With high appreciatory to 

the country where BJC have run and grown its business 

in a long period of time, it is our commitment to return 

good benefit to the society with due care to community 

and environment on ritual basis.

The CSR report of 2014 is made separately from the 

Annual Report to disseminate and share all projects and 

activities occurred through 2014. Our emphasis on activi-

ties to lift up and improve life quality, society as well as 

education are classified into 3 main activities.

1. Youth and education

2. Improve quality of life and family

3. Social and community support

 

ภาพรวมกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา
Overview of Activities Related to Improvement of Life Quality, 
Society and Education
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บริษัทสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพสังคมด้าน
ต่างๆ ท้ังระดบัท้องถิน่ทีบ่รษิทัตัง้โรงงานอยู ่และระดบัประเทศ 
โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพด้านการศกึษาให้กบัผูท้ีเ่รยีนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรพัย์ โดยการสนบัสนนุทนุการศกึษาต่อเนือ่ง 
จนจบปรญิญาตร ีแก่นสิตินกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัของรฐับาล 
โดยมูลนิธิบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด ผ่านส�านักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา ซึง่เป็นกจิกรรมทีบ่รษิทัได้ท�าต่อเนือ่ง
ยาวนานมาถึง 30 ปีแล้ว

นอกจากนี ้บรษิทัยงับรจิาคและท�ากจิกรรมเพือ่ช่วยเหลอื
โรงเรียนขาดแคลนในชนบทอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี 
ผ่านโครงการ Remote School และในปี 2557 นี้ยังได้ริเริ่ม
โครงการใหม่ คือ “ครูไทยของแผ่นดิน” ร่วมกับคุรุสภา และ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

1. ทุนการศึกษามูลนิธิ บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลและสถาบัน
อดุมศกึษาในก�ากบัของรฐับาล อาท ิจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยั
มหดิล สถาบนัพระจอมเกล้าฯ ธนบรุ ีสถาบนัพระจอมเกล้าฯ 
ลาดกระบัง สถาบันราชมงคล และสถาบันราชภัฏต่างๆ

การให้ทุนการศึกษา
ให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 1 จนจบปีที่ 4 ไม่มีภาระผูกพัน

การด�าเนินโครงการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 รวมกว่า 32 ปี

With aim to support the social quality improvement 

in the surrounding area where the Company’s factories 

are located as well as in the national level, the Company 

provided scholarship to students with good grades who need 

financial support. The scholarship is given to students from 

state universities on continual basis until they complete 

the bachelor degree. The Company education support is 

passed through Berli Jucker Foundation and the coordi-

nation of the Office of Higher Education Commission for 

30th consecutive years.

In addition, the Company made donations and hosted 

different activities through Remote School project, with 

aims to support schools in rural area on annual basis. In 

2014, we started a new project “Kru Thai Kong Phandin” 

with the Teacher Council of Thailand and the Office of the 

Basic Education Commission.

กิจกรรมเพื่อสังคม เกี่ยวกับเยาวชนและการศึกษา
Social Activity Related to Youth and Education
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2. โครงการช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลน  
Remote School
กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ขัดสนและขาดแคลน
อาคารเรียน-อุปกรณ์การเรียน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน
พนักงานร่วมกนัเสนอชื่อโรงเรยีนที่ขาดแคลนเพื่อรบัการ

พิจารณาจากคณะกรรมการ

การให้การสนับสนุน
จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์การเรียน 

การสอน

การด�าเนินโครงการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รวมกว่า 15 ปี 

1. Scholarship from Berli Jucker  
Foundation
Target Group 

Students in state universities, and educational institu-

tions under the government subordination i.e. Chulalong-

korn, Thammasart, Khon Kaen, Mahidol, King Mongkut’s 

University of Technology Thonburi, King Mongkut’s Uni-

versity of Technology Lat Krabang, Rajamongkol Institute 

and Rajabhat Institutes.

Grant of scholarship
Scholarship is provided on continual basis from the 1st 

year until the 4th year without any obligations.

Project Progress
Started in 1982, more than 32 years until present 

2. Support projects for schools in rural 
area (Remote School)
Target Group

Primary schools located in rural area where educational 

equipment-building are scarce.

Participation of employees
Employees are asked to propose names of schools  

considered in need of support, and those proposed schools 

will be reviewed by the Board of Directors

Support given
Construct utility building together with educational 

equipments.

Project Progress
Started in 1999, more than 15 years until present 
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3. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุตรพนักงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ทุนทั่วไป ส�าหรับบุตรพนักงานระดับปฏิบัติการ

2. ทุนช้างเผือก วัดจากผลการสอบที่ได้ตามเกณฑ์ของ
บุตรพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ

การให้ทุนการศึกษา
พิจารณาทุนแบบปีต่อปี ไม่มีภาระผูกพัน

การด�าเนินโครงการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 

3. Scholarship to the employees’s  
children
Target Group
Children of employees, divided into 2 groups:

1. General scholarship for operation employees

2. White Elephant Scholarship granted to children 

who meet Pre-determined criteria of knowledge and skills.

Grant of scholarship
The scholarship is granted on annual basis, without 

any obligations

Project Progress
Ongoing since 2551 

4. Kru Thai Khong Phandin (Teacher of 
Thailand)
Target Group

Thai teachers with license from the Teacher Council 

of Thailand and currently teaching in primary schools 

nationwide.

4. ครูไทยของแผ่นดิน
กลุ่มเป้าหมาย

ครูไทยที่อยู่ในระบบการศึกษา โดยมีใบประกอบวิชาชีพ
จากคุรุสภา และเป็นครูผู้สอนนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ทั่วประเทศ
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วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อยกระดับคุณภาพครูของไทยให้ก้าวทันยุคใหม่ใน

ศตวรรษที่ 21

2. เพือ่เปิดโอกาสและสร้างประสบการณ์ดีๆ  ร่วมกนั รวม
ถึงสร้างเครือข่ายระหว่างครูไทยทั่วประเทศ

3. เพื่อตอบแทนและยกย่องเชิดชูครูของไทย ในฐานะ
เป็นครูต้นแบบ

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ
เริ่มโครงการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 

Objectives
1. To improve the quality of Thai teachers to new era 

of 21 century.

2. To provide opportunity and great experience from 

network between Thai teachers nationwide.

3. To reward and pay respect to teachers as a model.

Project term
The project first started in 2014 
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5. โครงการโรงเรียนผู้น�า  
ปลูกต้นกล้ารักษาดินแดน
กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5

ความร่วมมือ
สนับสนุนโครงการกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

การสนับสนุนในโครงการ
รับนักศึกษาวิชาทหารเข้าท�างานและให้ทุนการศึกษา 

ประกอบด้วย

- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4

- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 รับเข้าท�างานหลังจบการ
ศึกษา

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ
ปีการศึกษา 2558-2559

วงเงินงบประมาณการสนับสนุน
จ�านวน 18,400,000 บาท (สิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

5. The “Leading School We Grow Tree 
We Protect the Territory” project 
Target Group

Students in cadet institution, year 4-5

Cooporation
Jointly support the project with the Territorial Defense 

Command

Support given
Recruit Reserve Officer Training Cops Students (ROTCS) 

per year which are :

- Grant scholarship for the 4th year ROTCS until gradu-

ation with Bachelor degree

- Recruit the 5th year ROTCS after receiving vocational 

certificate to work with the company.

Project term
Acedemic year 2015-2016

Budget
THB 18,400,000 (Eighteen million fourty thousand 

baht only) 
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ในฐานะที่ บีเจซี เป็นหน่ึงในสมาชิกของครอบครัวใหญ่ 
คือ ประเทศไทย บริษัทจึงมุ่งหวังอยากให้คนไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกาย อารมณ์ สังคม 
ปัญญา จึงร่วมเป็นหนึ่งในพลังเล็กๆ กับสังคมที่ช่วยส่งเสริม 
สนับสนนุ ยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ขีองคนไทย ในหลากหลาย 
กิจกรรมดังนี้

1. สนับสนุนคลินิกนมแม่
กลุ่มเป้าหมาย

คุณแม่หลังคลอดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

รูปแบบ
สนับสนุนเครื่องปั๊มนม จ�านวน 2 เครื่อง มูลค่า 80,000 

บาท และบรจิาคเงนิเพือ่สนบัสนนุคลนิกิ จ�านวน 30,000 บาท

การด�าเนินโครงการ
ด�าเนินการในปี พ.ศ. 2554 

BJC, as one of huge members in Thailand, we would 

love to see that everyone has good life quality, stay healthy 

and surrounded by good environment. That’s why we have 

participated as one little power that will lift up, support, 

enhance better life quality of Thai citizens through variety 

of activities as follows:

1. Support of breastmilk clinic
Target Group

Postnatal women in Chiang Mai area

Support given
Provided 2 sets of breastmilk pump, value of THB 

80,000, and made a donation of THB 30,000 for clinics

Project Progress
The project first started in 2011 

กิจกรรมเพื่อสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัว
Social activity Improve Quality of Life and Family
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2.โครงการห้องพยาบาลและห้องอิ่มอุ่น
กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ และคุณแม่หลังคลอด

รูปแบบ
จัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีต่อพนักงาน มี

คลินิกภายในองค์กร จัดหาคุณหมอตรวจรักษาทุกวัน และ
ยาคุณภาพเพื่อการป้องกันและการรักษา

เปิดบรกิาร “ห้องอิม่อุน่” ให้คณุแม่หลงัคลอดได้มห้ีองเกบ็
น�้านมพร้อมอุปกรณ์ที่ถูกหลักอนามัย และตู้แช่น�า้นมเพื่อคง
คุณภาพนมแม่จนกว่าจะถึงลูกน้อย

การด�าเนินโครงการ
ด�าเนินการในปี พ.ศ. 2554

3. โครงการ รวมพลังคนไทย ขจัดภัยโรค
กระดูกพรุน
กลุ่มเป้าหมาย

ครูไทยและอาสาสมัคร ใน 4 ภาคทั่วประเทศ

ความร่วมมือ
ร่วมกับมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระ-

2. First aid room and Im Oon Room 
project
Target Group

Employees of all levels and postnatal women

Support given
Provide health welfare for employees, clinic within 

the Company, provide doctor visit on daily basis, as well 

as medicine

Opened “Im Oon Room” to service for postnatal women 

to pump their breastmilk by using correct and hygenic 

equipments, including freezer for milk storage to ensure 

milk quality stay intact for babies.

Project Progress
The project first started in 2011

3. Jointly set up “Love Bone” with the 
Osteoporosis Foundation
Target Group

Thai teachers and volunteers from 4 regions nationwide
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อุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รูปแบบการรณรงค์
เปิดอบรมคณุครแูละอาสาสมคัรใน 4 ภมูภิาค ทัว่ประเทศ

กว่า 1,000 คน เพือ่เสรมิสร้างและให้ความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
โรค การดแูล ป้องกนั และการรกัษาทีถ่กูวธีิเพือ่คณุภาพชวีติ
ที่ดีของคนไทย

การด�าเนินโครงการ
ด�าเนนิการในปี พ.ศ. 2555 เนือ่งในวาระครบรอบ 130 ปี  

การด�าเนินกิจการของบริษัท

4. มอบเคร่ืองตรวจหัวใจแก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ในการ
ตรวจหาสาเหตุของโรคเพื่อการรักษา

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจในประเทศไทย

การสนับสนุน
ร่วมออกหน่วยตรวจตรวจโรคหัวใจในเด็ก กับมูลนิธิเด็ก

โรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า-
กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ ตัง้แต่ปี พ.ศ.
2541 จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2557 มอบเคร่ืองตรวจหัวใจ ALOKA/HITACHI  
รุ่น Noblus มูลค่า 5,000,000 บาท เพื่อทดแทนเครื่องเก่า
ที่ใช้งานมานานกว่า 20 ปี และบริจาคเงินจ�านวน 200,000 
บาท เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิ 

Cooporation
Collaborated with Osteoporosis Foundation of Thailand 

under pratonage of Her Royal Highness Princess Galyani 

Vadhana.

Support given
Provide training courses for more than 1,000 teachers 

and volunteers from 4 regions nationwide with the aim 

to support and diseeminate knowledge, understanding 

of diseases, treatment, provention and correct diagnosis 

among Thai citizens.

Project Progress
The project first started in 2012 on occassion of 130th 

anniversary of the Company’s establishment

4. Gave Electrocardiogram to the Cardiac 
Children Foundation of Thailand
Objective

To improve life quality of children with heart disease 

by enhancing dianosis to find accurate ways of treament

Target Group
Children with heart diseases in Thailand

Support given
Supported the dianosis unit for cardiac children with 

Cardiac Children Foundation of Thailand under pratonage 

of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana

In 2014, BJC gave a ALOKA/HITACHI heart diagnosis 

machine, Noblus model, valued at THB 5,000,000 million 

to replace the old machine which has been used for more 

than 20 years, as well as made a donation of THB 200,000 

to the foundation. 
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บเีจซ ีในฐานะสมาชกิของชมุชนและสงัคมทีต่ัง้ของบรษิทั
ต่างๆ ในเครอืบเีจซ ีจงึมแีนวคดิในการอยูร่่วมกบัชมุชน สงัคม
อย่างสร้างสรรค์และเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะชุมชนและผู้ด้อย
โอกาสในด้านต่างๆ ดังนี้

1. สนับสนุนกิจกรรมสังคม ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย

1. ชุมชนพัฒนาคลองเตย แฟลต 19-22
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3. ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
4. ชุมชนริมคลองสามเสน
5. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี

การสนับสนุน
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ของรางวัล และเงินบริจาค

Realising its role as a member of the communities and 

societies where our group companies are located, BJC has 

participated in many activities with aim to bring harmony 

and peace into communities and those considered as 

underprivileged as follows:

1. Support social and community activity
Target Group

1. Klongtoey Development Community Flat 19-22

2. Department of Social Development and Welfare

3. Office of Women Affairs And Family Development

4. Community along Sam Sen Canal

5. The Princess Mother Memorial Park

Support given
Sponsored through products, prizes and donation

กิจกรรมเพื่อสังคม สนับสนุนกิจกรรมสังคม ชุมชน
Social Activity Community Support
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3. สนับสนุนกิจกรรมชมรมโบว์ล่ิงคนตาบอดไทย
วัตถุประสงค์

เพือ่ช่วยในการหารายได้ให้แก่มลูนธิิส่งนกักฬีาคนตาบอด
ไทยเข้าร่วมแข่งขนัเอเชีย่นพาราเกม ณ เมอืงอนิชอน ประเทศ
เกาหลีใต้

3. Supported bolwing club of the Thai 
Blind Group
Objective

To gather fund to the Foundation For The Blind In 

Thailand Under The Royal Pratonage of H.M. The Queen 

to participate in Asian Paragame at Inchon, South Korea.

2. ปรับปรุงห้องน�้าแก่ศูนย์เด็กเล็กคลองเตย
วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยแก่เด็กเล็ก

กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน แฟลต 19–22 ชุมชน 

70 ไร่ คลองเตย

การสนับสนุน
จดักจิกรรมเพือ่เชญิชวนพนกังานร่วมกนัสมทบทุนปรบัปรงุ

ห้องน�้าของศูนย์เด็กเล็ก จ�านวน 2 ห้อง ให้มีห้องน�้าที่สะอาด 
ถูกอนามัย และปรับชุดสุขภัณฑ์ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับวัย
ลดอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

2. Renovated toilets for Klongtoey 
Nursery
Objective

To improve life quality of little children in terms of 

hygiene

Target Group
Pre-school center flat 19-22, 70 Rai Community, 

Klongtoey

Support given
Launched activity to encourage employees of their 

participation role in improvement and renovation of the 

toilet of the pre-school center, total 2 toilet rooms, with 

aim to see the children have clean and proper sanitary 

ware. Toilet wares with proper size for children can help 

to ease the risk of accident. 
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4.สนับสนุนกิจกรรม ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ
กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน อาจารย์ผู้ควบคุม รวมถึงสถาบัน หน่วยงาน ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการของลูกเสือ

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจในกิจการ

ลูกเสือไทย ที่มีความเกี่ยวเนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รวมถงึการเป็นศนูย์กลางในการสร้างเสรมิความรู ้ความเข้าใจ 
และภาพลักษณ์ที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการสนับสนุนจัด
สร้างพิพิธภัณฑ์ลูกเสือไทย 4 แผ่นดิน

ความร่วมมือที่ผ่านมา
สนบัสนุนการจดัสร้างและจดัแสดงชดุนทิรรศการ “ลกูเสอื 

ไทย 4 แผ่นดิน” ในงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 ณ 
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 
พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556 

4. Supported activities of the National 
Scout Organization of Thailand
Target Group

Students, teachers, institutions and related agencies 

both in Thailand and abroad

Objective
To dissemminate history of Thai Scout Organization 

under support of the royal family, to liase among target 

group of better knowledge, understanding and image of 

Thai Scout Organization through Thai Boy Scout Museum 

4 Reign

Previous supports
Sponsored creation and exhibitition of “Thai Scout 4 

Reigns” in the 4th ASEAN Scout Jamboree, Vachiravoot 

Camp, Sriracha, Chonburi province between 27 November–4 

December 2013 

การสนับสนุน
สนับสนุนเงินจ�านวน 50,000 บาท และผลิตภัณฑ์ใน

การจัดงาน 

Support given
Donated THB 50,000 as well as providing neccessary 

facilities in the event 
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4. เสวนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเสวนาเรื่อง “การเกิดกับความ
มั่นคงในประชากรและสังคม” โดยสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. Seminar for creation of knowledge
Mr. Aswin Techajaroenvikul, CEO & President, was a 

keynote speaker of the seminar under the topic “Occurance 

and Security of the Population and Society” hosted by the 

Institute for Population And Social Research, Mahidol 

University 
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นอกจากกิจกรรมเพื่อสังคมที่บีเจซียึดม่ันมาโดยตลอด
แล้ว บีเจซียังให้ความส�าคัญในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันเสมอมา 

บรษิทัได้จดัให้มกีระบวนการท�างานและการก�าหนดอ�านาจ
หน้าทีใ่นการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังานอย่างชดัเจน
และโปร่งใส โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน การประเมนิ
ความเสีย่งและการควบคมุป้องกนัการกระท�าทีไ่ม่ถกูต้องตาม
กฎหมาย เพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่ว่าธรุกรรมต่างๆ ของบรษิทั
ได้ถูกด�าเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และ
ต่อต้านการทจุรติในทกุรปูแบบ อกีทัง้ได้มกีารสือ่สารให้กบัผู้
บรหิารและพนกังานในทกุระดบัตระหนกัว่าคอร์รปัชนัเป็นการ
กระท�าผิดกฎหมาย โดยได้เน้นการสร้างจิตส�านึกให้กับ
พนักงานในเรือ่งนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง การจดัหาผูร้บัเหมา 
ที่มีศักยภาพ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส มีการก�ากับดูแล
อย่างมปีระสทิธภิาพ มกีระบวนการตดิตามและตรวจสอบให้
บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของหอการค้าไทย 
ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยบริษัทจะสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
หอการค้าไทย เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการในการต่อต้าน
คอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ทั้งภายในองค์กรและใน
ระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความรับผิดชอบ
ในการดแูลและก�ากบัให้บรษิทัด�าเนนิธุรกจิอย่างซือ่สตัย์สจุรติ 
ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม ภายใต้กฎหมาย ข้อ
บังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เป็นสิง่ทีส่�าคญัยิง่ และ
บรษิทัได้ยดึถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัมาโดยตลอด เพือ่ให้ผูถ้อื
หุน้และผูล้งทุนท่ัวไปมคีวามเชือ่มัน่ในธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร 
พนักงาน และบริษัท อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

In addition to our continual dedication to corporate 

social responsibility, BJC places importance on anti-

corruption campaign.

BJC manages our work procedures and determines 

authorities of executives and employees with explicit and 

transparency. We apply Internal Audit, Risk Assessment 

and Preventive Illegal Actions mechanism to ensure that 

all transactions are executed in line with law, ethic and 

anti-corruption policy. Executives and employees of all 

levels are communicated for common awareness that cor-

ruption is deemed illegal. The Company has put emphasis 

on procurement policy, selection of contractors through 

transparent procedures and effective control. Moreover, 

the follow-up and monitor progress are deployed to ensure 

that our personnel strictly comply with the applicable laws. 

Moreover, the Company has become a member of Thai 

Chamber of Commerce with clear anti-corruption policy. 

It is our dertermination to support and attend activities of 

the Thai Chamber of Commerce to support anti-corruption 

both within our organization and toward the national level.

The Board of Directors realizes the importance of 

control, management and business operation with honesty, 

integrity and compliance with related laws and regulations 

of the Securities and Exchange Commission. The Company’s 

practices are strictly and thoroughly compliant to such law 

and regulations to ensure and create confidence among 

shareholders and public investors of corporate governance 

on executives, employees and the Company on a constant 

and sustainable basis.

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
Anti-Corruption
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หนึ่งในวิสัยทัศน์และปรัชญาในการท�างานของบีเจซี คือ
ระลกึเสมอว่าการท�าธรุกจิทีด่ ีต้องตอบแทนคนืสูส่งัคม เพราะ
สงัคมต้องดก่ีอน ธุรกจิจงึจะสามารถด�าเนนิกจิการและเตบิโตได้ 

ในส่วนของการสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นกิจกรรมท่ี
บีเจซีให้ความส�าคัญมาโดยตลอด ผ่านการให้ทุนการศึกษา
ซึ่งได้ด�าเนินมาต่อเนื่องถึง 30 ปี เพราะบริษัทเชื่อว่า “การ
ศึกษา” เป็นพื้นฐานของประเทศ การพัฒนาประเทศต้องเริ่ม
ที่การพัฒนาคน และบุคคลที่ส�าคัญที่สุดในการพัฒนาคน ก็
คือ คุณครู 

บริษัทจึงขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการเชิดชูคุณครู ซึ่งเป็น
บคุลากรทีส่�าคญัของประเทศ ผ่านกจิกรรมในโครงการ “บเีจซี 
ครูไทยของแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม เพิ่ม
เติมความรู้ ความสามารถ รวมถึงเพื่อเชิดชูพระคุณครู ร่วม
ให้ก�าลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คุณครูผู้ทุ่มเทและ
เสยีสละในการสร้างอนาคตทีแ่ขง็แรงให้ประเทศ โดยกจิกรรม
นี้ได้รับความร่วมมือจากสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(คุรุสภา) และส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพฐ.)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ คัดเลือก ครูในสถาบันการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โดยกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ คือ

กจิกรรมท่ี 1 คดัเลอืกครเูข้าแคมป์ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

จ�านวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 100 คน

กิจกรรมที่ 2 เฟ้นหาครูต้นแบบ จ�านวน 10 ท่าน เพื่อ 
รับรางวัล “ครูไทยของแผ่นดิน ประจ�าปี 2557”

One of BJC’s mission and work philosophy is to conduct 

a good business and return benefits to the society. Good 

society is deemed as a foundation of our business growth. 

In regards to education, BJC supports scholarship for 

more than 30 consecutive years. We believe that “education” 

is a foundation of our nation strength and stability where 

the major start is from development of personnel. 

Aiming to be a part of this crucial development, the 

Company has launched “BJC Kru Thai Kong Phandin” 

project. The purpose is to enhance, and provide additional 

knowledge, skills and to express our gratitude toward 

teachers of their dedication and devotion in creating 

students-the major population who will move our country 

forward in the future. This project is held under collabora-

tion of the Teacher Council of Thailand and the Office of 

the Basic Education Commission .

Berli Jucker Public Company Limited selected Primary 

school teachers schools to participate in 2 activities:

1. Teacher training camps for 3 days, 2 nights

Attendees are divided into 2 groups, 50 persons per group

2. Seeking of Role Model Teacher, 10 selected candidates 

will be awarded “Kru Thai Kong Phandin Year 2014”

รายละเอียดโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน
Project Details of BJC Kru Thai Khong Phandin (Teacher of Thailand)
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แคมป์อบรมเชิงปฏิบัติการ
Training Camp

ครูต้นแบบ รางวัล “ครูไทยของแผ่นดิน”
Kru Thai Khong Phandin Award

กลุ่มเป้าหมาย / Target Group 
ครูในระบบการศึกษา สอนในระดับประถมศึกษา 
มีประสบการณ์การสอนไม่ต�า่กว่า 3 ปี
Licensed teachers teaching in primary school with 
experience at least 3 years

จ�านวน / Amount

50 คน / แคมป์ จ�านวน 2 แคมป์ / ปี
50 persons / camp , 2 camps/year

ระยะเวลา / Project term

3 วัน 2 คืน
3 days, 2 nights

สถานที่ / Location

- โรงแรมดับเบิลทรี บาย ฮิลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 26
- โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วและขนม ในกลุ่มบริษัทบีเจซี
- DoubleTree By Hilton Hotel, Bangkok, Sukhumvit 26
- Glass container factory and snack factory of BJC

รูปแบบกิจกรรม / Activities

- วิทยากรบรรยายเพื่อสร้างพลังและแรงบันดาลใจ
- เวิร์กช็อปเพื่อปลุกความคิดสร้างสรรค์
- ทัศนศึกษา เปิดโลกทัศน์กับเทคโนโลยีการผลิต
มาตรฐานสากลที่โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วและขนม

- The moderator talked to encourage and generate inspi-
ration
- Creative workshop
- Visit the manufacturing factoring, learning technology 

of production under international standards

ค่าใช้จ่าย / Cost

บีเจซีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ครูทุกรายการ
BJC covered all the costs and expenses

ความมุ่งหวัง / Expectation

ครไูทยได้รบัแรงบนัดาลใจใหม่ๆ ได้แลกเปลีย่นมมุมองและ
สร้างเครือข่ายระหว่างกลุม่คร ูได้ประสบการณ์ทีด่เีพือ่เป็น
พลงัทีส่ร้างสรรค์ และน�ากลบัไปปรบัใช้ในการปฏบิตัหิน้าที่ 
แม่พิมพ์ผู้ออกแบบอนาคตของชาติ
- Thai teachers have received new inspiration and ex-
changes of new knowledge
- Created teacher network, gaining of new experience 
and creative ideas to adapt to their duties-the person 
who draw future of the nation

กลุ่มเป้าหมาย / Target Group

ครูในระบบการศึกษา สอนในระดับประถมศึกษา 
มีประสบการณ์การสอนไม่ต�่ากว่า 15 ปี
Licensed teachers teaching in primary school with 
experience at least 15 years

จ�านวน / Amount

คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย 30 ท่าน คัดเลือก
ให้ได้ครูต้นแบบ 10 ท่าน เพื่อรับโล่และเงินสนับสนุน
10 out of 30 candidates were selected to the final round. 10 
selected teachers would be rewarded trophy and financial 
support

รูปแบบกิจกรรม / Activities

ประชาสมัพนัธ์เชญิชวนคร ูประชาชน ร่วมกนัส่งประวตัคิรทูี่
ทุ่มเทท�าคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ
Communicate , publicized encourageing target group to 
send their resume and portfolio

รางวัล / Award

โล่รางวัลครูไทยของแผ่นดิน พร้อมเงินสนับสนุนท่านละ 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
Kru Thai Kong Phandin Trophy, supporting fund of THB 
50,000 per person (fifty thousand baht only)

ระยะเวลา / Project term

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล “ครูไทยของแผ่นดิน”  
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
The award result announced in 27 February 2015

ค่าใช้จ่าย / Cost

บีเจซีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกรายการส�าหรับครูที่ได้รับการ
คัดเลือก
BJC covered all the costs and expenses for selected candidates

ความมุ่งหวัง / Expectation

เพื่อยกย่อง เชิดชู ครูไทยที่ทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้เป็น
ต้นแบบที่ดีให้แก่สังคม
To appriase, admire and pay respect to the dedication, 
devotion of the role model teachers

รูปแบบกิจกรรม / Activities
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วิทยากรโครงการ / Moderator
ครูบันดาลใจ : พลังและแรงบันดาลใจในความเป็นครู
Inspiring Teacher: Encouragement and inspiration of being teacher

ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน
Teacher Lek 
Pataravadee Meechoothon

ครูดุษฎี พนมยงค์
Teacher 
Dussadee Panomyong

ครูวิเชียร ไชยบัง
Teacher 
Vichian Chaiyabang

ครูสังคม ทองมี
Teacher 
Sangkom Thongmee

ครูไทยกับไอที : เทคนิคการใช้เทคโนโลยี และ Application เพื่อการเรียนการสอน
Thai Teacher and IT: Technic of using technology and application in teaching

คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)
Mr. Phongsuk Hiranyapruek (Nui)

คุณที่รัก บุญปรีชา (หลาม)
Mr. Teerak Boonpreecha (Lam)

ศิษย์ดีเพราะมีครู 
Good pupils because of good teachers

คุณวิทิตนันท์ โรจนพาณิช
Mr. Vitinan Rojjanapanit (Neung)

ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้ เริ่มที่ตัวเรา
You can be creative

คุณศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
Mr. Saran Chantapalakoon

แคมป์อบรมเชิงปฏิบัติการ / Training Camp
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ประเมินความพึงพอใจโดยรวม
จากการประเมินความพงึพอใจจากคณุครทูีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 

ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีมาก โดยความพึงพอใจโครงการ
โดยรวมได้คะแนนถึง 4.88

Overall assessment
 According to the overall assessment, the project received 

well feedback from attendees at the score of 4.88

ระดับความพึงพอใจ
Satisfaction Rate

เนื้อหาหลักสูตร
Content

วิทยากร
Moderator

การบริการ
Service

ความพึงพอใจโครงการโดยรวม
Overall satisfaction

สื่อประชาสัมพันธ์
: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
: M2F 
: ฐานเศรษฐกิจ

Publicise
: Thairath newspaper 

: M2F 

:  Thansettakij
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ภาพบรรยากาศ / Pictures
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ปีท่ี: 65 ฉบับท่ี: 20702
วันท่ี: ศุกร์ 26 กันยายน 2557
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: เหะหะ พาที: ครูไทยของแผ่นดินโครงการดีๆเพ่ือคุณครู

รหัสข่าว: B-140926009012(26 ก.ย. 57/04:31) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 44.96 Ad Value: 71,936 PRValue : 215,808 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ข่าวประชาสัมพันธ์ / News

ปีท่ี: 13 ฉบับท่ี: 3978
วันท่ี: อาทิตย์ 19 ตุลาคม 2557
Section: First Section/การศึกษา-วัฒนธรรม

หน้า: 7(ขวา)

ภาพข่าว: ครูไทยของแผ่นดิน

รหัสข่าว: C-141019018012(19 ต.ค. 57/06:47) หน้า: 1/1

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 12.60 Ad Value: 9,450 PRValue : 28,350 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีท่ี: 34 ฉบับท่ี: 3001
วันท่ี: อาทิตย์ 16 - พุธ 19 พฤศจิกายน 2557
Section: Weekender/-

หน้า: 30(ล่าง), 31

คอลัมน์: CSR Club: BJC ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่ครูไทยกับโครงการ"ครูไทยของแผ่นดิน"

รหัสข่าว: C-141116022188(15 พ.ย. 57/07:44) หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 101.40 Ad Value: 126,750 PRValue : 380,250 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 9525
วันท่ี: อังคาร 21 ตุลาคม 2557
Section: การเงิน-ลงทุน/HR&Management

หน้า: 17(บนซ้าย), 20

หัวข้อข่าว: ถึงเวลาสร้างพลังครูไทยซีเอสอาร์ในสูตร'บีเจซี'

รหัสข่าว: C-141021011177(21 ต.ค. 57/06:03) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 145,530
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 109.97 Ad Value: 164,955 PRValue : 494,865 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 23751
วันท่ี: พฤหัสบดี 23 ตุลาคม 2557
Section: First Section/-

หน้า: 14(ขวา)

หัวข้อข่าว: จัดงานยกย่องครูไทยของแผ่นดิน

รหัสข่าว: C-141023004131(23 ต.ค. 57/07:15) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 850,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 15.93 Ad Value: 35,046 PRValue : 105,138 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 12 ฉบับท่ี: 4258
วันท่ี: เสาร์ 4 ตุลาคม 2557
Section: First Section/การเงิน

หน้า: A8(กลาง)

ภาพข่าว: ข่าวสังคมธุรกิจและภาครัฐ: บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี

รหัสข่าว: C-141004006074(4 ต.ค. 57/06:53) หน้า: 1/1

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 18.14 Ad Value: 27,210 PRValue : 81,630 คลิป: สี่สี(x3)



  CSR Report 2014 | 33

ความคิดเห็น / Suggestion : facebook



34 | รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557 



  CSR Report 2014 | 35



36 | รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557 

Instragram
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ครูต้นแบบ รางวัล “ครูไทยของแผ่นดิน” Kru Thai Khong Phandin Award



ปีท่ี: 66 ฉบับท่ี: 20868
วันท่ี: พุธ 11 มีนาคม 2558
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: เหะหะ พาที: ยินดีและยกย่อง 10 คุณครูต้นแบบ 2557

รหัสข่าว: C-150311009014(11 มี.ค. 58/04:28) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 44.65 Ad Value: 71,440 PRValue : 214,320 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 9665
วันท่ี: อังคาร 10 มีนาคม 2558
Section: จุดประกาย/โซไซต้ี

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: แม่พิมพ์ของชาติความหวังของไทย

รหัสข่าว: C-150310011076(10 มี.ค. 58/05:46) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,370

Col.Inch: 105.17 Ad Value: 249,252.90 PRValue : 747,758.70 คลิป: สี่สี(x3)
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Caring for Community 
รับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
Berli Jucker Public Company Limited

อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2367-1111 โทรสาร : 0-2367-1000
เว็บไซต์ : www.bjc.co.th อีเมล์ : bjc@bjc.co.th

Berli Jucker House
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: 0-2367-1111 Fax: 0-2367-1000
Website : www.bjc.co.th  E-mail : bjc@bjc.co.th

Beyond Satisfaction
เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

Joint Success 
บรรลุผลส�าเร็จร่วมกัน
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