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วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการดำเนินงานของกลุมบีเจซี ป 2561 - 2565

BJC Group Vision, Mission & Strategic Direction 2017 - 2021

วิสัยทัศน
บริษัทมุงมั่นที่จะเปนผูใหบริการ ทำธุรกิจ

อยางครบวงจรในภูมิภาค เพื่อนำสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
สูชีวิตประจำวันของผูบริโภค

พันธกิจของเรา
 สรางเครือขายประสิทธิภาพทางดานการตลาดที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค
 เปนคูคาที่ดีและไววางใจไดในภูมิภาค
 มอบผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูมีสวนรวมในธุรกิจ

กลุมธุรกิจคาปลีก

เสริมสร�างฐานหลัก, 
สร�างสรรค�ธุรกิจใหม�
สำหรับอนาคต, พัฒนา 
และขยายสาขาอย�าง 
ต�อเน��อง

เติบโตอย�างต�อเน��อง 
ด�วยผลการดำเนินงาน
ทางการเงินที่เข�มแข็ง 
และมุ�งพัฒนานวัตกรรม

พัฒนาธุรกิจผ�านทาง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ�, 
ปรับเปลี ่ยนแบรนด� 
และใช�กำลังการผลิต
อย�างเต็มที่

ขยายธุรกิจอย�างต�อเน��อง 
และพัฒนาคุณภาพ 
สินค�าด�วยนวัตกรรม

เติบโตผ�านการให�บริการ
บ ร ิ ห า ร โ ค ร ง ก า ร 
(Turnkey projects) 
และเป�นผู � ให�บริการ 
ด�านเวชภัณฑ�อย�าง 
ครบวงจร

กลุมธุรกิจบรรจุภัณฑ กลุมธุรกิจอาหาร

กระบวนการทำงานที่เปนเลิศและวินัยทางการเงิน

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนเลิศและการพัฒนาบุคลากร

โครงสรางองคกรและวัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองกับกลยุทธ

กลุมธุรกิจเวชภัณฑกลุมธุรกิจสินคาอุปโภค

Our Vision
To be a provider of integrated supply

chain solution in the region, providing top quality products
and services that are involved in the every day life of people

Our Mission
Dedicated first and foremost to delivering high-quality products and superior service to our 
customer. 
 Build an extensive yet cost-effective distribution network across the region
 Be the preferred partner of choice to all our clients
 Ultimately achieve superior returns on investment for our shareholders

Modern Retail

Strengthen the core, 
innovate fo r the 
future, renovate & 
expand

Operational excellence & financial discipline

HR excellence & training

Aligned organization & culture

Continue solid growth 
with strong financial 
performance and 
focus on innovation

Re-pos i t ion the 
business through 
product innovation, 
brand revitalization 
and fu l l y u t i l i ze 
production capacity

Sustain growth in 
domestic market and 
enhance product 
qua l i t y th rough 
innovation

Expand th rough 
turnkey projects and 
become an integrated 
healthcare solution 
provider

Packaging Food Group HealthcareNon-Food Group
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135 ปี กลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
135 Years of Berli Jucker Public Company Limited 
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	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรือ	บีเจซี	ถือ
ก�ำเนิดขึ้นในประเทศสยำมเมื่อปี	พ.ศ.	2425	ในสมัยพระบำท
สมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว	รชักำลท่ี	5	โดยนำยอลัเบิร์ต	
ยุคเกอร์	 และนำยเฮนรี่	 ซิกก์	 สองพ่อค้ำชำวสวิตเซอร์แลนด์	
ได้ร่วมกันก่อตั้ง	ห้างยุคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ แอนด์ โก	ขึ้น	เพื่อ
ด�ำเนินธุรกจิค้ำขำยสนิค้ำเบ็ดเตลด็และสัง่สนิค้ำจ�ำพวกเครือ่ง
ใช้ในครวัเรอืนจำกต่ำงประเทศเข้ำมำจ�ำหน่ำย	และส่งออกไม้สกั
จำกสยำมไปขำยยังต่ำงประเทศ	 รวมท้ังด�ำเนินธุรกิจค้ำข้ำว	
โดยเป็นเจ้ำของโรงสข้ีำวสำมเสน	ซ่ึงเป็นโรงสีใหญ่ในเวลำนัน้1 

ต่อมำในปี	พ.ศ.	2457	ได้มีกำรขยำยกจิกำร	โดยก่อตัง้สำขำข้ึน
ท่ีเมืองซูริค	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เพื่อเป็นศูนย์กระจำย
สินค้ำในต่ำงประเทศเป็นแห่งแรก
	 ต่อมำในปี	พ.ศ.	2467	นำยอัลเบิร์ต	เบอร์ลี่	ได้แต่งงำน
กบัแมรี	่บุตรสำวคนโตของนำยอัลเบิร์ต	ยุคเกอร์	จงึได้เปลีย่น
ชื่อห้ำงใหม่เป็น	ห้างเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แอนด์ โก	โดยเป็นผู้น�ำ
เข้ำสินคำ้อุปโภคบริโภคจำกนำนำประเทศ	 อำทิ	 นมกระป๋อง
จำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 กระดำษทิชชูจำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ	โกโก้จำกประเทศเดนมำร์ก	ฯลฯ	นับเป็นสินค้ำ
แปลกใหม่ท่ีได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกรำชส�ำนักและ
ชนชัน้สงูในสยำม	จำกนัน้ในปี	พ.ศ.	2477	ได้เริม่ด�ำเนนิธรุกจิ
ในประเทศพม่ำ	 โดยเป็นผู ้จัดจ�ำหน่ำยและกระจำยสินค้ำ
ประเภทเรือและอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือ	 เช่น	 เครื่องจักร	 กว้ำน	
มอเตอร์	 รวมทั้งกระดำษหนังสือพิมพ์และผลิตภัณฑ์ยำ	ทว่ำ
กิจกำรท่ีก�ำลังรุ่งโรจน์กลับต้องปิดตัวลง	 เนื่องจำกได้รับผล	
กระทบจำกสภำวะสงครำมโลกครั้งที่	2	ที่เริ่มทวีควำมรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ

1	ที่มำ	:	ประวัติ ๑๐๐ ปี แห่งบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด	รวบรวม
โดย	นำยวอลเตอร์	ไมเนอร์

	 Berli	Jucker	Co.,	Ltd.,	or	BJC,	was	founded	in	the	
country	of	Siam	in	the	year	of	1882,	during	the	reign	of	
King	Chulalongkorn	Rama	V,	by	Mr.	Albert	Jucker	and	
Mr.	Henry	Sigg,	when	these	two	Swiss	merchants	jointly	
established Jucker and Sigg and Co	to	sell	a	miscellaneous	
goods	as	well	as	import	household	products	to	Siam	and	
to	export	teakwood	out	of	Siam	to	other	countries.	They	
were	also	engaged	in	rice	trading	through	owning	the	
Samsen	rice	mill,	a	major	rice	mill	at	that	time.1	In	1914	
the	company	expanded	by	opening	a	branch	in	Zurich,	
Switzerland	as	its	first	foreign	product	distribution	center.
	 Later,	in	the	year	1924,	Mr.	Albert	Berli	married	Mary,	
the	oldest	daughter	of	Mr.	Albert	Jucker,	and	the	company	
name	was	changed	to	Berli Jucker and Co,	importing	
goods	from	various	countries	such	as	canned	milk	from	
Switzerland,	tissue	paper	from	the	USA,	cocoa	from	
Denmark,	among	various	other	goods	which	were	well	
received	by	the	Royal	Court	and	the	aristocracy.	In	the	
year	1934,	 the	company	expanded	 to	Burma	as																			
a	distributor	for	ships	and	equipment	relating	to	ships	such	
as	machinery,	windlass	motors,	as	well	as	newsprint	
paper	and	medicinal	products.	However,	this	illustrious	
venture	had	to	close	down	due	to	the	effects	of	World	
War	II.

1	Source	:	The History of 100 years Of  Berli Jucker Co., Ltd 
Compiled	by		Mr.	Walther	Miner

นายอัลเบิร์ต เบอร์ลี่ และครอบครัว
Mr. Albert Berli and family
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	 ในปี	พ.ศ.	2489	หลงัสิน้สดุสงครำม	ห้ำงเบอร์ลี	่ยุคเกอร์	
แอนด์	 โก	 จึงได้กลับมำด�ำเนินกิจกำรอีกครั้ง	 โดยมีหุ้นส่วน
ใหม่คือ	 นำยวอลเตอร์	 ไมเนอร์	 ชำวสวิตเซอร์แลนด์	 และ									
นำยกสุตำฟ	ไฮท์แมน	ชำวเยอรมนั	ซ่ึงนอกจำกจะเป็นตวัแทน
จ�ำหน่ำยสินค้ำแล้ว	 ยังขยำยไปสู ่ฐำนกำรผลิต	 โดยในปี										
พ.ศ.	2491	ได้ตัง้โรงงำนสบู่	ณ	บรเิวณวดัพลบัพลำชัย	และในปี	
พ.ศ.	2494	ได้ก่อตั้งบริษัท	รูเบีย	อุตสำหกรรม	จ�ำกัด	 เพื่อ
ผลิตสบู่หอมในช่ือสินค้ำ	 “สบู่หอมนกแก้ว”	 และ	 “สบู่หอม							
โรเซต”	รวมถงึกำรก่อตัง้โรงงำนผลติบรรจภุณัฑ์แก้ว	ซ่ึงปัจจบัุน
ด�ำเนินงำนโดยบริษัท	 อุตสำหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย	 จ�ำกัด	
(มหำชน)
	 นอกจำกนี้ในช่วงปี	 พ.ศ.	2493-2502	 ได้ริเร่ิมเป็น
ตัวแทนบริษัทผู้ผลิตสินค้ำชั้นน�ำต่ำงๆ	อำทิ	บริษัท	แซนด๊อซ	
บรษัิท	อ๊ักฟ่ำ	บรษัิท	ไล้ทช์	บรษัิท	คฮีำ	บรษัิท	สก๊อตต์	รวมท้ัง
เป็นตัวแทนบริษัทวิศวกรรมชั้นน�ำอีกหลำยแห่ง	 อำทิ	 บริษัท	
เอ็มเอเอ็ม	 บริษัท	 เออีจีเทเลฟุนเกน	 บริษัท	 ครำฟต์เวิร์ก												
ยูเนี่ยน	 ท�ำให้กิจกำรเจริญเติบโตและขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว								
ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนเปลี่ยนแปลงจำกธุรกิจแบบหุ้นส่วน							
ในครอบครัวไปสู่รูปแบบของบริษัท	เพื่อรองรับกำรค้ำที่เชื่อม
ไปสู่อุตสำหกรรม
	 ในปี	 พ.ศ.	2510	นับเป็นปีมหำมงคลยิ่ง	 เมื่อพระบำท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมิูพลอดุลยเดช	รชักำลท่ี	9	ทรงพระ
กรณุำโปรดเกล้ำฯ	พระรำชทำน	พระครฑุพ่าห์	เป็นเครือ่งหมำย
ตรำตัง้ให้แก่บรษัิท	อันแสดงถงึควำมมัน่คง	กำรประกอบกำรค้ำ
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	และน�ำควำมเจริญมำสู่ประเทศชำติ
	 เม่ือมีกำรจัดตั้งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้ึนใน
ปี	พ.ศ.	2517	บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิก
ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมือ่วนัท่ี	25	เมษำยน	พ.ศ.	
2518	ซึ่งเป็น	1	ใน	7	บริษัทแรกที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิกฯ	จำก
นั้นในปี	 พ.ศ.	 2525	 ได้ร ่วมลงทุนกับบริษัท	 เป๊ปซ่ีโค	
สหรัฐอเมริกำ	ก่อตั้งบริษัท	สยำมสแน็ค	จ�ำกัด	(ต่อมำเปลี่ยน
ชื่อเป็น	 “บริษัท	 เบอร์ลี่	 ยุคเกอร์	 ฟู้ดส์	 จ�ำกัด”)	 ผลิตสินค้ำ
ประเภทขนมขบเคีย้ว	จำกนัน้ในปี	พ.ศ.	2530	ได้ขยำยกจิกำร
สู่กำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำยกระดำษช�ำระอเนกประสงค์	 ซ่ึง
ปัจจบัุนด�ำเนนิงำนโดยบรษัิท	เบอร์ลี	่ยุคเกอร์	เซลลอ็กซ์	จ�ำกดั	
	 ในปี	พ.ศ.	2533	บริษัทได้กลับไปด�ำเนินธุรกิจที่ประเทศ
พม่ำ	หลังจำกหยุดกิจกำรไปในช่วงสงครำมโลกครั้งที่	2	โดย
จัดตั้งส�ำนักงำนท้องถิ่นข้ึนในกรุงย่ำงกุ้ง	 เพ่ือจัดหำอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์	เครือ่งพมิพ์	สนิค้ำอปุโภคบรโิภค	และบรรจภุณัฑ์	

	 In	the	year	1946,	after	the	war	was	over,	Berli	Jucker	
and	Co	resumed	 its	business	with	a	new	partners,												
Mr.	Walther	Miner,	a	Swiss,	and	Mr.	Gustav	Heitman,								
a	German.	Apart	from	the	sales	of	goods,	the	company	
expanded	its	operations	into	manufacturing	when	in	1948	
a	soap	factory	was	opened	In	the	vicinity	of	Wat	Plubplachai,	
and	in	1951	the	Rubia	Industry	Limited	was	established	
in	order	to	produce	a	new	brands	of	fragrance	soap	called	
“Parrot	Fragrance	soap”	and	“Rosette	Fragrance	soap”.	
The	company	also	established	a	glassware	factory	during	
the	same	year	which	is	still	currently	run	by	Thai	Glass	
Industries	PCL.
	 Moreover,	during	the	period	from	1950	to	1959,	the	
company	also	begun	to	act	as	a	representative	for	many	
leading	manufacturers	such	as	Sandoz,	Agfa,	Leitz,	Keha,	
Scott,	as	well	as	a	representative	for	numerous	engineering	
companies	such	as	MAM,	AEG	Telefunken,	Craft	Work	
Union,	which	resulted	in	a	rapid	growth	and	expansion	
and	necessitated	a	change	from	family-owned	business	
into	a	limited	company	in	order	to	accommodate	trade	
and	industry	demands.
	 The	year	1967	was	an	extremely	auspicious	year	
for	the	company	as	his	majesty	the	King	Bhumibol	Rama	9	
in	his	grace	bestowed	the	Garuda	Seal	to	the	company	
which	reflects	the	honest	entrepreneurial	spirits	that	bring	
prosperity	to	the	nation.
	 When	the	Thai	stock	market	was	founded	in	1974,	
Berli	Jucker	was	listed	on	the	stock	market	of	Thailand	
on	25	April	1975	as	one	of	the	seven	starting	members	
of	the	exchange.	Later,	in	the	year	1982,	the	company	
partnered	with	the	Pepsi	Co,	USA	and	established	Siam	
Snack	Ltd	(which	was	later	changed	to	Berli	Jucker	Food	
Ltd.)	manufacturing	snacks.	 In	1987,	 the	company												
expanded	 into	the	manufacturing	and	distribution	of								
multi-purpose	tissue	paper,	which	is	currently	operated	
by	Berli	Jucker	Cellox	ltd.	
	 In	the	year	1990,	the	company	reentered	Myanmar	
after	stopping	its	operation	there	during	the	World	War	II,	
by	establishing	a	local	office	in	Yangon	for	sourcing			
medical	equipment,	typewriters,	consumer	goods,	and	
packaging	products.	
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	 ในปี	 พ.ศ.	2535	 เม่ือมีกำรออกพระรำชบัญญัติบริษัท
จ�ำกัดมหำชน	 ในปีถัดมำ	 บริษัทจึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น	 บริษัท 
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)	 และได้จัดตั้งบริษัท																		
วีนำกล๊ำสอุตสำหกรรม	จ�ำกัด	ขึ้นในปี	พ.ศ.	2538	ที่จังหวัด
บิ่ญเซือง	 ด้วยทุนจดทะเบียน	34	 ล้ำนเหรียญสหรัฐ	 ซึ่งเป็น
บริษัทในเครืออันดับแรกในประเทศเวียดนำม	
	 ต่อมำในปี	พ.ศ.	2544	กลุม่บรษิทัไทยเจรญิคอร์เปอเรช่ัน 
(TCC) ภำยใต้กำรน�ำของนำยเจริญ และคุณหญิงวรรณำ         
สริวิฒันภักด	ีได้เข้ำถอืหุ้นรำยใหญ่	ส่งผลให้มีกำรขยำยกจิกำร
ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ	 ครอบคลุมธุรกิจหลำกหลำย
สำขำ	 โดยมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศในกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำ
และกำรบริกำรท่ีเปี่ยมด้วยคุณภำพ	 ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ	
รวมท้ังเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรในชีวิตประจ�ำวัน	

	 In	the	year	1991,	the	Public	Company	Limited	act	
was	passed	and	in	the	next	year	the	company	changed	
its	name	to	Berli Jucker PLC	and	established	the	Vina	
Glass	industry	Co.,	ltd	in	1995	in	the	Bình	Du’o’ng	Province	
with	the	registered	capital	of	34	Million	USD,	its	first							
affiliate	in	Vietnam.	
	 In	the	year	2001	Thai Charoen Corporation (TCC),	
under	the	leadership	of	Mr. Charoen and Khunying Wanna 
Sirivadhanabhakdi,	became	the	majority	shareholders	of	
the	company,	leading	to	increased	expansion	in	both	
domestic	and	foreign	markets	within	many	industries,	with	
aim	of	becoming	the	developer	and	producer	of	high-quality	
products	and	services	from	upstream	to	downstream,	as	
well	as	acting	as	a	distributor	of	consumer	goods	to			
satisfy	the	customers	daily	demands.	

นายเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC)

Mr. Charoen and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
Thai Charoen Corporation (TCC) 
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	 นับจำกปี	พ.ศ.	2544	เป็นต้นมำ	บริษัทเบอร์ลี่	ยุคเกอร์	
จ�ำกัด	(มหำชน)	 ได้ขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยในปี	พ.ศ.	
2550	 ได้ซื้อหุ้นร้อยละ	50	 ในบริษัท	 ไทย	 เบเวอร์เรจ	แคน	
จ�ำกดั	ซ่ึงเป็นบรษัิทผูผ้ลติกระป๋องและฝำอะลมิูเนยีมช้ันน�ำใน
ประเทศไทย	 เพ่ือด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อย่ำงครบ
วงจร	นอกจำกนี้ยังได้ขยำยกิจกำรไปยังต่ำงประเทศ	โดยในปี	
พ.ศ.	2551	ได้เข้ำซื้อกิจกำรของบริษัท	เจซี	ฟู้ดส์	เอสดีเอน	
บีเอชดี	ผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อไวส์ในประเทศมำเลเซีย	
ท่ีมีกำรจ�ำหน่ำยท้ังในประเทศมำเลเซียและประเทศต่ำงๆ	 ใน
ภูมิภำคเอเชีย
	 ในปี	พ.ศ.	2553	ได้ร่วมทุนกับบริษัทโอเว่น	อิลลินอยส์	
อิงค์	 หรือ	 โอ-ไอ	 เข้ำซื้อบริษัท	มำลำยำ	กลำส	ผู้ผลิตแก้ว	
รำยใหญ่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ที่มีฐำนกำรผลิต
ในประเทศไทย	จีน	เวียดนำม	และมำเลเซีย	ท�ำให้บริษัทเป็น
ผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์แก้วรำยใหญ่ท่ีสดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
และในปีเดียวกันนี้	ได้มีกำรจัดตั้งบริษัท	ไทยคอร์ป	อินเตอร์
เนชั่นแนล	(ฮ่องกง)	และบริษัท	ไทยคอร์ป	อินเตอร์เนชั่นแนล	
(เวียดนำม)	เพือ่ด�ำเนนิธรุกจิน�ำเข้ำ-ส่งออก	และค้ำปลกีสนิค้ำ
ในเครือ	รวมถึงสินค้ำอุปโภคบริโภคของไทยในตลำดประเทศ
เวียดนำม	

	 Since	2001,	 the	Berli	 Jucker	PLC	has	been												
continuously	expanding	its	business	and	in	2007	it	bought	
a	50%	stake	in	Thai	Beverage	Can	Co.,	Ltd.,	a	leading	
aluminum	can	and	lid	manufacturer	in	Thailand	in	order	
to	complete	 its	entire	packaging	production	chain.												
The	company	also	expanded	its	business	into	other	
countries	when	in	2008	it	bought	Jacy	Foods	SDN	BHD,	
the	manufacturer	of	Vice	potato	chips	 in	Malaysia												
distributing	its	products	in	Malaysia	and	various	other	
countries	in	Asia.
	 In	the	year	2010,	the	company	partnered	with								
Owens-Illinois	Inc.,	or	O-I,	and	acquired	Malaya	Glass,	
a	large	manufacturer	of	glass	packaging	in	South	East	
Asia	with	a	manufacturing	bases	in	Thailand,	China,		
Vietnam,	and	Malaysia.	This	acquisition	made	the	company	
the	largest	glass	manufacturer	in	South	East	Asia.	During	
the	same	year	the	company	also	established	the	Thai	
Corp	 International	 (Hong	Kong),	and	the	Thai	Corp										
International	(Vietnam),	 to	conduct	an	 import-export	
business	and	to	distribute	its	products	as	well	as	Thai	
consumer	products	in	the	Vietnamese	market.	
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	 ในปี	พ.ศ.	2554	บริษัทได้เข้ำซื้อกิจกำร	เอเซียบุ๊คส	ซึ่ง
เป็นผูน้�ำด้ำนธรุกจิน�ำเข้ำและจดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืภำษำอังกฤษ	
รวมท้ังมีกำรขยำยกิจกำรท้ังในประเทศไทยและประเทศ								
เพือ่นบ้ำน	ด้วยกำรเข้ำซ้ือหุ้นของไทอัน	เวยีดนำม	จอยส์	สต๊อก	
คัมปะน	ีในปี	พ.ศ.	2556	เพ่ือด�ำเนนิธรุกจิน�ำเข้ำ-ส่งออก	และ
กระจำยสนิค้ำในประเทศเวยีดนำม	และร่วมลงทุนกบัพนัธมิตร
ในประเทศลำว	 จัดตั้งบริษัท	 บีเจซี-เอ็มพ็อยท์	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	จ�ำกัด	เพื่อด�ำเนินธุรกิจค้ำส่งและค้ำปลีกในลำว
	 นอกเหนือจำกกำรขยำยฐำนธุรกิจท้ังในประเทศและ					
ต่ำงประเทศแล้ว	ในปี	พ.ศ.	2558	บรษัิทยังได้พฒันำนวัตกรรม
กำรผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว	 โดยสำมำรถผลิตขวดแก้วสีเขียวได้
เป็นผลส�ำเร็จ	 นอกจำกนี้ในส่วนของโรงงำนผลิตขวดแก้วใน
ประเทศ	เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจบรรจุภัณฑ์	บริษัท
จึงได้เพิ่มเครื่องจักร	ท�ำให้มีก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นเป็น	2,735	
ตันต่อวัน	
	 ไม่เพียงเท่ำนั้น	 เพื่อเป็นกำรขยำยกิจกำรกลุ่มธุรกิจค้ำ
ปลีกในประเทศ	 ในปี	 พ.ศ.	2559	 จึงได้เข้ำซื้อกิจกำร	 บิ๊กซี        
ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ในไทย	ด้วยมูลค่ำรำว	2	แสนล้ำนบำท	ส่งผลให้
บริษัทเป็นผู ้ให้บริกำรธุรกิจค้ำปลีก	 1	 ใน	3	 ของเอเชีย							
ตะวันออกเฉียงใต้	

	 In	the	year	2011,	the	company	bought	Asia	Book,	
a	leading	importer	and	distributor	of	English	books	in	
Thailand.	 In	2013	the	company	further	expanded	its	
business	into	neighboring	countries	by	buying	the	stake	
in	Thai	An	Vietnam	Joint	Stock	Company	to	conduct	
import-export	business	and	to	distribute	products	 in							
Vietnam.	During	 the	same	year	 the	company	also											
partnered	with	partners	in	Laos	to	establish	BJC-M	Point	
International	Co.,	Ltd.,	to	conduct	retailing	and	wholesale	
business	in	Laos.
	 Apart	from	international	expansion,	 in	2015	the	
company	developed	a	glass	packaging	manufacturing	
and	successfully	produced	green	glass	bottles	using	
amber	colored	cullet.	Moreover,	the	company	increased	
its	glass	manufacturing	capacity	in	Thailand	reaching	
2,735	tons	per	day,	in	order	to	accommodate	the	growing	
industry	demand.			
	 Then	in	year	2016,	in	order	to	expand	its	retailing	
business	in	Thailand,	the	company	acquired	a	majority	
stake	in Big C Supercenter,	worth	of	over	200	Billion	baht,	
catapulting	it	into	a	position	of	one	of	the	largest	retailers	
in	South	East	Asia.	
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 3 ปี อัตรำร้อยละของกำรเติบโต

รำยกำร หน่วย 2560 2559 
(ปรับปรุงใหม่)

2558 2560 2559

งบก�ำไรขำดทุน                                    (ล้ำนบำท)

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร 	149,158	 	125,330	 	42,893	 	19.0	 	192.2	

รำยได้รวม 	164,198	 	137,598	 	44,509	 	19.3	 	209.1	

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 	12,763	 	10,720	 	4,346	 	19.1	 	146.7	

ต้นทุนทำงกำรเงิน 	4,528	 	5,203	 	493	 	-13.0 	955.4	

ก�ำไรสุทธิก่อนหักภำษีเงินได้และ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

	8,235	 	5,517	 	3,853	 	49.3	 	43.2	

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 	2,260	 	1,196	 	400	 	89.0	 	199.0	

ก�ำไรสุทธิก่อนหักส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

	5,975	 	4,321	 	3,453	 	38.3	 	25.1	

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 	764	 	1,014	 	661	 	-24.7 	53.4	

ก�ำไรสุทธิ	 	5,211	 	3,307	 	2,792	 	57.6	 	18.4	

งบแสดงฐำนะกำรเงิน                  (ล้ำนบำท)

เงินทุนหมุนเวียน 	-11,712 	-15,858 	3,067	 	-26.1 	-617.1

สินทรัพย์รวม	 	315,059	 	308,701	 	44,701	 	2.1	 	590.6	

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิ 	152,314	 	148,522	 	13,845	 	2.6	 	972.7	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	111,173	 	111,148	 	20,750	 0.0 	435.7	

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 	106,514	 	102,737	 	17,063	 	3.7	 	502.1	

ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสำมัญ

จ�ำนวนหุ้นทุนที่ออกและช�ำระแล้ว (พันหุ้น) 	3,995,671	 	3,989,524	 	1,592,221	 	0.2	 	150.6	

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 	(บำท) 	26.66	 	25.75	 	10.72	 	3.5	 	140.2	

มูลค่ำตำมที่ตรำไว้ต่อหุ้น	 	(บำท) 	1.00	 	1.00	 	1.00	 0.0 0.0

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 	(บำท) 	1.31	 	1.28	 	1.75	 	2.7	 	-27.3

เงินปันผลระหว่ำงกำลต่อหุ้น 	(บำท) 	0.15	 	0.12	 	0.35	 	25.0	 	-65.7

เงินปันผลสิ้นปีจ่ำยต่อหุ้น	 	(บำท) 	0.42	 	0.38	 	0.49	 	10.5	 	-22.4

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 	19.07	 	18.03	 	22.90	 	5.8	 	-21.3

อัตรำก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 	3.49	 	2.64	 	6.51	 32.2 	-59.4

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ) 	43.71	 	49.85	 	47.91	 	-12.3 	4.1	

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	 (ร้อยละ) 	1.67	 	1.07(1) 	6.25	 56.1 	-82.9

อัตรำผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 	4.98	 	3.22(1) 	17.42	 54.7 	-81.5

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 	0.77	 	0.69	 	1.20	 	11.6	 	-42.5

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	

(เท่ำ) 	1.37	 	1.34	 	0.67	 	2.2	 	100.0	

(1)	อัตรำส่วนค�ำนวณโดยใช้ตัวเลขจำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	(ไม่ได้ใช้วิธีถัวเฉลี่ย)
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3 Year Financial Highlights % Growth Rate

Description Unit 2017 2016 
(Restated)

2015 2017 2016

Statements of income (Baht Million)

Revenue	from	sale	of	goods	and	
rendering	of	services

	149,158	 	125,330	 	42,893	 	19.0	 	192.2	

Total	revenue 	164,198	 	137,598	 	44,509	 	19.3	 	209.1	

Operating	profit 	12,763	 	10,720	 	4,346	 	19.1	 	146.7	

Finance	costs 	4,528	 	5,203	 	493	 	-13.0 	955.4	

Profit	before	income	tax	expense	
and	non-controlling	interests

	8,235	 	5,517	 	3,853	 	49.3	 	43.2	

Income	tax	expense 	2,260	 	1,196	 	400	 	89.0	 	199.0	

Profit	before	non-controlling	
interests

	5,975	 	4,321	 	3,453	 	38.3	 	25.1	

Non-controlling	interests 	764	 	1,014	 	661	 	-24.7 	53.4	

Net	profit 	5,211	 	3,307	 	2,792	 	57.6	 	18.4	

Statements of financial position (Baht Million)

Working	capital 	-11,712 	-15,858 	3,067	 	-26.1 	-617.1

Total	assets	 	315,059	 	308,701	 	44,701	 	2.1	 	590.6	

Net	interest-bearing	debt 	152,314	 	148,522	 	13,845	 	2.6	 	972.7	

Total	shareholders'	equity 	111,173	 	111,148	 	20,750	 0.0 	435.7	

Shareholders'	equity	attributable	to	
owners	of	the	Company

	106,514	 	102,737	 	17,063	 	3.7	 	502.1	

Share capital data

Issued	and	paid-up	share	capital ('000	Share) 	3,995,671	 	3,989,524	 	1,592,221	 	0.2	 	150.6	

Book	value	per	share	 (Baht) 	26.66	 	25.75	 	10.72	 	3.5	 	140.2	

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

Basic	earnings	per	share	 (Baht) 	1.31	 	1.28	 	1.75	 	2.7	 	-27.3

Interim	dividend	per	share	 (Baht) 	0.15	 	0.12	 	0.35	 	25.0	 	-65.7

Year-end	dividend	per	share	 (Baht) 	0.42	 	0.38	 	0.49	 	10.5	 	-22.4

Financial ratios

Gross	profit	margin 	(%) 	19.07	 	18.03	 	22.90	 	5.8	 	-21.3

Net	profit 	(%) 	3.49	 	2.64	 	6.51	 32.2 	-59.4

Dividend	payout	ratio 	(%) 	43.71	 	49.85	 	47.91	 	-12.3 	4.1	

Return	on	total	assets	 	(%) 	1.67	 	1.07(1) 	6.25	 56.1 	-82.9

Return	on	shareholders'	equity	 	(%) 	4.98	 	3.22(1) 	17.42	 54.7 	-81.5

Current	ratio	 (Times) 	0.77	 	0.69	 	1.20	 	11.6	 	-42.5

Net	interest-bearing	debt	to	
shareholders'	equity	ratio	

(Times) 	1.37	 	1.34	 	0.67	 	2.2	 	100.0	

(1)	Financial	ratios	calculated	from	statement	of	financial	position	as	at	31	December	2016	(not	calculated	by	an	average	balance)
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กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน
Operational Results and Financial Status

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

ภำพรวมผลประกอบกำร
	 บริษัทรำยงำนรำยได้รวมงบประจ�ำปี	 2560	 เท่ำกับ	

164,198	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้น	26,600	 ล้ำนบำท	 หรือคิดเป็น						

ร้อยละ	19.3	เมื่อเปรียบเทียบกับรำยได้รวมงบประจ�ำปี	2559	

เนื่องจำกกำรรวมงบกำรเงินเต็มปีของกลุ่มสินค้ำและบริกำร

ทำงกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ในปี	2560	

	 บริษัทรำยงำนค่ำใช้จ่ำยรวมงบประจ�ำปี	2560	 เท่ำกับ	

155,987	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้น	23,725	 ล้ำนบำท	 หรือคิดเป็น	

ร้อยละ	17.9	เม่ือเปรยีบเทียบกบังบประจ�ำปีท่ีแล้ว	โดยค่ำใช้จ่ำย

รวมงบประจ�ำปี	2560	เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยเต็ม

ปีของกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงกำรค้ำปลีกสมัยใหม่	 โดย						

แบ่งออกเป็นจำกต้นทุนกำรขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร	

เท่ำกบั	120,706	ล้ำนบำท	เพิม่ข้ึนร้อยละ	17.5	เม่ือเปรยีบเทียบ

กับงบประจ�ำปีท่ีแล้ว	 และจำกต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย	 และ	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร	 เท่ำกับ	30,686	 ล้ำนบำท	 เพิ่มข้ึน							

ร้อยละ	26.2	เมื่อเปรียบเทียบกับงบประจ�ำปีที่แล้ว	ในขณะที่

ค่ำใช้จ่ำยจำกต้นทุนทำงกำรเงินในงบกำรเงินรวม	 เท่ำกับ	

4,528	 ล้ำนบำท	 ลดลงร้อยละ	13.0	 เมื่อเปรียบเทียบกับ										

งบประจ�ำปีท่ีแล้ว	 เนื่องจำกปรับโครงสร้ำงเงินกู้ยืมระยะสั้น

เป็นกำรออกหุ้นกูใ้นช่วงครึง่หลงัของปี	2559	และช่วงต้นปี	2560

	 บริษัทรำยงำนก�ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นบริษัท					

งบประจ�ำปี	2560	เท่ำกบั	5,211	ล้ำนบำท	เตบิโต	1,904	ล้ำนบำท	

หรอืคิดเป็นร้อยละ	57.6	เมือ่เปรยีบเทียบกบังบประจ�ำปี	2559	

อย่ำงไรกต็ำม	หำกไม่รวมรำยกำรพเิศษท่ีเกดิข้ึนครัง้เดยีวจำก

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมท่ีเกิดข้ึนจริงจ�ำนวน	821	

ล้ำนบำท	ในไตรมำส	2/59	และไตรมำส	3/59	และจำกก�ำไร

จำกกำรต่อรองรำคำซ้ือบริษัท	 วีนำ	 เปเปอร์	 จ�ำนวน	155							

ล้ำนบำท	 ในไตรมำส	4/60	ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ					

ผูถ้อืหุ้นบรษัิทงบประจ�ำปี	2560	เพิม่ข้ึน	2,570	ล้ำนบำท	หรอื

คิดเป็นร้อยละ	103.4	 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประจ�ำปีท่ีแล้ว	

โดยสำเหตุหลัก	 เกิดจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรท่ีดีข้ึน

จำกทุกกลุม่ธรุกจิ	กำรรบัรูง้บกำรเงนิเตม็ปีของกลุม่สนิค้ำและ

บริกำรทำงกำรค้ำปลีกสมัยใหม่	 รวมถึงต้นทุนทำงกำรเงินท่ี	

ลดลง

Operational Results

Overall performance
	 BJC’s	consolidated	total	revenue	for	FY2017	reached	

THB	164,198	million,	representing	an	increase	of	THB	

26,600	million	or	19.3%	over	the	same	period	last	year.	

This	 significant	 increase	was	due	 to	 full	 year	of																

consolidation	of	Big	C’s	results	into	the	BJC’s	financial	

statements.		

	 BJC’s	consolidated	 total	expenses	 for	FY2017	

amounted	to	THB	155,987	million,	an	increase	of	THB	

23,725	million	or	17.9%	over	the	same	period	last	year.	

This	increase	was	due	to	full	year	of	consolidation	of	Big	

C’s	results	into	the	BJC’s	financial	statements,	driving	

COGS	expense	to	THB	120,706	million,	an	increase	of	

17.5%	over	the	same	period	last	year;	and	distribution	

costs	and	a	administrative	expense	to	THB	30,686	million,	

an	increase	of	26.2%	over	the	same	period	last	year.	

Meanwhile	finance	cost	declined	at	BJC	consolidated	

level,	amounting	to	THB	4,528	million,	a	decrease	of	13.0%	

over	the	same	period	last	year	due	to	refinancing	of	the	

short	term	bank	loan	to	a	longer	term	debentures	during	

the	second	half	of	2016	and	at	the	beginning	of	2017.	

	 BJC’s	consolidated	net	profit	attributable	to	the	equity	

holders	of	the	Company	for	FY2017	reached	THB	5,211	

million,	an	increase	of	THB	1,904	million	or	57.6%	over	

the	same	period	last	year.	If	we	compare	the	recurring	

net	profit	attributable	to	the	equity	holders	of	the	company	

by	removing	non-recurring	one-off	 item	from	foreign	

exchange	in	the	amount	of	THB	821	million	in	2Q16	and	

3Q16	and	a	bargain	purchase	of	Vina	Paper	Company	in	

the	amount	of	THB	155	million	in	4Q17	our	net	income	

increased	by	THB	2,570	million	or	103.4%	over	the	same	

period	last	year.	The	increase	was	mainly	driven	by			

profitability	improvements	in	all	supply	chains,	full	year	of	

consolidation	of	Big	C’s	results	into	the	BJC’s	financial	

statements,	and	lower	finance	cost.
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
	 อัตรำก�ำไรข้ันต้นงบประจ�ำปี	2560	 เท่ำกับร้อยละ	19.1	

เพิ่มข้ึนจำกอัตรำก�ำไรข้ันต้นท่ีร้อยละ	18.0	 ของงบประจ�ำปี	

2559	 เนื่องจำกอัตรำก�ำไรข้ันต้นท่ีเพิ่มข้ึนในกลุ่มสินค้ำและ

บริกำรทำงบรรจุภัณฑ์	 กลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงอุปโภค

บรโิภค	และกลุม่สนิค้ำและบรกิำรทำงกำรค้ำปลกีสมัยใหม่	อัตรำ

ต้นทุนในกำรจดัจ�ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรงบประจ�ำปี	

2560	 เท่ำกบัร้อยละ	20.6	 เพิม่ข้ึนจำกอัตรำต้นทุนในกำรจดั

จ�ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรร้อยละ	19.4	ของงบประจ�ำ

ปี	2559	เนื่องจำกกำรรวมงบกำรเงินเต็มปีของกลุ่มสินค้ำและ

บรกิำรทำงกำรค้ำปลกีสมัยใหม่	อัตรำก�ำไรก่อนดอกเบ้ียและภำษี

เงนิได้ปกติในงบประจ�ำปี	2560	เท่ำกบัร้อยละ	8.4	เพิม่ข้ึน	จำก

อัตรำก�ำไรก่อนดอกเบ้ียและภำษีเงนิได้ปกตท่ีิร้อยละ	7.8	ของ

งบประจ�ำปี	2559	 อัตรำก�ำไรสุทธิปกติในงบประจ�ำปี	2560	

เท่ำกบัร้อยละ	3.4	เพิม่ขึน้จำกอัตรำก�ำไรสทุธปิกตท่ีิร้อยละ	2.0	

ของงบประจ�ำปี	2559	 โดยสำเหตหุลกัเกดิจำกก�ำไรสทุธท่ีิเพิม่

ข้ึนในกลุม่สนิค้ำและบรกิำรทำงอุปโภคบรโิภค	กลุม่สนิค้ำและ

บริกำรทำงเวชภัณฑ์และเทคนิค	 และกลุ่มสินค้ำและบริกำร

ทำงกำรค้ำปลีกสมัยใหม่	

สรปุผลประกอบกำรจ�ำแนกตำมกลุม่ธรุกจิ

1.	กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
	 ยอดขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงบรรจุภัณฑ์ในปี	2560	

อยู่ที่	19,447	 ล้ำนบำท	 เติบโต	499	 ล้ำนบำท	 หรือคิดเป็น									

ร้อยละ	2.6	เมือ่เปรยีบเทียบกบัปีท่ีแล้ว	โดยสำเหตหุลกัเกดิจำก

ยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึนจำกธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง	 โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งจำกกลุ่มเครื่องดื่มชูก�ำลัง	

	 ก�ำไรสุทธิส�ำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำง

บรรจุภัณฑ์ในปี	2560	 อยู่ท่ี	2,105	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้น	4											

ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.2	เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว	

เนื่องจำกต้นทุนพลังงำนท่ีเพิ่มข้ึน	 รวมถึงส่วนแบ่งก�ำไรจำก

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศมำเลเซียและเวียดนำมลดลง

1.1	ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว	
	 ยอดขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงบรรจุภัณฑ์แก้วในป	ี

2560	 อยู่ท่ี	10,679	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นอัตรำส่วนประมำณ							

ร้อยละ	55.0	ของยอดขำยกลุม่สนิค้ำและบรกิำรทำงบรรจภุณัฑ์	

โดยยอดขำยในปี	2560	ลดลงร้อยละ	1.8	เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีที่แล้วที่มีฐำนยอดขำยที่สูง

Ratios
	 In	FY2017,	BJC’s	gross	profit	margin	reached	19.1%,	

representing	an	increase	of	+105	basis	points	from	the	

same	period	last	year.	This	increase	was	due	to	gross	

profit	margin	improvements	in	Packaging	Supply	Chain,							

Consumer	Supply	Chain,	and	Modern	Retail	Supply	Chain.	

BJC’s	distribution	costs	and	administrative	expense	to	

sales	ratio	reached	20.6%	in	FY2017,	representing	an	

increase	of	+116	basis	points	from	the	same	period	last	

year.	This	 increase	was	mainly	due	 to	 full	year	of											

consolidation	of	Big	C’s	results	into	the	BJC’s	financial	

statements.	BJC’s	recurring	EBIT	margin	reached	8.4%	

for	FY2017,	representing	an	increase	of	+68	basis	points	

from	the	same	period	last	year.	BJC’s	recurring	net	income	

margin	reached	3.4%,	an	increase	of	+141	basis	points	

from	the	same	period	last	year,	primarily	driven	by	net	

profit	 improvements	 from	Consumer	Supply	Chain,		

Healthcare	and	Technical	Supply	Chain,	and	Modern	

Retail	Supply	Chain.

Financial Performance Summary - by        
business
1. Packaging Supply Chain
	 In	FY2017,	Packaging	Supply	Chain	reported	sales	

of	THB	19,447	million,	an	increase	of	THB	499	million	or	

2.6%	over	the	same	period	last	year.	This	sales	growth	

was	mainly	driven	by	aluminum	can	businesses	in	the										

energy	drink	segment.	Net	profit	attributable	to	the	equity	

holders	of	the	Company	reached	THB	2,105	million,	an	

increase	of	THB	4	million	or	0.2%	over	the	same	period	

last	year.	

	 The	flattish	net	profit	growth	was	mainly	due	to	the	

increasing	energy	costs,	and	lower	net	profit	from	glass	

manufacturing	in	Malaysia	and	Vietnam.	

1.1 Glass Packaging Business
	 	 In	FY2017,	glass	packaging	business	reported	sales	

of	THB	10,679	million,	a	slight	decrease	of	1.8%	over	the	

same	period	last	year,	and	contributed	approximately	

55.0%	of	total	Packaging	Supply	Chain	sales.	The	slight	

sales	decrease	was	mainly	due	to	a	high	base	from			

previous	year.	
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	 ก�ำไรสุทธิส�ำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำง

บรรจภุณัฑ์แก้วในปี	2560	ค่อนข้ำงคงท่ีเมือ่เปรยีบกบัปีท่ีแล้ว	

อย่ำงไรก็ตำมก�ำไรท่ีเพิ่มข้ึนจำกประสิทธิภำพกำรผลิตท่ีดีขึ้น	

ถูกชดเชยด้วยยอดขำยที่ลดลงและต้นทุนพลังงำนที่สูงขึ้น

1.2	ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
	 ยอดขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงบรรจุภัณฑ์กระป๋อง					

ในปี	2560	อยู่ที่	8,768	ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำส่วนประมำณ	

ร้อยละ	45.0	ของยอดขำยกลุม่สนิค้ำและบรกิำรทำงบรรจภุณัฑ์	

โดยยอดขำยในปี	2560	เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.6	เมื่อเปรียบเทียบ

กับปีท่ีแล้ว	 โดยสำเหตุหลักเกิดจำกยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึนจำก

เครื่องดื่มชูก�ำลัง	

	 ก�ำไรสุทธิส�ำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำง

บรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี	2560	 เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ							

ปีก่อน	 เนื่องจำกมียอดขำยท่ีเพิ่มขึ้น	 รวมถึงมีกำรควบคุม							

ค่ำใช้จ่ำยที่ดีขึ้น

2.	กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
	 ยอดขำยกลุม่สนิค้ำอปุโภคบรโิภคในปี	2560	อยู่ท่ี	16,966	

ล้ำนบำท	 เติบโต	626	 ล้ำนบำท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	3.8										

เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีท่ีแล้ว	 โดยสำเหตหุลกัเกดิจำกยอดขำยท่ี

เพิม่ขึน้ในกลุม่ธรุกจิอำหำร	 กลุม่ธรุกจิอุปโภค	 และกลุม่ธรุกจิ		

โลจสิตกิส์	

	 ก�ำไรสุทธิส�ำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้ำอุปโภคบริโภค					

ในปี	2560	อยู่ที่	727	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นที่	344	ล้ำนบำท	หรือ									

คดิเป็นร้อยละ	89.9	เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีท่ีแล้ว	เกดิจำกควำม

สำมำรถในกำรท�ำก�ำไรท่ีดีข้ึนจำกกลุ ่มธุรกิจอำหำรและ									

กลุ่มธุรกิจอุปโภค	 รวมถึงมีรำยกำรพิเศษท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียว		

ในไตรมำส	4/60	 จำกก�ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซ้ือบริษัท												

วีนำ	เปเปอร์	จ�ำนวน	155	ล้ำนบำท

2.1	กลุ่มธุรกิจอาหาร 
	 	 ยอดขำยกลุม่ธรุกจิอำหำรในปี	2560	อยู่ท่ี	4,620	ล้ำนบำท	

คดิเป็นอัตรำส่วนประมำณร้อยละ	27.0	ของรำยได้จำกกำรขำย

ของกลุม่สนิค้ำและบริกำรทำงอุปโภคบรโิภคโดยยอดขำยในปี	

2560	 เพิม่ข้ึนร้อยละ	10.8	 เมือ่เปรยีบเทียบกบัปีท่ีแล้ว	 โดยมี

ยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกลุ่มสินค้ำขนม	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง							

เทสโต้	ปำร์ตี้	และโดโซะ	

	 	 Net	profit	attributable	to	the	equity	holders	of	the											

Company	remained	relatively	stable	over	the	same	period	

last	year,	with	 improving	manufacturing	efficiency	off	

setting	slightly	declining	sales	and	higher	energy	costs.	

1.2 Aluminum Can Business
	 	 In	FY2017,	aluminum	can	business	reported	sales	

of	THB	8,768	million,	an	increase	of	c8.6%	over	the	same	

period	last	year,	and	contributed	approximately	45.0%	of	

total	Packaging	Supply	Chain	sales.	This	sales	growth	

was	mainly	driven	by	higher	sales	from	the	energy	drink	

segment.	

	 	 Net	profit	attributable	to	the	equity	holders	of	the	

Company	increased	over	the	same	period	last	year,	

arising	mainly	 increased	sales,	production	efficiency	

improvement	and	effective	cost	control.

2. Consumer Supply Chain
	 In	FY2017,	Consumer	Supply	Chain	reported	sales	of	

THB	16,966	million,	an	increase	of	THB	626	million	or	

3.8%	over	the	same	period	last	year.	This	sales	growth	

was	mainly	driven	by	strong	sales	performance	on	Food,	

Non-Food,	and	Logistics	segments.	

	 Net	profit	attributable	to	the	equity	holders	of	the	

Company	reached	THB	727	million,	an	increase	of	THB	

344	million	or	89.9%	over	the	same	period	last	year.	This	

net	 profit	 increase	was	mainly	 driven	by	 strong															

performance	of	Food	and	Non-Food	segments,	and								

one-off	item	relating	to	a	bargain	purchase	of	Vina	Paper	

in	the	amount	of	THB	155	million	in	4Q17.

2.1 Foods Group
	 	 In	FY2017,	Foods	Group	reported	sales	of	THB	4,620	

million,	an	increase	of	10.8%	over	the	same	period	last	

year,	and	contributed	approximately	27.0%	of	 total								

Consumer	Supply	Chain	sales.	The	sales	growth	was	

mainly	driven	by	higher	sales	in	snack	segment	especially	

in	Tasto,	Party	and	Dozo	product	categories.	
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	 	 ในส่วนของก�ำไรสทุธสิ�ำหรบัผูถ้อืหุ้นของกลุม่ธรุกจิอำหำร

ในปี	2560	เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทียบกบัปีท่ีแล้ว	เนือ่งจำกมียอด

ขำยท่ีเพ่ิมข้ึน	 ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรท่ี

ลดลง

2.2	กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค
	 	 ยอดขำยกลุม่ธรุกจิอุปโภคในปี	2560	อยูท่ี่	6,500	ล้ำนบำท	

คดิเป็นอัตรำส่วนประมำณร้อยละ	38.0	ของรำยได้จำกกำรขำย

ของกลุม่สนิค้ำและบรกิำรทำงอปุโภคบรโิภค	 โดยยอดขำยในปี	

2560	 เพิม่ข้ึนร้อยละ	5.2	 เมือ่เปรยีบเทียบกบัปีท่ีแล้ว	 โดยม	ี		

ยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึนจำกธุรกิจกระดำษทิชชู่	 และธุรกิจเครื่องใช้

ส่วนตัว	

	 	 ก�ำไรสุทธิส�ำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจสินค้ำอุปโภค						

ในปี	2560	เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว	จำกยอดขำย

ท่ีเพ่ิมข้ึน	ประกอบกบัรำคำต้นทุนวตัถดุบิท่ีลดลงของน�ำ้มันปำล์ม	

และน�ำ้มนัมะพร้ำว	รวมถงึมรีำยกำรพเิศษท่ีเกดิขึน้ครัง้เดยีวใน

ไตรมำส	4/60	 จำกก�ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซ้ือบริษัท	 วีนำ	

เปเปอร์	จ�ำนวน	155	ล้ำนบำท	ส่งผลให้มีก�ำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น									

ในปี	2560

2.3	กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
	 	 ยอดขำยกลุ่มธุรกิจต่ำงประเทศในปี	2560	 อยู่ที่	4,749		

ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำส่วนประมำณร้อยละ	28.0	ของรำยได้

จำกกำรขำยของกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงอุปโภคบริโภค						

โดยยอดขำยในปี	2560	ลดลงร้อยละ	5.4	เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีท่ีแล้ว	เนือ่งจำกฐำนยอดขำยท่ีสงูในปีก่อน	รวมถงึผลกระทบ

จำกอัตรำเงินเวียดนำมดองที่ด้อยค่ำลงเมื่อเทียบกับเงินบำท	

	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 ก�ำไรสุทธิส�ำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ										

ต่ำงประเทศในปี	2560	 เพิม่สงูข้ึนเม่ือเปรยีบเทียบกบัปีท่ีแล้ว	

เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ดีขึ้น

3.	กลุ ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และ
เทคนิค
	 ยอดขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงเวชภัณฑ์และเทคนิค	

ในปี	2560	อยู่ที่	8,141	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	735	ล้ำนบำท	หรือ								

คิดเป็นร้อยละ	9.9	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว	 สำเหตุหลัก

เกิดจำกยอดขำยที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ	

	 	 Net	profit	attributable	to	the	equity	holders	of	the	

Company	in	FY2017	increased	over	the	same	period	last	

year	due	to	sales	growth	and	stable	SG&A-to-sales	ratio.

2.2 Non-Foods Group
	 	 In	FY2017,	Non-Foods	Group	reported	sales	of	THB	

6,500	million,	an	increase	of	5.2%	over	the	same	period	

last	year,	and	contributed	approximately	38.0%	of	total	

Consumer	Supply	Chain	sales.	This	sales	increase	was	

due	to	higher	sales	from	tissue	products,	and	personal	

care	products.	

	 	 Net	profit	attributable	to	the	equity	holders	of	the	

Company	in	FY2017	increased	over	the	same	period	last	

year	due	to	higher	sales,	lower	raw	material	costs	from	

crude	palm	oil	and	crude	coconut	oil	and	one-off	item	

relating	to	a	bargain	purchase	of	Vina	Paper	in	the	amount	

of	THB	155	million,	leading	to	higher	net	profit	in	2016.	

2.3 International Trading
	 	 In	FY2017,	International	Trading	reported	sales	of	

THB	4,749	million,	a	decrease	of	5.4%	over	the	same	

period	last	year,	and	contributed	approximately	28.0%	of	

total	Consumer	Supply	Chain	sales.	The	sales	decline	

was	mainly	driven	by	high	base	and	the	depreciation	of	

the	Vietnamese	Dong	from	previous	year.	

	 	 Net	profit	attributable	to	the	equity	holders	of	the	

Company	in	FY2017	increased	over	the	same	period	last	

year	due	to	improved	margins.

3. Healthcare & Technical Supply Chain

	 In	FY2017,	Healthcare	and	Technical	Supply	Chain	

reported	sales	of	THB	8,141	million,	an	increase	of															

THB	735	million	or	9.9%	over	the	same	period	last	year.	

This	sales	growth	was	driven	by	higher	sales	in	most	of	

divisions.	
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	 ก�ำไรสุทธิส�ำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำง

เวชภัณฑ์และเทคนิคในปี	2560	อยู่ที่	752	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น

ที่	229	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	43.9	เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีที่แล้ว	 เนื่องจำกยอดขำยที่เพิ่มขึ้น	รวมถึงมีกำรควบคุมค่ำ

ใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพ

4.	กลุ่มสนิค้าและบริการทางการค้าปลีกสมยัใหม่
	 ในวันที่	21	มีนำคม	2559	กลุ่มบริษัทได้ท�ำกำรซื้อหุ้นใน

บริษัท	 บ๊ิกซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 จ�ำกัด	(มหำชน)	(“BIGC”),	

C-Distribution	Asia	Pte	Ltd.	 และบริษัท	 ซีดิสทริบิวชั่น	

(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ส่งให้บีเจซีมีสัดส่วนในกำรถือหุ้นบริษัท	

Big	C	ร้อยละ	58.55,	C-Distribution	Asia	Pte	Ltd.	ร้อยละ	

83.42	และบริษัท	ซีดิสทริบิวชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ร้อยละ	

75.96	ซึ่งบริษัทดังกล่ำวมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบีเจซี

	 ท้ังนี้	 กลุ่มบริษัทได้ท�ำค�ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ	

BIGC	 เพื่อเสนอซ้ือหุ้นส่วนท่ีเหลือท้ังหมดจำกผู้ถือหุ้นของ	

BIGC	จนถึงวันที่	11	พฤษภำคม	2559	กลุ่มบริษัทได้ท�ำค�ำ

เสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจกำรบ๊ิกซีร้อยละ	97.94,																													

C-Distribution	Asia	Pte.	Ltd.	 ร้อยละ	99.18	 และบริษัท										

ซีดีสทริบิวชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ร้อยละ	98.80	

	 ในวันที่	12	กันยำยน	2560	กลุ่มบริษัทได้ท�ำค�ำเสนอซื้อ

หลกัทรพัย์ท่ีเหลอืท้ังหมดของกจิกำรบ๊ิกซีท่ีรำคำ	225.00	บำท

ต่อหุ้น	รวมจ�ำนวนหุ้นที่รับซื้อไว้ทั้งสิ้น	15,789,939	หุ้น	หรือ

คิดเป็นร้อยละ	1.91	 ของหลักทรัพย์บ๊ิกซีท่ีเหลือท้ังหมด										

ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของในหุ้นบ๊ิกซี

ทั้งหมดร้อยละ	99.85	

	 ในวนัท่ี	21	กนัยำยน	2560	คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำรบิ๊กซี

จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันท่ี	28	 กันยำยน	

2560	เป็นต้นไป

	 รำยได้รวมในกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงทำงกำรค้ำปลีก

สมัยใหม่ในปี	2560	อยู่ที่	118,182	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	26,193	

ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	28.5	เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	

เนื่องจำกกำรรวมงบกำรเงินเต็มปีของกลุ่มสินค้ำและบริกำร

ทำงกำรค้ำปลีกสมัยใหม่	 ก�ำไรสุทธิส�ำหรับผู ้ถือหุ ้นของ								

กลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงทำงกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ในปี	2560	

อยู่ท่ี	5,851	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้ท่ี	1,917	ล้ำนบำท	หรอืคดิเป็น

ร้อยละ	48.7	 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน	 เนื่องจำกกำรรวม				

งบกำรเงินเต็มปีของกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงกำรค้ำปลีก	

สมัยใหม่

	 Net	profit	attributable	to	the	equity	holders	of	the	

Company	reached	THB	752	million,	an	increase	of	THB	

229	million	or	43.9%	over	the	same	period	last	year.	This	

increase	was	mainly	due	to	higher	sales	as	well	as									

effective	cost	control.

4. Modern Retail Supply Chain
	 On	March	21st,	2016,	BJC	completed	an	acquisition	

of	58.55%	shares	in	BIGC,	83.42%	shares	in	C-Distribution	

Asia	Pte	Ltd.	and	75.96%	shares	in	C-Distribution	(Thailand)	

Company	Limited.	Consequently,	 these	companies							

became	subsidiaries	of	BJC.

	 The	BJC	Group	made	a	tender	offer	to	purchase	all	

the	remaining	shares	of	the	BIGC’s	shareholders	until	

May	11st,	2016,	BJC	completed	the	acquisition	of	97.94%	

shares	in	Big	C,	99.18%	shares	in	C-Distribution	Asia	and	

98.80%	shares	in	C-Distribution	(Thailand)	Company	

Limited.		

	 On	September	12th,	2017,	the	BJC	Group	completed	

its	tender	offer	to	purchase	all	the	remaining	shares	of	

the	Big	C	at	the	price	of	THB	225.00	per	share,	acquiring	

additional	15,789,939	shares	or	1.91%	of	total	shares.	

This	increased	BJC	Group’s	holding	to	99.85%	of	Big	C.	

Subsequently,	on	21st	of	September,	2017	the	Board	of	

Governors	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	approved	

delisting	of	Big	C	from	28th	of	September,	2017	onwards.

	 In	FY2017,	Modern	Supply	Chain	reported	total								

revenues	of	THB	118,182	million,	an	 increase	of														

THB	26,193	million	or	28.5%	over	the	same	period	last	

year.	This	 increase	was	mainly	due	 to	 full	year	of												

consolidation	of	Big	C’s	results	into	the	BJC’s	financial	

statements.	

	 Net	profit	attributable	to	the	equity	holders	of	the	

Company	reached	THB	5,851	million,	an	increase	of	THB	

1,917	million	or	48.7%	over	the	same	period	last	year.	

This	increase	was	mainly	due	to	full	year	of	consolidation	

of	Big	C’s	results	into	the	BJC’s	financial	statements.
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Financial Status

Assets
	 Total	assets	of	the	Company	and	its	subsidiaries	as	

of	December	31,	2017	amounted	to	Baht	315,059	million,	

an	increase	of	Baht	6,358	million	or	2.1%	from	last	year.	

The	details	compared	to	the	end	of	last	year	were	as	

follows:

	 Trade	receivables	amounted	to	Baht	9,483	million,		

an	increase	of	Baht	1,128	million	or	13.5%.	Trade									

receivable	turnover	ratio	for	the	year	2017	was	16.72	

times	compared	to	15.00	times	at	the	end	of	last	year.	

	 Other	receivables	amounted	to	Baht	3,037	million,						

an	increase	of	Baht	70	million	or	2.4%.	Other	receivables	

mainly	consist	of	refundable	value-added	tax	and	

prepaid	expenses.

	 Supplier	receivables	and	tenant	receivables	amounted	

to	Baht	1,311	million,	an	increase	of	Baht	85	million	

or	6.9%.	This	increase	was	mainly	due	to	Modern	

Retail	Supply	Chain.

	 Inventories	 amounted	 to	Baht	 19,132	million,																

a	decrease	of	Baht	751	million	or	3.8%.	The	decrease	

was	mainly	from	Modern	Retail	and	Healthcare	&	

Technical	Supply	Chain.	Inventory	turnover	ratio	was	

6.19	times	compared	to	5.17	times	at	the	end	of	last	

year.

	 Disposal	asset	group	classified	as	held	for	sales	

amounted	to	Baht	1,149	million,	an	increase	of	100%.	

The	Group	classified	assets	of	T.C.C.	Technology	

Company	Limited	as	assets	held	for	sale,	due	to	the															

disposition	of	ordinary	shares	of	that	company	was	

completed	on	January	4,	2018.

	 Investments	in	joint	ventures	amounted	to	Baht	3,337	

million,	a	decrease	of	Baht	199	million	or	5.6%,	due	

to	decrease	recognized	share	of	profits	or	losses.	

	 Leasehold	rights	amounted	to	Baht	12,975	million,								

a	decrease	of	Baht	900	million	or	6.5%.	The	decrease	

was	mainly	due	to	amortization	of	leasehold	rights.

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
	 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 ณ	 วันท่ี	 31	

ธันวำคม	2560	มีจ�ำนวนทั้งสิ้น	315,059	ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้น

จำกปีก่อน	จ�ำนวน	6,358	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	2.1	โดยมี

รำยละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	ดังนี้

	 ลูกหนี้กำรค้ำ	 จ�ำนวน	9,483	 ล้ำนบำท	 เพิ่มข้ึน	1,128								

ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	13.5	 ทั้งนี้อัตรำส่วนหมุนเวียน

ของลูกหนี้กำรค้ำ	 ปี	2560	 คิดเป็นเท่ำกับ	16.72	 เท่ำ	

เปรียบเทียบกับปีก่อน	ซึ่งคิดเป็นเท่ำกับ	15.00	เท่ำ

	 ลูกหนี้อื่น	จ�ำนวน	3,037	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	70	ล้ำนบำท	

คิดเป็นร้อยละ	2.4	 โดยลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วย

ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอขอคืน	และค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

	 ลูกหนี้คู่ค้ำและลูกหนี้ร้ำนค้ำเช่ำ	จ�ำนวน	1,311	ล้ำนบำท	

เพ่ิมข้ึน	85	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	6.9	มำจำกกลุม่สนิค้ำ

และบริกำรทำงกำรค้ำปลีกสมัยใหม่	

	 สนิค้ำคงเหลอื	จ�ำนวน	19,132	ล้ำนบำท	ลดลง	751	ล้ำนบำท	

คิดเป็นร้อยละ	3.8	โดยส่วนใหญ่ลดลงจำกกลุ่มสินค้ำและ

บรกิำรทำงกำรค้ำปลกีสมัยใหม่	และกลุม่สนิค้ำและบรกิำร

ทำงเวชภัณฑ์และทำงเทคนิค	 ท้ังนี้อัตรำส่วนหมุนเวียน

สินค้ำคงเหลือในปี	 2560	 คิดเป็นเท่ำกับ	6.19	 เท่ำ									

เปรียบเทียบกับปีก่อน	ซึ่งคิดเป็นเท่ำกับ	5.17	เท่ำ

	 กลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจ�ำหน่ำยท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์									

ที่ถือไว้เพื่อขำย	จ�ำนวน	1,149	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ	100.0	โดยกลุม่บรษัิทจดัประเภทกลุม่สนิทรัพย์ของ

บริษัท	 ที.ซี.ซี.	 เทคโนโลยี	 จ�ำกัด	 เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้					

เพื่อขำย	 เนื่องจำกเมื่อวันที่	4	 มกรำคม	2561	 ได้มีกำร

จ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัทดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้ว

	 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ	 จ�ำนวน	3,337	 ล้ำนบำท	 ลดลง	

199	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	5.6	ส่วนใหญ่เนื่องจำกกำร							

รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขำดทุนในกำรร่วมค้ำ

	 สทิธกิำรเช่ำ	จ�ำนวน	12,975	ล้ำนบำท	ลดลง	900	ล้ำนบำท	

คิดเป็นร้อยละ	6.5	 โดยส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจำกกำร										

ตัดจ�ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ
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	 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน	จ�ำนวน	31,757	ล้ำนบำท	

เพ่ิมข้ึน	 858	 ล ้ำนบำท	 คิดเป ็นร ้อยละ	 2.8	 โดย

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน	 ประกอบด้วย	 ที่ดิน	 และ

อำคำร	 ท่ีกิจกำรถือครองไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้						

ค่ำเช่ำ	 หรือจำกกำรเพ่ิมข้ึนของมูลค่ำสินทรัพย์	 ท้ังนี้									

ไม่ได้มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจ	 หรือใช้ในกำรผลิตหรือ

จัดหำสินค้ำหรือให้บริกำรหรือใช้ในกำรบริหำรงำน

	 ท่ีดิน	 อำคำรและอุปกรณ์	 จ�ำนวน	66,354	 ล้ำนบำท									

เพิ่มข้ึน	3,956	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	6.3	 ส่วนใหญ่

เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรลงทุนในที่ดิน	อำคำร	

และอุปกรณ์	เป็นจ�ำนวนเงนิ	10,111	ล้ำนบำท	โดยมำจำก

กลุ่มธุรกิจหลัก	คือ	กลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงบรรจุภัณฑ์	

และกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงกำรค้ำปลีกสมัยใหม่	อีกทั้ง

มำจำกกำรซ้ือธุรกิจโดยมีรำคำทุนรวมเป็นจ�ำนวนเงิน									

464	 ล้ำนบำท	 ในขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยมี							

ค่ำเสือ่มรำคำสะสมเพิม่ข้ึนจำกกำรตดัค่ำเสือ่มรำคำ	4,749	

ล้ำนบำท	นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดประเภทที่ดิน	อำคำรและ

อุปกรณ์	 เป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจ�ำนวน	699	

ล้ำนบำท	 และจัดประเภทท่ีดิน	 อำคำรและอุปกรณ์ของ

บรษัิท	ที.ซี.ซี.	เทคโนโลย	ีจ�ำกดั	เป็นสนิทรพัย์ท่ีถอืไว้เพือ่

ขำยจ�ำนวน	566	ล้ำนบำท	

	 ค่ำควำมนิยม	 จ�ำนวน	157,593	 ล้ำนบำท	 ลดลง	19									

ล้ำนบำท	 เน่ืองด้วยผลของอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีใช้ในกำร

แปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ	 โดย							

ค่ำควำมนิยมถูกวัดมูลค่ำ	 ณ	 วันท่ีซ้ือ	 โดยวัดจำกมูลค่ำ

ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถงึกำรรบัรูจ้�ำนวน

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ	 หักด้วยมูลค่ำ

สุทธิ	(มูลค่ำยุติธรรม)	 ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและ

หนีส้นิท่ีรบัมำซ่ึงวดัมูลค่ำ	ณ	วนัท่ีซ้ือ	ซ่ึงกลุม่บรษัิทท�ำกำร

ประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนยิมเป็นประจ�ำทุกปี	โดย

ไม่ค�ำนึงถึงว่ำจะมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้นหรือไม่

	 Investment	properties	amounted	to	Baht	31,757	million,	

an	increase	of	Baht	858	million	or	2.8%.	Investment	

properties	mainly	consist	of	land	and	buildings	rented	

to	tenants	to	earn	rental	income,	or	capital	appreciation,	

but	not	for	sale	in	the	ordinary	course	of	business	or	

use	in	the	production	or	supply	of	goods	or	services,	

or	for	administrative	purposes.

	 Property,	plant	and	equipment	amounted	to	Baht	

66,354	million,	an	increase	of	Baht	3,956	million	or	

6.3%	due	to	 investment	of	the	Company	and	its							

subsidiaries	in	capital	expenditure	amounting	to	Baht	

10,111	million,	mainly	from	Packaging	and	Modern	

Retail	Supply	Chain,	and	business	acquisition		

amounting	to	Baht	464	million.	The	accumulated	

depreciation	increased	from	depreciation	amounting	

to	Baht	4,749	million.	In	addition,	the	Group	has		

classified	property,	plant	and	equipment	amounting	

to	Baht	699	million	as	investment	properties.	And	

classified	property,	plant	and	equipment	of	T.C.C.	

Technology	Company	Limited	amounting	to	Baht	566	

million	as	assets	held	for	sale.

	 Goodwill	amounted	to	Baht	157,593	million,	a	decrease	

of	Baht	19	million	due	to	foreign	exchange	rate	effect	

on	the	translation	of	foreign	entity‘s	financial	statement.	

Goodwill	 is	measured	at	 the	 fair	 value	of	 the															

consideration	transferred	including	the	recognized	

amount	of	any	non-controlling	interest	in	the	acquiree,	

less	the	net	recognized	amount	(generally	fair	value)	

of	 the	 identifiable	assets	acquired	and	 liabilities										

assumed,	all	measured	as	of	the	acquisition	date.		

The	Group	assesses	an	 impairment	of	goodwill									

annually,	without	consideration	of	indication	that	such	

goodwill	may	be	impaired.
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	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	 จ�ำนวน	2,747	 ล้ำนบำท	 ลดลง						

40	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	1.4	 ส่วนใหญ่ลดลงจำก											

ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	โดยค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอ่ืน	 ค�ำนวณโดยน�ำรำคำทุนของสินทรัพย์หรือ

จ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนรำคำทุน	 หักด้วยมูลค่ำคงเหลือ	 และ

รับรู ้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสรจ็อ่ืนโดยวธิเีส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รบั

ประโยชน์จำกสินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่	โดยเริม่ตดัจ�ำหนำ่ย

เมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์	

	 สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี	จ�ำนวน	547	ล้ำนบำท	

ลดลง	356	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	39.4	ส่วนใหญ่ลดลง

จำกกำรใช้ขำดทุนสะสมยกมำไม่เกนิ	5	รอบระยะเวลำบัญชี	

	 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่	จ�ำนวน	1,102	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้	

508	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	85.5	ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำก

ค่ำบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำ	เนื่องจำกกำรต่ออำยุสัญญำ

หนี้สินรวม
	 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	

2560	มีจ�ำนวนทั้งสิ้น	203,886	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	

จ�ำนวน	6,333	ล้ำนบำท	คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.2	ซึ่งมี

รำยละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	ดังนี้

	 หนีส้นิท่ีมภีำระดอกเบ้ีย	จ�ำนวน	156,682	ล้ำนบำท	เพิม่ข้ึน

จ�ำนวน	4,674	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	3.1	 ส่วนหนึ่ง								

มำจำกกำรกู้ยืมเงินเพื่อซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท	 บ๊ิกซี									

ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 เพิ่มเติมจำกผู้ถือหุ้น								

รำยย่อย	 โดยเป็นกำรเพิ่มข้ึนของหุ้นกู้	 จ�ำนวน	40,000	

ล้ำนบำท	ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำว

จำกสถำบันกำรเงินลดลง	 จ�ำนวน	1,304	 ล้ำนบำท	 และ	

34,027	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	

	 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ	จ�ำนวน	21,641	ล้ำนบำท	ลดลง	11	ล้ำนบำท	

คิดเป็นร้อยละ	0.1	 และมีอัตรำส่วนกำรหมุนเวียนของ				

เจ้ำหนีก้ำรค้ำปี	2560	คดิเป็นเท่ำกบั	5.58	เท่ำ	เปรยีบเทียบ

กับปีก่อน	ซึ่งคิดเป็นเท่ำกับ	4.74	เท่ำ

	 Other	 intangible	assets	amounted	to	Baht	2,747							

million,	a	decrease	of	Baht	40	million	or	1.4%.	The	

decrease	was	mainly	due	 to	software	 licenses.									

Amortization	is	calculated	over	the	cost	of	the	asset	

or	other	amount	substituted	for	cost	less	its	residual	

value	and	recognized	as	an	expense	in	the	statement	

of	profit	or	loss	and	other	comprehensive	income	on	

a	straight-line	basis	over	the	estimated	useful	lives	of	

intangible	asset	from	the	date	that	they	are	available	

for	use.

	 Deferred	tax	assets	amounted	to	Baht	547	million,								

a	decrease	of	Baht	356	million	or	39.4%.	The	decrease	

was	mainly	due	to	utilization	of	the	5-year	loss	carry	

forward.

	 Other	non	-	current	assets	amounted	to	Baht	1,102	

million,	an	increase	of	Baht	508	million	or	85.5%,	

mainly	due	to	prepaid	services	from	renew	agreement.	

Liabilities
	 Total	liabilities	of	the	Company	and	its	subsidiaries	as	

of	December	31,	2017	amounted	to	Baht	203,886	million,	

an	increase	of	Baht	6,333	million	or	3.2%	from	last	year.	

The	details	of	changes	compared	to	the	end	of	last	year	

were	as	follows:		

	 Interest-bearing	debt	amounted	to	Baht	156,682		

million,	an	increase	of	Baht	4,674	million	or	3.1%.	This	

increase	was	partly	from	borrowings	for	purchase	of	

additional	shares	of	Big	C	Supercenter	Public										

Company	Limited	 from	minority	 shareholders.											

Debentures	increased	by	Baht	40,000	million.	Whereas	

short-term	and	 long-term	 loans	 from	 financial														

institutions	decreased	by	Baht	1,304	million	and	Baht	

34,027	million,	respectively.

	 Trade	payables	amounted	to	Baht	21,641	million,									

a	decrease	of	Baht	11	million	or	0.1%.	Trade	payable	

turnover	ratio	 for	 the	year	2017	was	5.58	times							

compared	to	4.74	times	at	the	end	of	last	year.	
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	 Other	payables	amounted	to	Baht	9,747	million,												

an	increase	of	Baht	913	million	or	10.3%.	Other	payable	

mainly	consist	of	payables	for	purchases	of	assets,	

tax	payables,	accrued	interest	and	advertising	and	

promotion	accrued	expense.	

	 Liabilities	included	in	disposal	asset	group	classified	

as	held	for	sales	amounted	to	Baht	467	million,													

an	increase	of	100%.	The	Group	classified	related													

liabilities	of	T.C.C.	Technology	Company	Limited	as	

assets	held	for	sale,	due	to	the	disposition	of	ordinary	

shares	 of	 that	 company	was	 completed	 on																			

January	4,	2018.

	 Deferred	tax	liabilities	amounted	to	Baht	9,445	million,	

a	decrease	of	Baht	185	million	or	1.9%,	mainly	due	

to	decrease	of	fair	value	adjustment	of	subsidiaries’	

assets	regarding	business	combinations.

	 Other	non-current	liabilities	amounted	to	Baht	2,707	

million,	an	increase	of	Baht	86	million	or	3.3%.	Other	

non-current	 liabilities	mainly	consist	of	 retention						

payables,	deposits	for	rental	and	others.

Equity 
	 Shareholder’s	equity	of	 the	Company	and	 its										

subsidiaries	as	of	December	31,	2017	amounted	to	Baht	

111,173	million,	an	increase	of	Baht	25	million	from	last	

year.	The	details	of	significant	changes	were	as	follows:

	 An	increase	from	net	profit	for	the	year	ended	2017	

amounting	to	Baht	5,975	million

	 A	decrease	from	changes	in	ownership	interests	in	

subsidiaries	amounting	to	Baht	3,522	million.

	 เจ้ำหนี้อื่น	จ�ำนวน	9,747	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	913								

ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	10.3	 โดยเจ้ำหนี้อ่ืนส่วนใหญ่

ประกอบด้วยเจ้ำหนี้ค่ำซ้ือสินทรัพย์	 ค่ำภำษีรอน�ำส่ง	

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย	และค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ค้ำงจ่ำย

	 หนีส้นิท่ีรวมในกลุม่สนิทรพัย์ท่ีจะจ�ำหน่ำยท่ีจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย	จ�ำนวน	467	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น

คดิเป็นร้อยละ	100.0	โดยกลุม่บรษัิทจดัประเภทหนีส้นิของ

บริษัท	 ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี	 จ�ำกัด	 เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้							

เพื่อขำย	 เนื่องจำกเมื่อวันที่	4	 มกรำคม	2561	 ได้มีกำร

จ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัทดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้ว

	 หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	จ�ำนวน	9,445	ล้ำนบำท	

ลดลงจ�ำนวน	185	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	1.9	ส่วนใหญ่

เนื่องจำกผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์

ของบริษัทย่อยจำกกำรรวมธุรกิจลดลง

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	จ�ำนวน	2,707	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น

จ�ำนวน	86	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	3.3	 โดยหนี้สิน																

ไม่หมุนเวียนอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบด้วย	 เงินประกันกำร

ก่อสร้ำง	และเงินมัดจ�ำกำรเช่ำพื้นที่และอื่นๆ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 ณ	 วันท่ี		

31	ธนัวำคม	2560	มจี�ำนวนท้ังสิน้	111,173	ล้ำนบำท	เพิม่ข้ึน

จำกสิ้นปีก่อน	 จ�ำนวน	25	 ล้ำนบำท	 ซ่ึงมีรำยละเอียดกำร

เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ	ดังนี้

	 เพ่ิมข้ึนด้วยผลก�ำไรสทุธจิำกกำรด�ำเนนิงำน	ประจ�ำปี	2560	

จ�ำนวน	5,975	ล้ำนบำท

	 ลดลงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	

จ�ำนวน	3,522	ล้ำนบำท
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	 A	decrease	due	to	dividends	paid	to	shareholders	of	

Baht	2,116	million,	Dividends	were	paid	on	May	26,	

2017	for	the	second	half-year	performance	of	2016	

amounting	to	Baht	1,517	million	or	Baht	0.38	per	share	

as	approved	by	the	resolution	of	the	Annual	General	

Meeting	of	Shareholders	held	on	April	28,	2017;	and	

on	September	13,	2017	interim	dividend	for	the	first	

half-year	performance	of	2017	amounting	to	Baht	599	

million	or	Baht	0.15	per	share	as	approved	by	the	

resolution	of	the	Board	of	Directors	Meeting	held	on	

August	15,	2017.

	 A	decrease	of	Baht	308	million	due	to	dividends	of	

subsidiaries	paid	to	non-controlling	interests.

	 The	Group’s	liabilities-to-equity	ratio	was	1.83	times	

in	2017,	increasing	from	1.78	times	in	last	year,	and	net	

interest-bearing-debt-to-equity	 ratio	was	1.37	times,		

increasing	from	1.34	times	in	last	year.	Net	interest-bearing-	

debt-to-equity	 ratio	 remained	significantly	below														

debenture	covenant	of	2.00	times.

	 The	Group’s	liquidity	ratio	was	0.77	times.	There	

should	be	no	disruption	to	the	Company’s	business							

operations	as	the	Group	has	high	quality	current	assets.	

Therefore,	the	Group	has	sufficient	working	capital	to	pay	

back	its	short-term	obligations	due	in	less	than	one	year.	

	 The	Group’s	obligations	mainly	consist	of	capital	

expenditure	obligation,	non-cancelable	operating	leases	

and	service	agreement,	and	other	obligations.	Such							

obligations	are	from	normal	business	operation	such	as	

obligations	 from	goods	purchasing,	obligations	 from		

machine	expenditures,	obligations	 from	building	and	

vehicles	operating	leases	etc.

	 ลดลงด้วยผลจำกกำรจ่ำยเงนิปันผล	จ�ำนวน	2,116	ล้ำนบำท	

โดยแยกเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล	 จ�ำนวน	1,517	 ล้ำนบำท	

หรือหุ้นละ	0.38	บำท	ส�ำหรับผลประกอบกำรงวด	6	เดือน

หลังของปี	2559	เมื่อวันที่	26	พฤษภำคม	2560	ตำมมติ

ท่ีประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นเม่ือวนัท่ี	28	 เมษำยน	2560	 และ	

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล	 จ�ำนวน	599	 ล้ำนบำท	 หรือ									

หุน้ละ	0.15	บำท	ส�ำหรับผลประกอบกำรงวด	6	เดือนแรก

ของปี	2560	เม่ือวนัท่ี	13	กนัยำยน	2560	ตำมมตท่ีิประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่	15	สิงหำคม	2560

	 ลดลงจ�ำนวน	308	 ล้ำนบำท	 ด้วยผลจำกเงินปันผลของ

บริษัทย่อยที่จ่ำยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

	 อัตรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นของกลุม่บรษัิทเท่ำกบั	

1.83	เท่ำ	เพิม่ข้ึนเมือ่เปรยีบเทียบกับปีก่อน	ซ่ึงเท่ำกบั	1.78	เท่ำ	

และอัตรำส่วนหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบ้ียสทุธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น	

เท่ำกบั	1.37	เท่ำ	เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรยีบเทียบกบัปีก่อน	ซ่ึงเท่ำกบั	

1.34	เท่ำ	ท้ังนี	้อัตรำส่วนหนีส้นิท่ีมภีำระดอกเบ้ียสทุธต่ิอส่วน

ของผู้ถือหุ้นไม่เกินอัตรำส่วนท่ีก�ำหนดไว้ในกำรออกหุ้นกู้ท่ี									

2.00	เท่ำ

	 อัตรำส่วนสภำพคล่องของกลุ่มบริษัทมีอัตรำเท่ำกับ	0.77	

เท่ำ	 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท											

แต่อย่ำงใด	เนือ่งจำกสนิทรพัย์หมุนเวยีนของบรษัิทมีคณุภำพ

ท่ีด	ีจงึส่งผลให้กลุม่บรษัิทมีเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรจ่ำยช�ำระหนี้

ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี	

	 ภำระผูกพันของกลุ่มบริษัท	 ประกอบด้วย	 ภำระผูกพัน						

รำยจ่ำยฝ่ำยทุน	 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและ

สัญญำบริกำรท่ียกเลิกไม่ได้	 และภำระผูกพันอ่ืนๆ	 โดยภำระ

ผกูพนัดงักล่ำว	เกดิจำกกำรด�ำเนนิงำนโดยปกตขิองธรุกจิ	เช่น	

ภำระผกูพันจำกกำรสัง่ซ้ือสนิค้ำ	ภำระผกูพนัจำกกำรลงทุนใน

เครื่องจักร	 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนในกำรเช่ำ

อำคำร	และยำนพำหนะ	เป็นต้น



24 รายงานประจ�าปี 2560  |  Annual Report 2017

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญในปี 2560

กุมภาพันธ์	2560	 -	 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	 ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัท			
เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ที่ระดับ	“A+”	พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มี
หลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน	35,000	ล้ำนบำท	และหุ้นกู้ส�ำรองเพื่อกำรเสนอขำยเพิ่มเติม
ในวงเงินไม่เกิน	5,000	ล้ำนบำทของบริษัทที่ระดับ	“A+”

มีนาคม	2560	 -	 บริษัทได้ท�ำกำรออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน	40,000	ล้ำนบำท	 เพื่อใช้ในกำรปรับโครงสร้ำง
เงินกู้ที่ใช้ในกำรเข้ำซื้อกิจกำรของบิ๊กซีจ�ำนวน	39,000	ล้ำนบำท

สิงหาคม	2560	 -	 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท	 เบอร์ลี่	 ยุคเกอร์	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 ท่ีระดับ	 “A+”				
พร้อมท้ังก�ำหนดแนวโน้ม	“คงท่ี”	ส�ำหรับอันดบัเครดติองค์กรและหุ้นกูไ้ม่ด้อยสทิธ	ิไม่มีหลกัประกนั
ของบริษัท

กันยายน	2560	 -	 กลุ่มบริษัทได้ท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจกำรบิ๊กซีที่รำคำ	225.00	บำทต่อหุ้น	
โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของในหุ้นบิ๊กซีทั้งหมดร้อยละ	99.85

	 	 -	 บีเจซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	คัมปะนี	ลิมิเต็ด	(“บีเจไอเอชเค”)	เข้ำซื้อกิจกำรของบริษัท	วีนำ	เปเปอร์	
คัมปะนี	ลิมิเต็ด	หนึ่งในผู้ผลิตกระดำษทิชชูชั้นน�ำของประเทศเวียดนำม	ด้วยมูลค่ำ	483	ล้ำนบำท	
โดยปัจจุบันมีก�ำลังกำรผลิตอยู่ที่	16,000	ตันต่อปี	และมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ	13.00	
ในประเทศเวียดนำม	

	 	 -	 บริษัทได้ท�ำกำรเปิดตัวร้ำนค้ำไฮเปอร์มำร์เก็ตรูปแบบใหม่ที่มีขนำดพื้นที่ขำย	3,000	 ตำรำงเมตร
แห่งแรกโดยมีรปูแบบกำรผสมผสำนระหว่ำงพืน้ท่ีขำยและพ้ืนท่ีเช่ำอย่ำงครบวงจร	เพือ่ให้ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของลูกค้ำในพื้นที่ที่เปิดสำขำมำกขึ้น

ตุลาคม	2560	 -	 บริษัทได้ท�ำกำรเปิดเตำแก้วใหม่	 ณ	 โรงงำนไทยมำลำยำ	 กลำส	 จังหวัดสระบุรี	 เพื่อเพิ่มก�ำลัง							
กำรผลิตแก้วในประเทศไทย	 โดยมีก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นที่	300	ตันต่อวัน	ส่งผลให้ปัจจุบันก�ำลัง
กำรผลิตแก้วในประเทศไทยทั้งหมดอยู่ที่	3,305	ตันต่อวัน

ธันวาคม	2560	 -	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้มีมติอนุมัติกำรจ�ำหน่ำยไปซึ่ง	
หุ้นสำมญัในบรษัิท	ที.ซี.ซี.	เทคโนโลยี	จ�ำกดั	(“TCCT”)	ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทถอืหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ	51.00	ของทุนช�ำระแล้วท้ังหมดให้กบับริษัท	ทีซีซี	แอทเซ็ทส์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(“TCCA”)

กลุม่บีเจซีคว้ารางวัลแห่งความส�าเรจ็หลากหลายประเภทในปี	2560	รวมทัง้หมด	17	รางวลั
ได้รับรางวัล	The	FinanceAsia
1)	 BEST	THAILAND	DEAL,	The	FinanceAsia	-	Achievement	Awards	2016:	Groupe	Casino	THB	122.16	billion	sale	

of	58.56%	of	Big	C	Supercenter	PCL	to	BJC

ได้รับรางวัล	The	Asset	Country	Awards
1)	 THAILAND:	BEST	M&A,	The	Asset	Country	Awards	2016:	Berli	Jucker	PCL	US$6.3	billion	acquisition	of	Big	C									

Supercenter	PCL
2)	 THAILAND:	BEST	ACQUISITION	FINANCING,	The	Asset	Country	Awards	2016:	Berli	Jucker	PCL	€3.2	billion	

and	88	billion	baht	loan	facilities
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Major changes and developments during 2017

February	2017	 -	 TRIS	Rating	affirmed	the	company	and	its	outstanding	senior	unsecured	debenture	ratings	
of	Berli	Jucker	PLC	(BJC)	at	“A+”.	At	the	same	time,	TRIS	Rating	also	assigned	the	rating	
of	 “A+”	to	BJC’s	proposed	issue	of	up	to	Baht	35,000	million	 in	senior	unsecured																
debentures	and	the	additional	greenshoe	portion	of	up	to	Baht	5,000	million

March	2017	 -	 BJC	 issued	Baht	40,000	million	of	senior	unsecured	debentures,	 to	refinance	the																		
remaining	Baht	39,000	million	bank	loan,	relating	to	Big	C	acquisition.

August	2017	 -	 TRIS	Rating	affirmed	the	company	and	its	outstanding	senior	unsecured	debenture	rating	
of	Berli	Jucker	PLC	(BJC)	at	“A+”	and	a	“stable”	outlook.

September	2017	 -	 BJC	acquired	the	remaining	shares	of	Big	C	Supercenter	Public	Company	Limited	through	
tender	offer	at	the	purchases	price	of	Baht	225.00	per	share,	increasing	its	holding	of	Big	
C	to	99.85%.

	 	 -	 BJC	International	Company	Limited	(“BJIHK”)	acquired	Vina	Paper	Joint	Stock	Company,	
a	leading	tissue	manufacturer	in	Vietnam,	with	the	transaction	value	was	THB	483	million.			
Currently,	the	total	its	capacity	is	16,000	tons/day,	with	13.00%	market	share	in	Vietnam.

	 	 -	 Big	C	opened	its	first	new	3K	Low	Cost	concept	hypermarket,	offering	full	hypermarket											
experience,	including	shopping	mall,	which	is	suitable	for	local’s	need.

October	2017	 -	 BJC	opened	a	new	furnace	in	Thai	Malaya	Glass	Saraburi	plant,	increasing	its	glass											
packaging	manufacturing	capacity	in	Thailand	by	300	tons/day,	reaching	total	of	capacity	
in	Thailand	of	3,305	tons/day.

  
December	2017	 -	 The	Board	of	Directors’	Meeting	of	BJC	passed	the	resolution	to	approve	the	disposition	

of	ordinary	shares	in	T.C.C.	Technology	Company	Limited	(“TCCT”),	a	subsidiary	of	the												
company	in	which	it	owns	51%	of	shares,	to	TCC	Assets	(Thailand)	Company	Limited	(“TCCA”).

BJC	received	17	recognition	awards	in	2017:	
The	FinanceAsia
1)	 BEST	THAILAND	DEAL,	The	FinanceAsia	-	Achievement	Awards	2016:	Groupe	Casino	THB	122.16	billion	sale	

of	58.56%	of	Big	C	Supercenter	PCL	to	BJC

The	Asset	Country	Awards
1)	 THAILAND:	BEST	M&A,	The	Asset	Country	Awards	2016:	Berli	Jucker	PCL	US$6.3	billion	acquisition	of	Big	C								

Supercenter	PCL
2)	 THAILAND:	BEST	ACQUISITION	FINANCING,	The	Asset	Country	Awards	2016:	Berli	Jucker	PCL	€3.2	billion	

and	88	billion	baht	loan	facilities
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ได้รับรางวัล	The	Asset	Regional	Awards
1)	 SOUTHEAST	ASIA:	BEST	DOMESTIC	M&A,	The	Asset	Regional	Awards	2016:	Berli	Jucker	PCL	US$6.3	billion	

acquisition	of	Big	C	Supercenter	PCL

ได้รับรางวัล	ThaiBMA	BEST	BOND	AWARDS
1)	 ThaiBMA	BEST	BOND	AWARDS	2016:	 	DEAL	OF	THE	YEAR	for	The	Debentures	of	Berli	Jucker	Public												

Company	Limited	No.	1/2016	Tranche	1-4

ได้รับรางวัล	Alpha	Southeast	Asia
1)	 THAILAND:	Most	Improved	Investor	Relations:	Berli	Jucker	PCL
2)	 THAILAND:	Best	Annual	Report	in	Thailand:	Berli	Jucker	PCL
3)	 THAILAND:	Best	Senior	Management	IR	Support	-	TOP-3:	Berli	Jucker	PCL	ranked	2nd 
4)	 THAILAND:	Strongest	Adherence	to	Corporate	Governance:	Berli	Jucker	PCL	ranked	3rd

5)	 BEST	LOCAL	CURRENCY	BOND	DEAL	OF	THE	YEAR	2016	IN	SOUTHEAST	ASIA,	Alpha	Southeast	Asia	-													
10th	Annual	Alpha	Southeast	Asia	Deal	&	Solution	Awards	2016:	Berli	Jucker	PCL	THB	54	billion	(US$1.51	billion)

ได้รับรางวัล	SET	Awards	2017
1)	 Outstanding	Deal	of	the	Year	Awards	Acquisition	and	Mandatory	Tender	Offer	of	Big	C	Supercenter	pcl	by	Berli	

Jucker	PCL

ได้รับรางวัล	IR	Magazine	2017	Awards
1)	 1st	in	Best	in	Country:	Thailand
2)	 1st	in	Best	in	Sector:	Industrials
3)	 2nd	in	Best	Investor	Relations	Officer	(small	to	mid-cap):	Rami	Piirainen
4)	 2nd	in	Best	IR	by	Senior	Management
5)	 2nd	in	Most	Progress	in	IR
6)	 3rd	in	Best	Overall	Investor	Relations	in	South	East	Asia
7)	 Nomination	in	Best	IR	During	Corporate	Transaction
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The	Asset	Regional	Awards
1)	 SOUTHEAST	ASIA:	BEST	DOMESTIC	M&A,	The	Asset	Regional	Awards	2016:	Berli	Jucker	PCL	US$6.3	billion	

acquisition	of	Big	C	Supercenter	PCL

ThaiBMA	BEST	BOND	AWARDS
1)	 ThaiBMA	BEST	BOND	AWARDS	2016:	 	DEAL	OF	THE	YEAR	for	The	Debentures	of	Berli	Jucker	Public												

Company	Limited	No.	1/2016	Tranche	1-4

Alpha	Southeast	Asia
1)	 THAILAND:	Most	Improved	Investor	Relations:	Berli	Jucker	PCL
2)	 THAILAND:	Best	Annual	Report	in	Thailand:	Berli	Jucker	PCL
3)	 THAILAND:	Best	Senior	Management	IR	Support	-	TOP-3:	Berli	Jucker	PCL	ranked	2nd 
4)	 THAILAND:	Strongest	Adherence	to	Corporate	Governance:	Berli	Jucker	PCL	ranked	3rd

5)	 BEST	LOCAL	CURRENCY	BOND	DEAL	OF	THE	YEAR	2016	IN	SOUTHEAST	ASIA,	Alpha	Southeast	Asia	-											
10th	Annual	Alpha	Southeast	Asia	Deal	&	Solution	Awards	2016:	Berli	Jucker	PCL	THB	54	billion	(US$1.51	billion)

SET	Awards	2017
1)	 Outstanding	Deal	of	the	Year	Awards	Acquisition	and	Mandatory	Tender	Offer	of	Big	C	Supercenter	pcl	by	Berli	

Jucker	PCL

IR	Magazine	2017	Awards
1)	 1st	in	Best	in	Country:	Thailand
2)	 1st	in	Best	in	Sector:	Industrials
3)	 2nd	in	Best	Investor	Relations	Officer	(small	to	mid-cap):	Rami	Piirainen
4)	 2nd	in	Best	IR	by	Senior	Management
5)	 2nd	in	Most	Progress	in	IR
6)	 3rd	in	Best	Overall	Investor	Relations	in	South	East	Asia
7)	 Nomination	in	Best	IR	During	Corporate	Transaction
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เรียน	ท่ำนผู้ถือหุ้น	

	 ในปี	 2560	 นับเป็นอีกปีแห่งควำมภำคภูมิใจของบริษัท														

เบอร์ลี	่ยุคเกอร์	จ�ำกดั	(มหำชน)	หรอื	บีเจซี	ของเรำในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ							

กลุ่มบีเจซีประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจเป็นอย่ำงมำก	 โดย	

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมท้ังสิ้น	149,158	 ล้ำนบำท						

เพิม่ขึน้จำกปี	2559	คดิเป็นร้อยละ	19.0	และมีก�ำไรสทุธสิ�ำหรบัผูถ้อืหุ้น

ของบริษัทรวมท้ังสิ้น	5,211	 ล้ำนบำท	 เพิ่มข้ึนจำกปี	2559	 คิดเป็น									

ร้อยละ	57.6

	 ด้วยวิสยัทัศน์ในกำรเป็นผูน้�ำในกลุม่ประเทศอำเซียน		เรำมุ่งเน้น

กำรพฒันำ	สร้ำงเครอืข่ำยธรุกจิ	เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิกลยุทธ์ในกำร

ขยำยธุรกิจไปสู่ประเทศในภูมิภำคอำเซียน	 เพิ่มขีดควำมสำมำรถ									

ท้ังทำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในกลุ่มประเทศเวียดนำม	 ประเทศ

กัมพูชำ	และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	ประเทศเมียนมำ	

ประเทศมำเลเซีย	 นอกจำกนี้เรำยังได้ให้กำรสนับสนุนนโยบำยรัฐบำล	

ตำมแผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ	 ร่วมสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสร้ำงควำม

แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐำนรำก	 โดยได้เข้ำร่วมเป็นอีกหนึ่งภำคีในกำร

ร่วมผสำนพลังขับเคลื่อนและยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทย

	 ข้ำพเจ้ำมีควำมยินดีเป็นอย่ำงย่ิงท่ีได้เห็นกำรเจริญเติบโต								

อย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มบีเจซีในทุกกลุ่มธุรกิจ	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำร

Dear	Shareholders,	

	 The	year	2017	was	another	year	that	the	Berli	Jucker	

Public	Company	Limited	(BJC)	can	be	proud	of.	During	the	past	

year	our	business	performance	was	exceptional	as	the	total	

revenue	from	sales	and	services	reached	to	149,158	million	baht,	

representing	a	19.0%	increase	from	2016,	resulting	in	a	net	

profit	for	the	shareholders	of	the	company	of	5,211	million	baht,	

a	57.6%	increase	from	2016.

	 With	the	vision	to	be	the	leader	in	the	ASEAN	region,	we	

have	focused	on	building	and	improving	our	business	network	in	

order	to	support	our	expansion	strategy	and	to	heighten	our	trade	

and	investment	capabilities	in	Vietnam,	Cambodia,	Laos,	Myanmar,	

and	Malaysia.	Moreover,	we	are	supporting	the	Thai	government’s	

policy	according	to	the	national	strategic	plan	of	combining	the	

capabilities	of	public	and	private	sector	in	order	to	strengthen	the	

economy	on	the	foundational	level	and	by	becoming	one	of	the	

key	performers	in	driving	the	improvement	of	Thai	people’s	living	

standards.

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท
Message from the Chairman of the Board of Directors  
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ขยำยตัวของสำยธุรกิจค้ำปลีก	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ในประเทศไทย	

ส่งผลให้บีเจซีมีควำมพร้อมอย่ำงเต็มท่ีในกำรเป็นผู้ผลิตสินค้ำและ

บรกิำรอย่ำงครบวงจรท้ังต้นน�ำ้	กลำงน�ำ้	และปลำยน�ำ้	ท้ังนี	้ในปี	2560	

บ๊ิกซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ได้มีกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนือ่งกว่ำ	200	ร้ำนค้ำ	

ท้ังในรูปแบบไฮเปอร์มำร์เก็ต	 มำร์เก็ต	 และมินิบ๊ิกซี	 เพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้บริโภคในทุกพื้นท่ี	 โดยได้มีกำรพัฒนำไฮเปอร์

มำร์เก็ตในรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค							

ในปัจจุบัน	 และเรำเช่ือม่ันว่ำจะท�ำให้บ๊ิกซีมีผลประกอบกำรท่ีดีและ

เตบิโตอย่ำงยัง่ยืนสมกบัเป็นผูน้�ำในธรุกจิค้ำปลกีดงัวสิยัทัศน์	“ห้ำงคนไทย	

หัวใจคือลูกค้ำ”		

	 ตลอดเวลำ	135	ปี	กลุม่บีเจซี	ยึดหลกัธรรมำภบิำล	ในกำรด�ำเนนิ

ธรุกจิด้วยควำมซ่ือสตัย์	โปร่งใส	ควบคูไ่ปกบักำรแสดงควำมรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำ

คณุภำพชวีติเพ่ือสร้ำงบุคลำกรคณุภำพน�ำไปสูก่ำรพฒันำประเทศอย่ำง

ย่ังยืน	และเหนอืไปกว่ำควำมส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิธรุกจิเคยีงคูส่งัคมไทย	

คอื	ควำมภำคภมิูใจท่ีได้มส่ีวนร่วมในกำรช่วยเหลอืชุมชนอย่ำงต่อเนือ่ง	

ผ่ำนมูลนธิบีิเจซี	บ๊ิกซ	ีและกจิกรรมสร้ำงสรรค์สงัคมของหน่วยงำนต่ำงๆ	

	 ข้ำพเจ้ำขอขอบคุณผู้ถือหุ้น	 ลูกค้ำ	 พันธมิตรทำงกำรค้ำ	 และ

หน่วยงำนต่ำงๆ	 ท่ีได้ให้กำรสนบัสนนุกจิกำรของกลุม่บีเจซี	 เป็นอย่ำงดี	

และขอขอบคุณคณะผู้บริหำรและพนักงำนทุกท่ำน	ที่ได้ร่วมมือร่วมใจ	

ทุ่มเทในกำรท�ำงำนอย่ำงเต็มที่	ท�ำให้เรำสำมำรถด�ำเนินธุรกิจจนบรรลุ

เป้ำหมำยที่วำงไว้ร่วมกัน

ขอแสดงควำมนับถือ	/	Yours	sincerely

นำยเจริญ	สิริวัฒนภักดี	/	Mr.	Charoen	Sirivadhanabhakdi

ประธำนกรรมกำร	/	The	Chairman

	 I	feel	honored	to	be	able	to	witness	the	continuous	growth	

in	all	of	the	BJC’s	business	segments,	especially	in	the	modern	

retailing	business	where	Big	C	Supercenter	has	given	BJC	a	

competitive	edge	by	completing	its	supply	chain	that	now	reaches	

from	upstream	to	downstream,	making	BJC	both,	a	manufacturer	

and	a	retailer.	During	2017,	Big	C	Supercenter	continued	its	

expansion	in	all	of	its	store	formats	by	opening	new	branches	in	

close	to	200	locations	across	the	nation	to	satisfy	the	customer	

needs	in	all	of	the	regions.	Big	C’s	hypermarket	format	was	also	

redesigned	during	the	year	to	better	match	with	the	current	market	

opportunities	and	changing	consumer	behavior.	We	believe	that	

Big	C	will	be	able	to	keep	up	its	exceptional	performance	in	the	

future	and	to	sustain	its	growth,	befitting	its	vision	to	be	the	“Thai	

retailer	with	customer	at	heart”.		

	 Throughout	the	past	135	years	BJC	has	strictly	followed	

the	good	governance	principles	in	conducting	its	business	with	

honesty	and	transparency,	whilst	understanding	its	responsibility	

towards	the	society	and	the	environment,	with	particular	focus	on	

education	and	improving	the	quality	of	 life	to	unlock	human							

potential	of	its	employees	and	members	of	the	society;	leading	

to	a	sustainable	development	of	the	country.	To	us,	even	more	

important	than	delivering	outstanding	business	performance,	is	

the	pride	we	can	take	from	being	able	to	deliver	it	in	parallel	with	

the	benefits	for	the	Thai	society	by	the	continuous	efforts	of	BJC	

Big	C	foundation	in	cooperation	with	various	organizations	and	

agencies	to	improve	communities	throughout	the	nation	through	

various	activities	and	initiatives.		

	 I	would	like	to	take	this	opportunity	to	thank	our	shareholders,	

customers,	business	partners,	and	other	constituents	who	have	

supported	BJC’s	operations,	as	well	as	our	board	of	directors	and	

employees	who	have	contributed	their	efforts	and	devoted									

themselves,	enabling	us	to	achieve	our	mutual	goals.
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เรียน	ท่ำนผู้ถือหุ้น	
	 ตลอดระยะเวลำ	135	ปีที่ผ่ำนมำ	นับตั้งแต่	พ.ศ.	2425	บริษัท	
เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ด�ำเนินธุรกิจพำณิชยกรรมกำรผลิต
สนิค้ำ	และกำรให้บรกิำรด้วยควำมเชือ่ม่ันในหลกักำรค้ำเสรแีละธรรมำภบิำล	
ประกอบธุรกจิด้วยควำมรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่	 อีกท้ัง
ยังท�ำธุรกิจอย่ำงครบวงจรในภูมิภำคเพื่อน�ำสินค้ำและบริกำรท่ีมี
คณุภำพไปสูชี่วติประจ�ำวนัของผูบ้รโิภค	ท�ำให้ปัจจบัุนบีเจซีได้เป็นหนึง่
ในบริษัทช้ันน�ำท่ีมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในประเทศ	 จุดมุ่งหมำยหลัก
ของบีเจซีในระดับภูมิภำค	คือ	 เป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 โดยสร้ำง
เครือข่ำยกำรผลิต	 กำรกระจำยสินค้ำและบริกำรให้มีประสิทธิภำพ							
ซึ่งบีเจซีพร้อมที่จะเป็นผู้น�ำในกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยให้สัมพันธ์กัน
	 ในปี	พ.ศ.	2560	ด้วยควำมร่วมมือของผู้ถือหุ้น	คณะผู้บริหำร	
และพนักงำน	 ท�ำให้องค์กรเติบโตรุดหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง	 หุ้นของบีเจซี
ผ่ำนเกณฑ์รำยชื่อหลักทรัพย์ท่ีใช้ค�ำนวณดัชนี	SET50	 รวมถึงด�ำรง
สถำนะกำรจัดอันดับกำรค�ำนวณดัชนี	MSCI	 ซ่ึงเป็นดัชนีท่ีนักลงทุน
สถำบันท่ัวโลกน�ำมำใช้เป็นมำตรฐำนสำกลในกำรวดัผลตอบแทนในกำร
ลงทุน	 นอกจำกนี้ในปี	2560	 บีเจซีมีมูลค่ำหลักทรัพย์ทำงกำรตลำด
สูงสุดนับตั้งแต่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ด้วย
มูลค่ำกว่ำ	264,000	ล้ำนบำท	(ข้อมูล	ณ	วันที่	29	 ธันวำคม	2560)							
ถือเป็นหนึ่งใน	20	 บริษัทท่ีมีมูลค่ำหลักทรัพย์ทำงกำรตลำดสูงสุด										
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

Dear	Shareholders,
	 Over	the	past	135	years,	since	its	establishment	in	1882,	
Berli	Jucker	Public	Co.,	Ltd.	has	conducted	its	business	and	
managed	its	vertically	integrated	supply	chain	covering	upstream,	
midstream,	and	downstream	businesses	with	strong	commitment	
to	free	trade,	good	governance,	and	keeping	all	of	its	stakeholder’s	
interests	at	heart,	whilst	providing	quality	products	and	services	
to	enhance	people’s	daily	lives.	Over	the	same	time	BJC	has	
sustainably	grown	into	one	of	the	leading	companies	in	Thailand	
and	ASEAN,	and	we	aim	to	further	strengthen	our	position	as	one	
of	the	leading	businesses	in	the	region	by	establishing	an	efficient	
regional	distribution	network	for	goods	and	services,	connecting	
our	all	supply	chains.	
	 I	attribute	our	success	during	2017	to	the	strong	teamwork	
of	all	of	our	BJC	family	members,	from	shareholders	to	top									
management	and	to	employees,	making	possible	for	a	rapid	growth	
during	the	year.	To	our	delight,	this	enabled	BJC	to	pass	the	
criteria	to	become	an	SET50	index	constituent,	as	well	as	to	
maintain	its	position	in	MSCI	index,	an	index	used	by	many								
institutional	investors	as	a	benchmark	to	measure	their	returns.	
BJC’s	market	value	also	reached	its	all-time	high	as	we	closed	
the	year	with	market	capitalization	of	264,000	million	Baht	(as	of	

สำรจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
Message from the Chief Executive Officer and President
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นำยอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล	/	Mr.	Aswin	Techajareonvikul	
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

Chief	Executive	Officer	and	President

	 ในปี	พ.ศ.	2560	นี้	บีเจซีมีกำรเติบโตในหลำยๆ	ด้ำนอย่ำงชัดเจน	
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดินหน้ำด�ำเนินธุรกิจในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง			
โดยบีเจซีได้เข้ำซ้ือกิจกำรของบริษัท	 วีนำ	 เปเปอร์	 คัมปะนี	 ลิมิเต็ด									
หนึ่งในผู้ผลิตกระดำษทิชชู่ช้ันน�ำของประเทศเวียดนำม	 ท�ำให้ปัจจุบัน										
บีเจซีก้ำวข้ึนเป็นผูน้�ำในกำรผลติกระดำษทิชชู่รำยใหญ่ในอนิโดไชน่ำ	และ
บริษัทได้เปิดเตำแก้วใหม่เตำที่	4	ณ	โรงงำนไทยมำลำยำ	กลำส	จังหวัด
สระบุรี	และขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรสร้ำงเตำแก้ว	เตำที่	5	เพื่อเพิ่มก�ำลัง
กำรผลิตแก้วในประเทศไทย	โดยคำดว่ำจะเริ่มท�ำกำรผลิตได้ในครึ่งปีหลัง
ของปี	2561	หำกรวมก�ำลังกำรผลิตทั้งหมดบีเจซีจะมีก�ำลังกำรผลิตแก้ว
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปี	2561	
	 นอกจำกนีย้งัเป็นปีท่ีบ๊ิกซีมกีำรพฒันำในหลำยๆ	ด้ำนเพือ่ตอบสนอง
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำให้มำกท่ีสุด	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรขยำยสำขำมินิ									
บ๊ิกซี	186	สำขำ	ท�ำให้	ณ	สิน้ปี	2560	มีจ�ำนวนมนิบ๊ิิกซีมำกถงึ	642	สำขำ	
หรอืกำรเปิดตวัแนวคดิร้ำนค้ำขนำดใหม่ใจกลำงเมอืงภำยใต้ชือ่	“3K	Model”	
โดยมีรูปแบบกำรผสมผสำนระหว่ำงพ้ืนท่ีขำยและพ้ืนท่ีเช่ำ	 รวมถึงมี										
โรงภำพยนตร์ด้วย	 ท้ังนี้เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและกำรใช้บริกำรของ
ลูกค้ำในปัจจุบัน	 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกำรเป็นห้ำงคนไทย	
หัวใจคอืลกูค้ำ	บรษัิทได้ออกโปรแกรมกำรสะสมคะแนนบ๊ิกกำร์ดแบบใหม่	
ระบบนีช่้วยให้ลกูค้ำได้รบัประโยชน์จำกทุกบำทท่ีใช้จ่ำย	นบัตัง้แต่กำรออก
โปรแกรมกำรสะสมคะแนนบ๊ิกกำร์ดใหม่	ส่งผลให้มีจ�ำนวนสมำชิกบ๊ิกกำร์ด
เพิม่ข้ึนประมำณ	2	ล้ำนคน	ท�ำให้	ณ	สิน้ปี	2560	มจี�ำนวนสมำชิกบ๊ิกกำร์ด
ทั้งหมดกว่ำ	12	ล้ำนใบ	ซึ่งทั้งหมดนี้คือควำมตั้งใจในกำรพัฒนำให้บิ๊กซี
เป็นห้ำงค้ำปลกีช้ันน�ำท่ีสอดคล้องต่อกำรเปลีย่นแปลงของธรุกจิ	นอกจำกนี้
บ๊ิกซียังเป็นองค์กรท่ีมีมูลค่ำแบรนด์สูงสุดในหมวดธุรกิจพำณิชย	์										
ด้วยมูลค่ำแบรนด์กว่ำ	120,000	ล้ำนบำท	จดัอนัดบัโดยคณะพำณชิยศำสตร์	
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 บีเจซีเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ท่ีมีอำยุยืนยำว	 มั่นคง	 แข็งแกร่ง	
พร้อมที่จะเป็นร่มเงำ	ให้กำรสนับสนุน	แบ่งปัน	และช่วยเหลือสังคมไทย	
ด้วยระยะเวลำกว่ำ	135	 ปี	 ท่ีผ่ำนมำ	 เรำเรียนรู้และสะสมประสบกำรณ์							
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิจนเตบิโตกลำยเป็นต้นไม้ใหญ่ท่ีหย่ังรำกลกึสร้ำงควำม
แข็งแกร่ง	 สำมำรถแผ่กิ่งก้ำนสำขำอันอุดมสมบูรณ์	 ท่ีหล่อเลี้ยงด้วย										
ค่ำนิยม	 และวัฒนธรรมองค์กรท่ีทรงคุณค่ำและเป็นหลักปฏิบัติเพื่อกำร
ด�ำเนินธุรกิจ	 และกำรตอบแทนคืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน							
เสมอมำ	ผมในฐำนะประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่									
ใคร่ขอขอบพระคณุผูถ้อืหุ้น	คูค้่ำ	นกัลงทุน	พนัธมติรทำงธรุกจิ	ลกูค้ำและ
พนักงำนทุกท่ำนท่ีได้ให้ควำมไว้วำงใจและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของ	
กลุ่มบีเจซีด้วยดีเสมอมำ	เรำพร้อมที่จะเดินหน้ำก้ำวเข้ำสู่ปีที่	136	อย่ำง
มั่นคง	 เพื่อน�ำพำกลุ่มบีเจซีไปสู่ตลำดโลก	 และมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ
แก่ทุกท่ำนอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถบนพ้ืนฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจด้วย
ควำมโปร่งใสและเป็นองค์กรที่ดีแก่ประเทศชำติต่อไป	

29	Dec	2017),	placing	us	among	the	Top	20	of	the	largest	companies	
listed	at	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	
	 The	year	2017	was	a	year	of	growth	in	various	areas	for	BJC.	
We	continued	our	progress	of	growing	our	ASEAN	operations	with	
the	acquisition	of	Vina	Paper	Co.,	Ltd.,	one	of	the	leading	tissue	
paper	manufacturers	in	Vietnam,	catapulting	BJC	into	a	leading	
tissue	paper	manufacturing	position	in	Indochina.	In	Thailand	we	
expanded	our	glass	packaging	manufacturing	capacity	by	opening	
a	fourth	glass	furnace	at	the	Thai	Malaya	Glass	Factory	in	Saraburi	
province.	We	also	continued	construction	of	fifth	furnace	which	will	
further	 increase	our	production	capacity,	making	us	Thailand’s	
largest	glass	packaging	manufacturer	in	terms	of	capacity	when	it	
is	completed	in	2018.
		 In	our	modern	retail	supply	chain	segment	we	continued	
making	 improvements	 in	many	aspects	 to	 improve	customer													
satisfaction	and	grow	our	business,	such	as	the	record	number	of	
Mini	Big	C	openings	with	186	new	stores	added	to	our	Mini	Big	C	
store	network,	increasing	it	to	642	Mini	Big	C	stores	at	the	end	of	
the	year.	Or	 the	unveiling	of	 the	new	3K	 low-cost	concept																		
hypermarket	stores,	which	although	being	the	smallest	of	our										
hypermarkets,	still	offers	a	full	range	of	products	and	full	town	center	
tenant	mix,	including	junior	anchor	tenants	such	as	movie	theaters,	
satisfying	the	shopping	behavior	and	lifestyle	of	our	customers.									
In	line	with	our	vision	of	being	the	Thai	retailer	with	customers	at	heart,	
we	 relaunched	our	Big	Card	customer	 loyalty	program	with														
completely	redesigned	reward	mechanism	rewarding	our	 loyal							
customers	for	every	baht	they	spend.	The	new	Big	Card	received	
very	encouraging	response	from	our	customers	and	we	added											
2	million	new	customers	to	our	database	and	the	total	number	of	
Big	Card	holders	reached	12	million	members	at	the	end	of	2017.	
These	initiatives	highlight	our	effort	to	develop	Big	C	into	a	leading	
retailer	being	able	to	adapt	and	respond	to	any	changes	in	its								
operating	environment.	As	a	brand,	Big	C	is	highly	valued	in	retail	
business,	with	its	brand	value	estimated	at	120,000	million	Baht	by	the	
Faculty	of	Commerce	and	Accountancy	of	Chulalongkorn	University	
in	collaboration	with	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	
	 Today,	BJC	is	a	big,	sturdy	and	strong	tree,	ready	to	provide	
shade	to	help	and	support	Thai	society.	Over	the	past	135	years	we	
have	learnt	and	harnessed	our	business	experience	and	have	become	
a	deep-rooted	tree	with	strong	supportive	branches,	nourished	by	
invaluable	culture	and	values	that	are	also	a	main	tenet	in	our									
operation	and	consistently	reward	all	our	stakeholders.	I,	as	the	Chief	
Executive	Officer	and	President	would	like	to	express	gratitude	toward	
our	shareholders,	partners,	business	allies,	and	all	customers	and	
staff	members	who	have	given	us	their	trust	and	continued	to	support	
the	BJC	group.	We	are	ready	for	a	steady	advance	into	our	136th	

year	to	guide	the	BJC	group	into	the	global	market,	aiming	to	provide	
a	worthy	return	to	everyone	to	the	fullest	extent	of	our	capabilities	
on	the	basis	of	transparent	operations	and	bringing	benefit	to	the	
country.
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คณะกรรมกำรบริษัท
นายเจริญ	สิริวัฒนภักด ี
	 ประธานกรรมการบริษัท
	 ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi 
 Chairman of the Board of Directors
 Chairman of the Executive Board

คุณหญิงวรรณา	สิริวัฒนภักดี
	 รองประธานกรรมการบริษัท

Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
 Vice Chairman of the Board of Directors

นายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล
	 กรรมการอิสระ
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

Mr. Prasit Kovilaikool
 Independent Director
 Chairman of the Audit Committee
 Corporate Social Responsibility Committee Member
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Board of Directors 
นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช
	 กรรมการอิสระ
	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Ms. Potjanee Thanavaranit
 Independent Director   
 Chairman of the Risk Management Committee   

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล
	 กรรมการอิสระ
	 ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
	 กรรมการตรวจสอบ

Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC.
 Independent Director
 Chairman of the Corporate Social Responsibility 

 Committee
 Audit Committee Member

พลเอกนิวัตร	มีนะโยธิน
	 กรรมการอิสระ
	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	
	 และก�ากับดูแลกิจการ
General Nivat Meenayotin
 Independent Director
 Nomination, Remuneration and Corporate 

 Governance Committee Member 

นายวีระวงค์	จิตต์มิตรภาพ
	 กรรมการอิสระ	

Mr. Weerawong Chittimittrapap
 Independent Director
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คณะกรรมกำรบริษัท
นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์
	 กรรมการอิสระ

Mr. Rungson Sriworasart
 Independent Director

พลต�ารวจเอกกฤษณะ	ผลอนันต์
	 กรรมการอิสระ
	 กรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	
	 และก�ากับดูแลกิจการ
Police General Krisna Polananta
 Independent Director
 Audit Committee Member
 Nomination, Remuneration and Corporate 

 Governance Committee Member

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ก�าจร	ตติยกวี
	 กรรมการอิสระ

Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.
 Independent Director

นายอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล
	 กรรมการบริษัท
	 กรรมการบริหาร
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 กรรมการการลงทุน
	 กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Aswin Techajareonvikul
 Director
 Executive Director
 Risk Management Committee Member
 Investment Committee Member
 Corporate Social Responsibility Committee Member
	 Chief	Executive	Office	and	President

8

9 11

10

9 8 10 11



35บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)  |  Berli Jucker Public Company Limited

Board of Directors 
ดร.	ชัยยุทธ	ปิลันธน์โอวาท
	 กรรมการบริษัท
	 ประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	
	 และก�ากับดูแลกิจการ
	 รองประธานกรรมการบริหาร

Dr. Chaiyut Pilun-Owad
 Director
 Chairman of the Nomination, Remuneration 

 and Corporate Governance Committee
 Vice Chairman of the Executive Board  

นายธีรศักดิ์	นาทีกาญจนลาภ
	 กรรมการบริษัท
	 รองประธานกรรมการบริหาร
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา
	 กรรมการบริษัท
	 รองประธานกรรมการบริหาร
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร
	 กรรมการบริษัท
	 ประธานกรรมการการลงทุน
	 กรรมการบริหาร
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Sithichai Chaikriangkrai
 Director
 Chairman of the Investment Committee
 Executive Director
 Risk Management Committee Member

12

13

14

15

13 12 14 15
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คณะจัดกำร
นายอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล	
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจ	บีเจซี	3
	 ประธานคณะจัดการ

Mr. Aswin Techajareonvikul
	 Chief	Executive	Officer	and	President
	 Acting	President	of	BJC	Business	Group	3
	 President	of	Management	Board

นายปฐพงศ์	เอี่ยมสุโร 
	 ผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจ	บีเจซี	1
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 สมาชิกคณะจัดการ

Mr. Pattaphong Iamsuro
	 President	of	BJC	Business	Group	1
 Risk Management Committee Member
 Management Board Member

นางฐาปณี	เตชะเจริญวิกุล
	 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประจ�าส�านัก
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท
	 กรรมการการลงทุน
	 กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
	 กรรมการบริหาร
	 สมาชิกคณะจัดการ

Mrs. Thapanee Techajareonvikul
	 Senior	Executive	Vice	President	-	Chief	Executive		
	 Officer	&	President	Office	
	 Acting	Group	Chief	Financial	Officer
 Investment Committee Member
 Corporate Social Responsibility Committee Member
 Executive Director
 Management Board Member

1

3

2

1 2 3
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Management Board
นายตุลย์	วงศ์ศุภสวัสดิ ์
	 ผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจ	บีเจซี	2
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 สมาชิกคณะจัดการ

Mr. Tul Wongsuphasawat
	 President	of	BJC	Business	Group	2
 Risk Management Committee Member 
 Management Board Member

นายธีระพล	เกียรติสุรนนท์
	 ผู้จัดการใหญ่	ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 สมาชิกคณะจัดการ

Mr. Terapon Kietsuranon
	 President	of	International	Business	&	Business	

 Development
 Risk Management Committee Member
 Management Board Member

นายธีระ	วีระธรรมสาธิต
	 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	 กลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลางกลุ่มบริษัท
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 สมาชิกคณะจัดการ

Mr. Teera Werathamsathit
	 Senior	Executive	Vice	President	of	Group	

 Human Resources and Administration Division 
 Risk Management Committee Member
 Management Board Member

4

5

6

4 5 6
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ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ: 73 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 ธันวาคม 2544

การศึกษา:
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคม
 สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม
 การบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 ปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎบัีณฑิตกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการบรหิารธรุกจิ
 ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD):
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

1

ประสบการณ์การท�างาน: 
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด 
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด 
พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท สิริวนา จ�ากัด
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน) 
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ากัด
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ากัด
2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 
 คู่สมรสของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
 บิดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 
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Experience of the Board of Directors and Management 
Board as at December 31, 2017
Board of Directors

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi   
Chairman of the Board of Directors
Chairman of the Executive Board

Age: 73 years 

Date of First Director’s Appointment: 19 December 2001

Educational qualifications:
 Honorary Doctoral Degree in Marketing, 
 Rajamangala University of Technology Isan
 Honorary Doctoral Degree in Buddhism (Social work), 
 Mahachulalongkornrajavidyalaya
 Honorary Doctoral Degree in Business Administration, 
 Sasin Graduate Institute of Business Administration of 
 Chulalongkorn University
 Honorary Doctoral Degree in Hospitality Industry and Tourism, 
 Christian University of Thailand
 Honorary Doctoral Degree in Sciences and Food Technology, 
 Rajamangala University of Technology Lanna
 Honorary Doctoral Degree in International Business Administration, 
 University of the Thai Chamber of Commerce
 Honorary Doctoral Degree in Management, 
 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
 Honorary Doctor of Philosophy in Business Administration, 
 Mae Fah Luang University
 Honorary Doctoral Degree in Business Administration,  
 Eastern Asia University
 Honorary Doctoral Degree in Management,  
 Huachiew Chalermprakiet University
 Honorary Doctoral Degree in Industrial Technology, 
 Chandrakasem Rajabhat University
 Honorary Doctoral Degree in Agricultural Business Administration, 
 Maejo Institute of Agricultural Technology

Training with Thai IOD: 
 Director Accreditation Program (DAP) Class BJC/2004

1

Work experiences: 
Feb 2017 - Present Chairman, TCC Asset World Corporation Co., Ltd.
Mar 2016 - Present Chairman of the Board of Directors, 
  Big C Supercenter Public Company Limited
Oct 2013 - Present Chairman of the Board of Directors, 
  Frasers Centrepoint Limited
Feb 2013 - Present Chairman of the Board of Directors, 
  Fraser and Neave Limited
Nov 2006 - Present Chairman, Siriwana Co., Ltd.
2004 - Present Chairman,  
  Red Bull Distillery Group of Companies
2003 - Present Chairman / Executive Chairman,   
  Thai Beverage Public Company Limited 
2001 - Present Chairman, 
  Beer Thai (1991) Public Company Limited
2002 - Present Chairman, TCC Land Co., Ltd.
2001 - Present Chairman of the Board of Directors and 
  Chairman of the Executive Board, 
  Berli Jucker Public Company Limited
1997 - Present Chairman, Southeast Group Co., Ltd.
1987 - Present Chairman, TCC Corporation Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company:
 Spouse of Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
 Father of Mrs. Thapanee Techajareonvikul 
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คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  
รองประธานกรรมการบริษัท

อายุ: 74 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 ธันวาคม 2544

การศึกษา :
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยพะเยา
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ประสบการณ์การท�างาน: 
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
  เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด 
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
  เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด 
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด

2

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  กลุ่มบริษัทแสงโสม
2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ
  บริหาร คนที่ 1 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
2544 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2515 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
  บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
  มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ปัจจุบัน กรรมการ 
  ศิริราชมูลนิธิ
ปัจจุบัน กรรมการ 
  มูลนิธิรามาธิบดี
ปัจจุบัน กรรมการ 
  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัจจุบัน กรรมการ 
  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ 
  มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ปัจจุบัน กรรมการ
  คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต
  แห่งสภากาชาดไทย
ปัจจุบัน กรรมการ 
  มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 
 คู่สมรสของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี
 มารดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 
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Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
Vice Chairman of the Board of Directors

Age: 74 years 

Date of First Director’s Appointment : 19 December 2001

Educational qualifications:
 Honorary Doctoral Degree (Management), Mahidol University
 Honorary Doctorate of Philosophy (Business Administration), 
 University of Phayao
 Honorary Doctoral Degree from the Faculty of Business 
 Administration and Information Technology, 
 Rajamangala University of Technology Tawan-ok
 Honorary Doctor of Philosophy in Social Sciences, 
 Mae Fah Luang University
 Honorary Doctoral Degree in Business Administration, 
 Chiang Mai University
 Honorary Doctoral Degree in Agricultural Business Administration, 
 Maejo Institute of Agricultural Technology
 Honorary Doctoral Degree in Bio-technology, 
 Ramkhamhaeng University

Training with Thai IOD:
 Director Accreditation Program (DAP) Class BJC/2004

Work experiences: 
Mar 2016 - Present Vice Chairman, 
  Big C Supercenter Public Company Limited
Jan 2014 - Present Vice Chairman of the Board of Directors, 
  Frasers Centrepoint Limited  
Feb 2013 - Present Vice Chairman of the Board of Directors, 
  Fraser and Neave Limited 
2004 - Present Chairman, 
  Beer Thip Brewery (1991) Co., Ltd.
2004 - Present Chairman, 
  Sangsom Group of Companies
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2003 - Present Vice Chairman / 1st Executive Vice Chairman, 
  Thai Beverage Public Company Limited 
2001 - Present Vice Chairman, 
  Berli Jucker Public Company 
  Limited
1972 - Present Vice Chairman, 
  TCC Corporation Limited
Present Vice Chairperson, 
  the Bhumirajanagarindra Kidney Institute 
  Foundation
Present Director, 
  the Siriraj Foundation
Present Director, 
  Ramathibodi Foundation
Present Director, 
  the Crown Prince Hospital Foundation
Present Director, 
  the Kidney Foundation of Thailand
Present Director, 
  the Elephant Reintroduction Foundation
Present Director of the Committee for Recruitment and 
  Promotion of Voluntary Blood Donors, 
  the Thai Red Cross Society
Present Director, 
  the Sala Chalermkrung Foundation

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company:
 Spouse of Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi
 Mother of Mrs. Thapanee Techajareonvikul 
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นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

อายุ: 74 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 กุมภาพันธ์ 2553

การศึกษา:
 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
 (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา
 เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนยีบัตร การสอบสทิธมินษุยชน มหาวทิยาลยัสตราบูร์ก ฝรัง่เศส
 ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดิน
 ไต้หวันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
 Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006

ประสบการณ์การท�างาน 
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกจิกรรมเพือ่สงัคม 
  บรษัิท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บรษัิท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ
  ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูร คณะนติศิาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2542 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน 
  สภากาชาดไทย
2535 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายส�านักอบรมศึกษากฎหมาย 
  เนติบัณฑิตยสภา
2532 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา 
  (คณะที่ 7) ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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Mr. Prasit Kovilaikool
Independent Director           
Chairman of the Audit Committee
Corporate Social Responsibility Committee Member

Age: 74 years 

Date of First Director’s Appointment: 23 February 2010

Educational qualifications:
 LLM, Columbia University, USA
 Barrister-at-Law (Thai BAR)    
 Bachelor of Laws (Second Class Honor), 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 with Thai IOD:
 Director Accreditation Program (DAP) Class 41/2005
 Finance for Non-Finance Directors (FND) Class 11/2004
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) Class 1/2006

Work experiences: 
Feb 2017 - Present Corporate Social Responsibility Committee 
  Member, Berli Jucker Public Company Limited
April 2014 - Present Chairman of the Board of Directors,  
  Oishi Group Public Company Limited
Apr 2012 - Present Independent Director and Chairman of the 
  Audit Committee, Thai Beverage Public 
  Company Limited
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Feb 2012 - Present Chairman of the 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 the 
  Audit Committee, Siam Food Products Public 
  Company Limited      
Feb 2010 - Present Independent Director, Berli Jucker Public 
  Company Limited
2010 - Present Chairman of the Board of Director of Research 
  and Law, Development Centre, Faculty of Law, 
  Chulalongkorn University
2008 - Present Head of Curriculum Development Faculty of 
  Law, Huachiew Chalernprekiat University
1999 - Present Advisor of Property Management Committee,
  The Thai Red Cross Society
1992 - Present Lecturer, Legal Education Institute of Thai 
  BAR, Thai Bar Association
1989 - Present Councillor of the Council of State,  
  Office of the Council of State

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None
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นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 71 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 พฤศจิกายน 2560

การศึกษา:
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 (ด้วยทุน USAID)
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง (Advanced Course 
 in General Insurance) Swiss Insurance Training Center, 
 Switzerland (ด้วยทุน Swiss Re)
 ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง (Advanced Management 
 Program) Australian Management College, Australia 
 (ด้วยทุน COLOMBO)
 ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) 
 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
 วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
 สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
 วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 IT Governance Program (ITG) รุ่นที่ 2/2016
 Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2014 
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2013 
 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010 
 The Role of Compensation Committee Program รุน่ท่ี (RCC) 4/2007
 The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006
 Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002

ประสบการณ์การท�างาน: 
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
   บริหารความเสี่ยง 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
10 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย
26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย             
29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย
24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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พ.ค. 2559 - 14 พ.ย. 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   บรษัิท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน)   
เม.ย. 2559 - 14 พ.ย. 2560 กรรมการอิสระ 
   บรษัิท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และ
   ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ 
   บรษัิท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ�ากดั (มหาชน)
2557 - 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2557  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
   บรษัิท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ�ากดั (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2556  กรรมการ 
   บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ 
   จ�ากัด
มิ.ย. 2552 - มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด
2552 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2556  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
   กระทรวงพาณิชย์
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
   บรษัิท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
   กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
   ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
   บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
2550 - 2555  กรรมการและเหรัญญิก 
   มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการกฤษฎกีา 
   ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
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Ms. Potjanee Thanavaranit
Independent Director      
Chairman of the Risk Management Committee

Age: 71 years
 
Date of First Director’s Appointment: 14 November 2017

Educational qualifications: 
 Master of Business Administration, Syracuse University, U.S.A. 
 (USAID scholarship)
 Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University
 Certificate of Advanced Course in General Insurance, Swiss 
 Insurance Training Center, Switzerland
 Certificate of Advanced Management Program Australian 
 Management College, Australia
 Certificate of Executive Development Program, Class 18,
 Office of the Civil Service Commission
 National Defence College, Class 42
 Certificate of Top Executive Program, Class 8,  
 Capital Market Academy
 Certificate of Top Executive Program in Commerce and Trade, 
 Class 3, Commerce Academy
 Advance Security Management Program, Class 2, 
 The National Defence College of Thailand

Training with Thai IOD:
 IT Governance Program (ITG) Class 2/2016
 Director Certification Program Update (DCPU) Class 1/2014 
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Class 7/2013 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 10/2013 
 Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 2/2011 
 Audit Committee Program (ACP) Class 32/2010 
 The Role of Compensation Committee Program Class (RCC) 
 4/2007
 The Role of Chairman Program (RCP) Class 13/2006
 Director Certificate Program (DCP) Class 17/2002

Work experiences: 
14 Nov 2017 - Present Independent Director and Chairman of 
   the Risk Management Committee, 
   Berli Jucker Public Company Limited
10 Aug 2017 - Present Chairman of the Audit Committee,  
   Thai Institute of Directors
26 Jun 2017 - Present Vice Chairman of the Board of Directors, 
   Thai Institute of Directors
29 May 2017 - Present Director, Thai Institute of Directors
24 Mar 2017 - Present Qualified member of the Board, 
   Thai Investor Association
May 2016 - 14 Nov 2017 Chairman of the Audit Committee, 
   Big C Supercenter Public Company 
   Limited
Apr 2016 - 14 Nov 2017 Independent Director, Big C Supercenter 
   Public Company Limited

4

2014 - Present  Chairman of the Remuneration 
   Committee and Chairman of the Good 
   Corporate Governance Committee, 
   Oishi Group Public Company Limited
2014 - Present  Audit Committee Member, Thai 
   Reinsurance Public Company Limited
2014 - 2015  Member of the National Reform Council
2012 - Present  Chairman of the Audit Committee, 
   Bank of Ayudhya Public Company 
   Limited
2012 - 2014  Director of the Nomination and 
   Remuneration Committee, Thai 
   Reinsurance Public Company Limited
2012 - Present  Independent Director and Audit 
   Committee Member, Bank of Ayudhya 
   Public Company Limited
2010 - 2013  Director, BJC Logistics and Warehouse 
   Company Limited
Jun 2009 - Mar 2016  Independent Director, Berli Jucker 
   Public Company Limited
2009 - Present  Independent Director and 
   Audit Committee Member,    
   Oishi Group Public Company Limited
2008 - 2013  Chairman of the Public Sector Audit 
   and Evaluation Committee, Ministry of 
   Commerce
2007 - Present  Independent Director and Director of 
   the Audit Committee, Bangkok 
   Insurance Public Company Limited
2007 - Present  Independent Director, Thai Reinsurance 
   Public Company Limited
2007 - Present  Chairman of the Board (Independent 
   Director), Audit Committee Member and 
   Chairman of the Compensation & 
   Nominating Committee, Univentures 
   Public Company Limited
2007 - Present  Qualified Member of the Committee, 
   The Federation of the Insurance
   Organization
2007 - 2012  Director and Treasurer, Bhumirajana- 
   karindra Kidney Institute Foundation
2006 - Present  Member of Council of State, Office of 
   the Council of State

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None
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ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 69 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 11 พฤษภาคม 2559

การศึกษา:
 หนงัสอือนมุตับัิตรแสดงความรูห้รอืความช�านาญในการประกอบวชิาชีพ
 เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 Master of Science (Clinical Epidemiology),  
 The University of Pennsylvania, U.S.A
 Certificate in the Management Training Program, 
 The University of Toronto, Canada
 Certificate in Clinical Economics, The Wharton School, U.S.A.
 หนงัสอือนมุตับัิตรแสดงความรูห้รอืความช�านาญในการประกอบวชิาชีพ
 เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 Master of Science (Clinical Epidemiology), McMaster University, 
 Hamilton, Canada
 วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความช�านาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018

ประสบการณ์การท�างาน: 
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
   ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
   ปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลัง
   สุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการอ�านวยการ 
   โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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13 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอ�านวยการศูนย์รับ
   บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
8 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ สภากาชาดไทย
2552  ประธานท่ีประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย
1 เม.ย. 2551 - 17 พ.ค. 2559 อธิการบดี 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 - 2556  คณะกรรมการการอดุมศกึษา และประธาน
   คณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและระบบ
   อุดมศึกษา 
2549 - 2552  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิกรรมการนโยบาย
   กองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ส�านกังานกองทนุและสนับสนุนการวิจัย
2549 - 2552  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2549 - 2552  อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการและ
   รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ
2543 - 2545  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
   องค์การเภสัชกรรม
21 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2550 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ประเภทผูแ้ทนผูบ้รหิารสภามหาวิทยาลยั
1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2550 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2550 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
   สภากาชาดไทย
2540 - 2542  รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2533 - 2542  หัวหน้าศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์
2533 - 2542  ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมระบาดวิทยา 
   คลนิกินานาชาติของเครอืข่ายระบาดวทิยา
   คลินิกนานาชาติ
 
การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
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Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC.
Independent Director  
Chairman of the Corporate Social Responsibility Committee
Audit Committee Member

Age: 69 years 

Date of First Director’s Appointment: 11 May 2016

Educational qualifications:
 Thai Board in Family Medicine, Medical Council of Thailand
 National Defence Program, National Defence College
 Master of Science (Clinical Epidemiology), 
 The University of Pennsylvania, U.S.A
 Certificate in the Management Training Program, 
 The University of Toronto, Canada
 Certificate in Clinical Economics, The Wharton School, U.S.A.
 The Thai Board in Preventive Medicine, 
 The Medical Council, Thailand
 Master of Science (Clinical Epidemiology), 
 McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada
 The Thai Board in General Practice, The Medical Council, Thailand
 Bachelor of Medicine, Chulalongkorn University
 Bachelor of Science, Chulalongkorn University

Training with Thai IOD:
 Director Accreditation Program (DAP) Class 144/2018

Work experiences: 
Feb 2017 - Present  Independent Director, Audit Committee 
   Member and Chairman of the Corporate 
   Social Responsibility Committee, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Apr 2016 - Present  Chairman of the subcommittee on 
   Driven and Reform of Public Health 
   Systems in Health and Health Insurance 
   System  
2016 - Present  Director, King Chulalongkorn Memorial 
   Hospital, Thai Red Cross Society
13 Aug 2014 - Present Executive Vice President Organ Donation 
   Centre, Thai Red Cross Society
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8 Aug 2014 - Present Member of the National Legislative 
   Assembly
2014 - Present  Board Member, 
   Thai Red Cross Society Board
2009  Chairman, The Council of University 
   Presidents of Thailand (CUPT)
1 Apr 2008 - 17 May 2016 President, Chulalongkorn University  
2008 - 2013  Board Member and Chairman, 
   The Research Committee Office of
    the Higher Education Commission
2006 - 2009  Board Member and Chairman of Audit 
   Committee, The Thailand Research Fund
2006 - 2009  Board Member, Health Systems 
   Research Institute (HSRI)
2006 - 2009  Former Advisor to the Minister and 
   Deputy Minister, Ministry of Public Health
2000 - 2002  Board member & Audit Committee 
   Member, The Government Pharmaceutical 
   Organization
21 Oct 1999 - 30 Sep 2007 Board Member, The Council of 
   Chulalongkorn University
1 Oct 1999 - 30 Sep 2007 Dean, Faculty of Medicine,   
   Chulalongkorn University
1 Oct 1999 - 30 Sep 2007 Director, King Chulalongkorn Memorial 
   Hospital, Thai Red Cross Society
1997 - 1999  Associate Dean of Research Affairs, 
   Faculty of Medicine, Chulalongkorn 
   University
1990 - 1999  Director, Chula Clinical Research Center
1990 - 1999  Director, International Clinical 
   Epidemiology Network Training Center

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None
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พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

อายุ: 63 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 พฤศจิกายน 2560

การศึกษา:
 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50
 หลักสูตรหลักประจ�าชุดที่ 65 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
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ประสบการณ์การท�างาน: 
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา  
  ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - พ.ย. 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
           - หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
           - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงยุติธรรม
           - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
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General Nivat Meenayotin
Independent Director      
Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee Member

Age: 63 years
 
Date of First Director’s Appointment: 14 November 2017

Educational qualifications:
 National Defence Program Class 50
 Command and General Staff College Class 65
 Chulachomklao Royal Military Academy Class 26

Training with Thai IOD:
 Director Accreditation Program (DAP) Class 144/2018

Work experiences: 
Nov 2017 - Present Independent Director and Nomination 
  Remuneration and Corporate Governance
  Committee Member, 
  Berli Jucker Public Company Limited
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Feb 2017 - Nov 2017 Independent Director and Audit Committee 
  Member, 
  Big C Supercenter Public Company Limited
            - Director of Law and Justice Division of 
   the National Council for Peace and Order
           - Vice Minister of Minister of Justice
           - Senior Expert for the Royal Thai Army

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None
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นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ   
กรรมการอิสระ

อายุ: 59 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 ธันวาคม 2544

การศึกษา:
 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย 
 สหรัฐอเมริกา
 เนตบัิณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกท่ีสอบเป็น                  
 เนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 (วตท. 12) 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Train of the Trainer (TOT) รุ่นที่ 1/2013
 The Executive Director Course (EDC) รุ่นที่ 1/2012 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000

ประสบการณ์การท�างาน: 
2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหา 
  ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
  ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิมิเต็ด 
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2539 - ปัจจุบัน  ทนายความอาวุโส 
   บรษัิท วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพาร์เนอร์ส จ�ากดั
ส.ค. 2557 - พ.ค. 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
2551 - พ.ค. 2560  กรรมการ 
   บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
   (มหาชน)
ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558 กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ
   ก�าหนดค่าตอบแทน 
   บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2557  กรรมการ 
   เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2555 - 2557  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
   บรษัิท แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ 
   จ�ากัด (มหาชน)
2552 - 2556  กรรมการ 
   บรษัิท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั (มหาชน) 
2551 - 2557  ประธาน 
   บรษัิท วรีะวงค์, ชินวัฒน์ และเพยีงพนอ จ�ากัด
2550 - 2554  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
2549 - 2557  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
2544 - 21 มี.ค. 2559  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
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Mr. Weerawong Chittmittrapap    
Independent Director

Age: 59 years 

Date of First Director’s Appointment: 26 December 2001

Educational qualifications:
 Master in Law, 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
 Capital Market Academy Leader Program 12 (CMA 12), 
 Capital Market Academy

Training with Thai IOD:
 Train of the Trainer (TOT) Class 1/2013
 The Executive Director Course (EDC) Class 1/2012 
 Director Certification Program (DCP) Class 0/2000

Work experiences: 
2001 - Present  Independent Director, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Mar 2016 - Present  Director, 
   Big C Supercenter Public Company Limited
Aug 2014 - Present  Director and Member of Nomination and 
   Remuneration Committee, 
   Siam Commercial Bank Public Company 
   Limited
2011 - Present  Independent Director and Chairman of 
   Nominating, Compensation and Corporate 
   Governance Committee (NCCG), 
   SCB Life Assurance Public Company Limited
2013 - Present  Director, 
   Frasers Centrepoint Limited
1996 - Present  Senior Partner, 
   Weerawong, Chinnavat & Partners Limited
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Aug 2014 - May 2017 Independent Director and Chairman of 
   Audit Committee, 
   Thai Airways International Public Company 
   Limited
2008 - May 2017  Director, 
   National Power Supply Public Company 
   Limited
Jul 2014 - Sep 2015  Nomination Committee member and 
   Chairman of the Compensation, 
   Thai Airways International Public Company 
   Limited
2012 - 2014  Director, 
   Fraser and Neave Limited
2012 - 2014  Director and Audit Committee member, 
   Golden Land Property Development Public 
   Company Limited
2009 - 2013  Director, 
   Minor International Public Company Limited
2008 - 2014  Chairman, 
   Weerawong, Chinnavat & Peangpanor 
   Limited
2007 - 2011  Director and Audit Committee member, 
   Siam Food Products Public Company Limited
2006 - 2014  Director and Audit Committee member, 
   GMM Grammy Public Company Limited
2001 - 21 Mar 2016  Independent Director and Audit Committee 
   member, 
   Berli Jucker Public Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None
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นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการอิสระ

อายุ: 62 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 11 พฤศจิกายน 2558

การศึกษา:
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2015
 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2012
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2009
 Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) 
 รุ่นที่ 2/2008
 Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 39/2008
 Refresher Course DCP (DCP re) รุ่นที่ 1/2008
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006

ประสบการณ์การท�างาน: 
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ
   บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
   และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
   บริษัท ยู ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
   บรษัิท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน)
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558 กรรมการ และประธานกรรมการก�าหนด
   ค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - ก.ย. 2558 กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา
   และก�าหนดค่าตอบแทน 
   บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - ก.ค. 2557 กรรมการ 
   บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
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ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ 
   กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ 
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ 
   ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
   การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
   ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
   ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
   และสังคมแห่งชาติ
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 กรรมการ 
   ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
   ตลาดหลักทรัพย์
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 กรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
   การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   กระทรวงยุติธรรม
มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
   ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2556 - ก.ย. 2558 กรรมการ 
   ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการศาลยตุธิรรม
ส.ค. 2556 - เม.ย. 2557 กรรมการ 
   การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ต.ค. 2555 - มี.ค. 2557 กรรมการ องค์การเภสัชกรรม 
   กระทรวงสาธารณสุข
ต.ค. 2555 - ต.ค. 2556 รองปลัดกระทรวงการคลัง 
   กระทรวงการคลัง
2554 - 2555  กรรมการ
   บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
   ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2555  อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2553 - 2555  กรรมการ 
   กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)
2553 - 2555  กรรมการ 
   องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (MTJA)
2553 - 2555  กรรมการและเลขานุการ 
   กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2552 - 2553  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคลัง
2552 - 2553  กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
2552 - 2553  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
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Mr. Rungson Sriworasat
Independent Director  

Age: 62 Years 

Date of First Director’s Appointment: 11 November 2015

Educational qualifications:
 Master of Business Administration, Prince of Songkla University
 Bachelor of Law, Sukhothai Thammathirat Open University
 Bachelor of Accounting, Ramkhamhaeng University

Training with Thai IOD:
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Class 14/2015
 Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 7/2013
 Role of the Chairman Program (RCP) Class 28/2012
 Director Accreditation Program (DAP) Class 86/2010
 Audit Committee Program (ACP) Class 26/2009
 Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) 
 Class 2/2008
 Finance for Non-Finance Director (FND) Class 39/2008
 Refresher Course DCP (DCP re) Class 1/2008
 Director Certification Program (DCP) Class 81/2006

Work experiences: 
June 2017 - Present  Director, WP Energy Public Company 
   Limited
Dec 2017 - Present  Independent Director, Chairman of 
   Audit Committee and Nomination and 
   Remuneration Committee, 
   U CITY Public Company Limited
Feb 2016 - Present  Independent Director, Charoen 
   Pokphand Foods Public Company 
   Limited
Nov 2015 - Present  Independent Director, Berli Jucker 
   Public Company Limited
Nov 2014 - Present  Member of Prince Songkla University 
   Council
July 2014 - Sep 2015 Director and Chairman of the 
   Remuneration Committee, 
   PTT Public Company Limited
Apr 2014 - Sep 2015  Director and Chairman of Nomination 
   and Remuneration Committee, 
   Thai Airways International Public 
   Company Limited
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Apr 2014 - Jul 2014   Director, National Credit Bureau Co., Ltd.  
Oct 2013 - Sep 2015  Permanent Secretary, Ministry of Finance
Oct 2013 - Sep 2015  Chairman, Government Pension Fund
Oct 2013 - Sep 2015  Chairman, Thailand’s Student Loan Fund
Oct 2013 - Sep 2015  Chairman, Office of Insurance Commission 
   (OIC)
Oct 2013 - Sep 2015  Director, Committee on Public and 
   Private Sectors Economic Problems
Oct 2013 - Sep 2015  Director, Office of Securities and 
   Exchange Commission
Oct 2013 - Sep 2015  Director, Committee on the National 
   Strategy for the Prevention and 
   Suppression of Corruption in the State 
   Ministry of Justice
June 2013 - Present  Chairman of the Board of Directors, 
   TMB Bank Public Company Limited
Feb 2013 - Sep 2015 Director, Office of the Commission for 
   Judicial Service
Aug 2013 - Apr 2014  Director, State Railway of Thailand
Oct 2012 - Mar 2014  Director, The Government Pharmaceutical 
   Organization Ministry of Public Health
Oct 2012 - Oct 2013  Deputy Permanent Secretary, Ministry 
   of Finance
2011 - 2012  Director, Eastern Water Resources 
   Development and Management Plc.
2010 - 2012  Director-General, The Comptroller 
   General Department Ministry of Finance
2010 - 2012  Director, Government Pension Fund
2010 - 2012  Director, Malaysia-Thailand Joint 
   Authority (MTJA)
2010 - 2012  Director and Secretary, 
   Student Loans Fund
2009 - 2010  Inspector, Ministry of Finance
2009 - 2010  Director, Provincial Waterworks Authority
2009 - 2010  Director and Chairman of Executive 
   Committee, Dhanarak Asset 
   Development Co., Ltd.

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None
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พลต�ารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ก�าจร ตติยกวี                
กรรมการอิสระ

อายุ: 67 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 กุมภาพันธ์ 2555

การศึกษา:
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) 
 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010

ประสบการณ์การท�างาน: 
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ
   ก�ากับดูแลกิจการ
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2557 - มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2556 - มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
   บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 - มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ 
   บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2556 - มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2553  เลขาธิการ ป.ป.ส. 
   ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
   ปราบปรามยาเสพติด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

อายุ: 62 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 15 กุมภาพันธ์ 2560

การศึกษา:
 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 Sasin Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Health Care Evaluation and Management Skills, 
 University of Toronto
 Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์การแพทย์) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์การท�างาน: 
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
   บรษัิท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ�ากดั (มหาชน)
ปัจจุบัน  ข้าราชการบ�านาญ
18 เม.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 ม.ิย. 2557 - 17 เม.ย. 2558 เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
   ส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
2557  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 
   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2552 - 27 มิ.ย. 2557  รองเลขาธกิารคณะกรรมการอดุมศกึษา 
   ส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
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Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.        
Independent Director      

Police General Krisna Polananta
Independent Director           
Audit Committee Member
Nomination, Remuneration and Corporate Governance 
Committee Member

Age: 62 years

Date of First Director’s Appointment: 15 February 2017

Educational qualifications: 
 National Defence Program, National Defence College
 Sasin Executive Program, Chulalongkorn University
 Health Care Evaluation and Management Skills, University of 
 Toronto
 Mini MBA in Health, Chulalongkorn University
 Certificate in the Paediatrics (equivalent to doctorate), 
 Chulalongkorn University
 Bachelor of Medicine, Chulalongkorn University
 Bachelor of Science (Medical Science), Chulalongkorn University

Training with Thai IOD:
 Director Accreditation Program (DAP) Class 35/2005

Work experiences: 
Feb 2017 - Present  Independent Director, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Present  Retired Government Official
18 Apr 2015 - 30 Sep 2016 Permanent Secretary, 
   Ministry of Education
27 Jun 2014 - 17 Apr 2015 Secretary, 
   The Higher Education Commission
2014  Committee member of Council, 
   Chitralada Technology College
2013 - Present  Committee member of Council, 
   Navamindradhiraj University
2009 - 27 Jun 2014  Deputy Secretary General,
   The Higher Education Commission

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None

Age: 67 years 

Date of First Director’s Appointment: 23 February 2012

Educational qualifications:
 Master of Public Administration National Institute of Development 
 Administration (NIDA)
 Bachelor of Public Administration Royal Police Cadet Academy 
 (RPCA)

Training with Thai IOD:
 Director Accreditation Program (DAP) Class 86/2010

Work experiences: 
Nov 2015 - Present  Nomination, Remuneration and Corporate 
   Governance Committee Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2014 -  Jun 2014 Chairman of Audit Committee, 
   MCOT Public Company Limited
Oct 2013 - Jun 2014  Chairman of Audit Committee, 
   Airport of Thailand Public Company Limited
Aug 2013 - Present  Independent Director, 
   Siam Food Products Public Company 
   Limited
Apr 2013 - Jun 2014  Independent Director, 
   MCOT Public Company Limited
Feb 2013 - Jun 2014  Independent Director, 
   Airport of Thailand Public Company Limited
Feb 2012 - Present  Independent Director and Audit Committee 
   Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
2008 - 2010  Secretary General, Narcotics Control Board 
   (NCB), 
   Office of The Narcotics Control Board 
   (NCB) 

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None
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นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร 
กรรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานคณะจัดการ
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อายุ: 41 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 เมษายน 2550

การศึกษา:
 ปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยนครพนม
 ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารทั่วไป
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา
 ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2557
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4/2557 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย รุ่น 4/2556 
 สถาบันพัฒนาข้ารายการฝ่ายอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด
 หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
 ระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 10/2556
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 
 รุ่นที่ 6/2556 สถาบันวิทยาการการค้า
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16/2554 - 2555 
 (บ.ย.ส. 16) วิทยาลัยการยุติธรรม
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551 (ว.ต.ท. 6) 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตร Director Diploma Examination 
 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21/2009 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 95/2007 

ประสบการณ์การท�างาน: 
ปัจจุบัน  ประธานคณะจัดการ
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 
   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการการลงทุน และกรรมการกิจการเพื่อ
   สังคม 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการบริหาร
   และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 ประธานคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม
   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จ�ากัด
มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ�ากัด
ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2551 - ก.ค. 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2550 - พ.ย. 2560 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 
คู่สมรสของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
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Mr. Aswin Techajareonvikul
Director      
Executive Director
Risk Management Committee Member
Investment Committee Member
Corporate Social Responsibility Committee Member
Chief Executive Officer and President
President of Management Board

11

Age: 41 years 

Date of First Director’s Appointment: 26 April 2007

Educational qualifications:
 Honorary Degree of Doctor of Business Administration in 
 Management, Nakhon Phanom University, Thailand
 Honorary Degree of Doctor of Philosophy in General Management, 
 Ramkhamhaeng University, Thailand
 Honorary Degree of Doctor of Philosophy in Business 
 Administration, Western University, Thailand
 Master of Public Administration, Harvard University, U.S.A.
 Master of Business Administration, 
 Massachusetts Institute of Technology, U.S.A
 Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand
 BhumipalungPhandin for Top Executive Program 3/2014, 
 Chulalongkorn University
 Executive Training Class 4/2014, Thailand Energy Academy
 Program for Executives on Justice Administration, Class 4/2013, 
 Training and Development Institute Office of the Attorney General
 Associate Judge Program, Class 10/2013, 
 Central Intellectual Property and International Trade Court
 Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) 
 Class 6/2013, Commerce Academy
 Program for Senior Executive on Justice Administration,
 Class 16/2011 - 2012, Judicial Training Institute
 Capital Market Academy Leader Program 6/2008 (CMA6), 
 Capital Market Academy (CMA)
 Director Diploma Examination, 
 Australian Institute of Company Director

Training with Thai IOD:
 Role of the Chairman Program (RCP) Class 21/2009
 Director Certification Program (DCP) Class 95/2007

Work experiences:  
Present  President of Management Board
   Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2017 - Present  Risk Management Committee Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited

Jun 2017 - Present  Corporate Social Responsibility Committee 
   Member, 
   Big C Supercenter Public Company Limited
Feb 2017 - Present  Investment Committee Member and Corporate 
   Social Responsibility Committee Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Sep 2016 - Present  Chief Executive Officer and President, 
   Big C Supercenter Public Company Limited
May 2016 - Present  Chairman of the Executive Committee and
    Risk Management Committee Member, 
   Big C Supercenter Public Company Limited
May 2016 - Jun 2017 Chairman of the Corporate Social 
   Responsibility Committee,
   Big C Supercenter Public Company Limited
Mar 2016 - Present  Director, 
   Big C Supercenter Public Company Limited
Jun 2015 - Present  Chief Executive Officer and President, 
   T.C.C. Intertrade Company Limited
Jun 2014 - Present  Chief Executive Officer and President, 
   TCC Logistics and Warehouse Company 
   Limited
Oct 2012 - Present  Director, 
   TCC Corporation Limited
Aug 2012 - Present  Chief Executive Officer and President, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2008 - July 2012 President, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2007 - Nov 2017 Chairman of the Risk Management 
   Committee, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Apr 2007 - Present  Director and Executive Director, 
   Berli Jucker Public Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect):  None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: Spouse of Mrs. Thapanee Techajareonvikul
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ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน
และก�ากับดูแลกิจการ
รองประธานกรรมการบริหาร

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ    
กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 ธันวาคม 2544

การศึกษา:
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค 
 สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ประสบการณ์การท�างาน: 
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ
  ก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2556 รองประธานกรรมการ 
  บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2556 รองประธานกรรมการ 
  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2544 - 2555 กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ
  ก�ากับดูแลกิจการ 
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร   
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2544 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

อายุ: 71 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 1 สิงหาคม 2545

การศึกษา:
 Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย นวิยอร์ค สหรฐัอเมรกิา 
 (ด้วยทุนฟูลไบร์ทตลอดหลักสูตร)
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5) 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 
 (TEPCoT 3) สถาบันวิทยาการการค้า

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003

ประสบการณ์การท�างาน: 
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ
   กรรมการบริหารความเสี่ยง
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2545 - ธ.ค. 2550 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2534 - 2544  กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จ�ากัด
2529 - 2534  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 
   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
2523 - 2529  ผู้จัดการฝ่ายการค้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
   บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จ�ากัด
2519 - 2523  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

12 13
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Dr. Chaiyut Pilun-Owad
Director      
Chairman of the Nomination, Remuneration 
and Corporate Governance Committee
Vice Chairman of the Executive Board       

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

Age: 69 years 

Date of First Director’s Appointment: 19 December 2001

Educational qualifications:
 Ph.D. Economics and Finance, University of New York, U.S.A.

Training with Thai IOD:
 Director Accreditation Program (DAP) Class BJC/2004

Work experiences: 
Feb 2012 - Present Chairman of the Nomination Remuneration 
  and Corporate Governance Committee, 
  Berli Jucker Public Company Limited
2003 - 2013 Vice Chairman, the Southeast Life Insurance 
  Company Limited
2003 - 2013 Vice Chairman, the Southeast Insurance 
  Company Limited
2001 - 2012 Nomination Remuneration and Corporate 
  Governance Committee Member, 
  Berli Jucker Public Company Limited
2001 - Present Director and Vice Chairman of the Executive 
  Board, 
  Berli Jucker Public Company Limited
June 2001 - Present Vice Chairman of the Executive Board, 
  TCC Corporation Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None

Age: 71 years 

Date of First Director’s Appointment: 1 August 2002

Educational qualifications:
 Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A. 
 Master of Business Administration, (Full Bright Scholarship) 
 Columbia University, New York, U.S.A.
 Bachelor of Economics (Honors), Thammasat University
 Capital Market Academy Leadership Program 5 (CMA Class 5), 
 Capital Market Academy 
 Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 3), 
 Commerce Academy

Training with Thai IOD:
 Director Certification Program (DCP) Class 41/2004 
 Director Accreditation Program (DAP) Class 2/2003

Work experiences: 
Jan 2008 - Present  Director, Vice Chairman of the Executive 
   Board and Risk Management Committee 
   Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Aug 2002 - Dec 2007 President, 
   Berli Jucker Public Company Limited
1991 - 2001  Managing Director, 
   SCG Trading Co., Ltd.
1986 - 1991  Finance Manager, 
   The Siam Cement Public Company Limited
1980 - 1986  Trading and Finance Manager, 
   SCG Trading Co., Ltd.
1976 - 1980  Standard Chartered Bank - Bangkok Branch 

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None

12 13
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นายประเสริฐ เมฆวัฒนา                                 
กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 71 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 1 มกราคม 2551

การศึกษา:
 ปริญญาตรี California State University, San Diego, U.S.A.
 International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A.
 Program for Management Development, 
 Harvard Business School, U.S.A.

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ประสบการณ์การท�างาน: 
ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท คริสตอลลา จ�ากัด
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
   บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กจิการพเิศษ 
   บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด

14

ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จ�ากัด
มี.ค. 2554 - พ.ย. 2554 (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   กลุ่มโครงการต่างประเทศ และ (รักษาการ) 
   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   กลุ่มการแปรรูป บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บริษัท ควอลิตี้ ไพน์ แอปเปิล โปรดักส์ จ�ากัด
มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ากัด
ม.ค. 2552 - มี.ค. 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ
   กรรมการบริหารความเสี่ยง
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
2550  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
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Mr. Prasert Maekwatana                           
Director      
Vice Chairman of the Executive Board
Risk Management Committee Member

Age: 71 years 

Date of First Director’s Appointment: 1 January 2008

Educational qualifications: 
 Bachelor, California State University San Diego, U.S.A.
 International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A.
 Program for Management Development, 
 Harvard Business School, U.S.A.

Training with Thai IOD:
 Director Certification Program (DCP) Class 89/2007
 Director Accreditation Program (DAP) Class BJC/2004

Work experiences: 
Sep 2017- Present  Executive Vice President, Cristalla Co., Ltd.
Sep 2016 - Present  Remuneration and Nomination Committee 
   Member, Siam Food Products Public 
   Company Limited
Aug 2012 - Present  Senior Executive Vice President of Special 
   Affairs, TCC Corporation Company Limited
Nov 2011 - Present  Vice Chairman of the Executive Board, 
   Plantheon Company Limited
Oct 2011 - Present  Director and Chairman of the Executive 
   Board, 
   Terrago Bio-Tech Company Limited
Mar 2011 - Nov 2011 (Acting) Senior Executive Vice President of 
   International Business Group and (Acting) 
   Senior Executive Vice President of 
   Processed Goods, 
   Plantheon Company Limited

14

2010 - Present  Director, 
   Quality Pine Apple Products Company 
   Limited
Jun 2009 - Present  Director and Chairman of the Executive 
   Board, 
   Terrago Fertilizer Company Limited
Jan 2009 - Mar 2011  President, 
   Plantheon Company Limited
Jan 2008 - Present  Director, Vice Chairman of the Executive 
   Board and Risk Management Committee 
   Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
2007 - Present  Director and Vice Chairman of the Executive 
   Board, 
   Siam Food Products Public Company Limited
2007  Senior Executive Vice President, 
   Berli Jucker Public Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None
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นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร                     
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 63 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 ธันวาคม 2544

การศึกษา:
 Mini MBA สาขา Leadership Management 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
 DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2006
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 

ประสบการณ์การท�างาน: 
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการการลงทุน 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน*  กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
   กรรมการบริหาร 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
   เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
   เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

15

ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร 
   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
   ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบรหิาร 
   คนที่ 2 
   บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ และรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
   อาวุโส 
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บรษัิท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรยีล เอสเตท 
   (ระยอง) จ�ากัด
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
ต.ค. 2546 - พ.ค. 2553 กรรมการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ 
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร
   และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
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Mr. Sithichai Chaikriangkrai             
Director      
Chairman of the Investment Committee
Executive Director
Risk Management Committee Member

Age: 63 years 

Date of First Director’s Appointment: 26 December 2001

Educational qualifications:
 Mini Master of Business Administration, Leadership Management, 
 Kasetsart University
 Diploma in Computer Management, Chulalongkorn University
 Bachelor’s degree of Accountancy (First Class Honours), 
 Thammasat University

Training with Thai IOD: 
 DCP Refresher Course (DCP-Re) Class 2/2006
 Director Certification Program (DCP) Class 26/2003 

Work experiences: 
June 2017 - Present  Chairman of the Investment Committee, 
   Berli Jucker Public Company Limited
May 2016 - Present*  Corporate Governance Committee Member, 
   Executive Committee member and Risk 
   Management Committee member, 
   Big C Supercenter Public Company Limited
Mar 2016 - Present  Director, Big C Supercenter Public Company 
   Limited
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

15

Oct 2011 - Present  Director and Vice Chairman of the Executive 
   Board No.2, 
   Sermsuk Public Company Limited
May 2010 - Present  Director and Senior 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 Executive Vice Chairman of 
   Executive Board, 
   Beer Thip Brewery (1991) Company Limited
Oct 2003 - May 2010 Director and Senior Vice President, 
   Thai Beverage Public Company Limited
Dec 2001 - Present  Director, Executive Director and Risk 
   Management Committee Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None
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ประวัติคณะจัดการและผู้บริหาร

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 3
ประธานคณะจัดการ

ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการหน้า 56

1

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล                   
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจ�าส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท
กรรมการการลงทุน 
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการบริหาร

อายุ: 41 ปี 

การศึกษา:
 ปรญิญา บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมรกิา
 ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน: 
ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน  รกัษาการแทนประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงนิ
   กลุ่มบริษัท 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการการลงทุน และกรรมการกิจกรรม
   เพื่อสังคม
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ประจ�าส�านกั
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จ�ากดั
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน  สมาชกิคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ และ
   สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
   บรษัิท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน)
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บรษัิท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน)

2

มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บีเจซี ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด
ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารประจ�าส�านกัประธาน
   กรรมการบริษัท 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด   
ก.พ. 2555 - 14 พ.ย. 2560 กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ
   ก�ากับดูแลกิจการ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ากัด
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก�าหนด
   ค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2551 - ธ.ค. 2558 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2550 - ธ.ค. 2550 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
พ.ย. 2546 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2546 - 14 พ.ย. 2560 กรรมการ
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 
 บุตรีของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
 คู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
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Management Board and Executive

Mr. Aswin Techajareonvikul 
Chief Executive and President
Acting President of BJC Business Group 3
President of Management Board

Detailed as appeared on page 57

1

Mrs. Thapanee Techajareonvikul        
Senior Executive Vice President - Chief Executive Officer and President Office
Acting Group Chief Financial Officer
Investment Committee Member
Corporate Social Responsibility Committee Member
Executive Director

Age: 41 years 

Educational qualifications:
 Master of Business Administration, Harvard University, U.S.A.
 Bachelor of Sciences in Economics, 
 Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.
 Director Certification Program (DCP) Class 46/2004, 
 Thai Institute of Directors 
 Director Accreditation Program (DAP) Class 10/2004, 
 Thai Institute of Directors
 Finance for Non-Finance Directors (FND) Class 10/2004, 
 Thai Institute of Directors

Work experiences: 
Sep 2017 - Present  Acting Group Chief Financial Officer, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Feb 2017 - Present  Investment Committee Member, 
   Corporate Social Responsibility 
   Committee Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2017 - Present  Senior Executive Vice President - Chief 
   Executive Officer & President Office, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2017 - Present  Director, 
   TCC Intertrade Company Limited
May 2016 - Present  Corporate Governance Committee 
   Member and Executive Committee 
   Member, 
   Big C Supercenter Public Company 
   Limited
Apr 2016 - Present  Director, Plantheon Company Limited
Mar 2016 - Present  Director, 
   Big C Supercenter Public Company 
   Limited

2

Mar 2016 - Present  Director, 
   BJC Distribution Company Limited  
Jan 2016 - Dec 2016 Chief Officer - Chairman Office, 
   Berli Jucker Public Company Limited
May 2015 - Present  Director, 
   TCC Corporation Limited
Feb 2012 - 14 Nov 2017 Nomination Remuneration and 
   Corporate Governance Committee 
   Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Aug 2009 - Present  Director, 
   T.C.C. Technology Company Limited  
Jan 2008 - Present  Secretary to Nomination, Remuneration 
   and Corporate Governance Committee, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2008 - Dec 2015 Senior Executive Vice President, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Aug 2007 - Dec 2007 Executive Vice President, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Aug 2004 - Present  Director, 
   TCC Corporation Company Limited
Nov 2003 - Present  Executive Director, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2003 - 14 Nov 2017 Director, 
   Berli Jucker Public Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company:
 Daughter of Mr.Charoen Sirivadhanabhakdi and                                                   
 Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
 Spouse of Mr. Aswin Techajareonvikul
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นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร            
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะจัดการ

นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์         
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะจัดการ

อายุ: 58 ปี

การศึกษา:
 Advanced Management Program Harvard Business School 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน: 
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน  สมาชิกคณะจัดการ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2557 - ธ.ค. 2559 ผู้จัดการใหญ่ 
   กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2557  รองผู้จัดการใหญ่ 
   กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2556  กรรมการบริษัท
    บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
2542 - 2550  กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ากัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): 0.0005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

อายุ: 53 ปี 

การศึกษา:
 ปริญญาเอก สาขาบริหารอุตสาหกรรม
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 (Magna Cum Laude Honors)
 Senior Executive Development Program, 
 The University of Michigan’s Ross School of Management

ประสบการณ์การท�างาน: 
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน  สมาชิกคณะจัดการ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการคณะอนกุรรมการรณรงค์เพิม่ผู้บรจิาค
   โลหิต ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2559 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา
   สมาคมการตลาดแห่งประเทศ
2553 - 2554  นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
2539 - 2560  Senior Vice President & General Manager 
   (ต�าแหน่งสุดท้าย)
   บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

3 4
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Mr. Pattaphong Iamsuro         
President of BJC Business Group 1
Risk Management Committee Member
Management Board Member

Mr. Tul Wongsuphasawat     
President of BJC Business Group 2
Risk Management Committee Member
Management Board Member

Age: 58 Years

Educational qualifications: 
 Advanced Management Program Harvard Business School 
 Master of Business Administration (MBA), 
 National Institute of Development Administration (NIDA)
 Bachelor of Business Administration (Marketing), 
 Assumption University
 Director Certification Program (DCP) Class 89/2007, 
 Thai Institute of Directors 

Work experiences: 
August 2017 - Present President of BJC business group 1, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Present  Management Board Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Aug 2014 - Dec 2016 President of Packaging Supply Chain, 
   Berli Jucker Public Company Limited
2007 - Present  Risk Management Committee Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
2007 - 2014  Executive Vice President of Consumer 
   Supply, 
   Berli Jucker Public Company Limited
2007 - 2013  Director, 
   Siam Food Products Public Company 
   Limited
1999 - 2007  Managing Director, 
   Berli Jucker Foods Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): 0.0005

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None

Age: 53 Years

Educational qualifications:
 Doctor of Philosophy of Industrial Business Administration (Ph.D.)
 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 Master of Business Administration (MBA), Assumption University
 Bachelor of Business Administration (BBA), Assumption University 
 (Magna Cum Laude Honors)
 Senior Executive Development Program, 
 The University of Michigan’s Ross School of Management

Work experiences: 
Nov 2017 - Present Risk Management Committee Member, 
  Berli Jucker Public Company Limited
Aug 2017 - Present President of BJC business group 2, 
  Berli Jucker Public Company Limited
Aug 2017 - Present Management Board Member, 
  Berli Jucker Public Company Limited
2016 - Present Subcommittee of Blood Donation Campaign 
  National Blood Centre, Thai Red Cross Society
2016 - Present Vice President of the Foundation for Education,
  Marketing Association of Thailand (MAT)
2010 - 2011 President of Marketing Association of Thailand 
  (MAT)
1996 - 2017 Senior Vice President & General Manager 
  (last position), BRAND’S Suntory (Thailand) 
  Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None

3 4
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นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ 
ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะจัดการ

อายุ: 59 ปี 

การศึกษา:
 ปริญญาโท การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA) 
 มหาวิทยาลัยรูสเวลท์ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Advanced Management Program (AMP188) 
 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์ 

ประสบการณ์การท�างาน: 
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน  ผูจ้ดัการใหญ่ ธรุกจิต่างประเทศและพฒันาธรุกจิ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน  สมาชิกคณะจัดการ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ม.ค. 2560 - ส.ค. 2560  ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2559 - ธ.ค. 2559 ผู้จัดการใหญ่ 
   กลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

5

ม.ค. 2559 - ต.ค. 2559 ผู้จัดการใหญ่ 
   กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และบริหารธุรกิจค้าปลีก
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2558 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2551 - มี.ค. 2558 รองผู้จัดการใหญ่ 
   กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�ากัด
 
การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
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Mr. Terapon Kietsuranon
President of International Business & Business Development
Risk Management Committee Member
Management Board Member

Age: 59 Years 

Educational qualifications:
 Master of Marketing and International Business (MBA),
 Roosevelt University, Illinois, U.S.A.
 Bachelor of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
 Advanced Management Program (AMP 188), 
 Harvard University, U.S.A.
 General Management Program, National University of Singapore, 
 Singapore

Work experiences: 
Aug 2017 - Present  President of International Business & 
   Business Development, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Present  Management Board Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2017 - Aug 2017 President of BJC Business Group 2, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2016 - Dec 2016 President of Food Group & Lifestyle 
   Business Group, 
   Berli Jucker Public Company Limited

5

Jan 2016 - Oct 2016  President of Lifestyle Business Group & 
   Retail Business Management, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Apr 2015 - Dec 2015  Senior Executive Vice President of 
   Healthcare Supply Chain, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2008 - March 2015 Executive Vice President of 
   Healthcare Supply Chain, 
   Berli Jucker Public Company Limited
2008 - Present  Risk Management Committee Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
2007 - Present  Managing Director, 
   BJC Healthcare Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None
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นายศุภกิจ อัศวชัย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 59 ปี 

การศึกษา:
 ปริญญาโท สาขาการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน: 
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
22 ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
1 ก.พ. 2560 - 21 ก.ย. 2560 รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
1 เม.ย. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
1 พ.ย. 2551 - 31 ม.ีค. 2558 ผู้อ�านวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

7นายธีระ วีรธรรมสาธิต      
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท
และงานสนับสนุนส่วนกลางกลุ่มบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะจัดการ

อายุ: 55 ปี

การศึกษา:
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) สาขาการปกครอง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร สาขายทุธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน: 
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน  สมาชิกคณะจัดการ 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560 รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   กลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2558 รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่ม 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2553 - ม.ีค. 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
   ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ิย. 2550 - ม.ค. 2553 กรรมการผู้จัดการ
   บริษัท เอพีเอ็ม คอนซัลทิง จ�ากัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

6
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Mr. Supakit Assavachai
Chief Financial Officer 
Risk Management Committee Member

Age: 59 Years

Educational qualifications:
 Master of Management, Chulalongkorn University
 Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University

Work experiences: 
14 Nov 2017 - Present Risk Management Committee Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
22 Sep 2017 - Present Chief Financial Officer, 
   Berli Jucker Public Company Limited
1 Feb 2017 - 21 Sep 2017 Executive Vice President of 
   Group Accounting Division, 
   Berli Jucker Public Company Limited
1 Jan 2016 - 31 Jan 2017 Senior Vice President of 
   Group Accounting Division, 
   Berli Jucker Public Company Limited
1 Apr 2015 - 31 Dec 2016 Vice President of 
   Group Accounting Division, 
   Berli Jucker Public Company Limited
1 Nov 2008 - 31 Mar 2015 Vice President of Accounting Division, 
   Berli Jucker Public Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None

7Mr. Teera Werathamsathit     
Senior Executive Vice President of Group Human 
Resources and Administration Division
Risk Management Committee Member
Management Board Member

Age: 55 Years

Educational qualifications:
 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 
 Certificate in Strategic Human Resource Management,
 Harvard University, U.S.A.

Work experiences:  
May 2016 - Present  Executive Committee Member, 
   Big C Super Center Public Company Limited
Present  Management Board Member, 
   Berli Jucker Public Company Limited
May 2016 - May 2017 Vice President, Human Resources, 
   Big C Super Center Public Company Limited
Jan 2016 - Present  Senior Executive Vice President of Group 
   Human Resources & Administration Division, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Apr 2015 - Dec 2015  Executive Vice President of Group Human 
   Resource Division, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2012 - Present  Risk Management Committee Member,
   Berli Jucker Public Company Limited
Feb 2010 - Mar 2015 Senior Vice President of Group Human 
   Resource, 
   Berli Jucker Public Company Limited
Jun 2007 - Jan 2010  Managing Director, 
   APM Consulting Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): None

Family relationship with executive or major shareholders 
of the Company: None

6



49.00%

75.35%

35.00%

นางฟาม ธิ เลียน
และครอบครัว (ผู�ร�วมทุน)
Mrs. Pham Thi Lien and 

the Pham family
(Joint Venture)

25.00%

มงคลกรุ�ป (ผู�ร�วมทุน)
Mongkol Group 
(Joint Venture)

มงคลกรุ�ป (ผู�ร�วมทุน)
Mongkol Group
(Joint Venture)

โคโคคาร�า ไฟน� อิงค� 
(ผู�ร�วมทุน)

Cocokara Fine Inc. 
(Joint Venture)

บมจ. เบรนนแท็ก อินกรีเดียนส 
(ประเทศไทย) (ผูรวมทุน)
Brenntag Ingredients 

(Thailand) Public Co.,Ltd.
(Joint Venture)

นายพงษ�ประเสริฐ กัลยา (ผู�ร�วมทุน)
Phongpaseut Kanlagna (Joint Venture)

บจ. อินเตอรเน็ต
อินนิชิเอทีฟ เจแปน
Internet Initiative

Japan Co., Ltd.

25.00%

25.00%

25.00%

นายกานต� ชัยวณิชกิจ 
(ผู�ร�วมทุน)

Mr. Karn Chaiwanichkit
(Joint Venture)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED

กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ
Packaging Supply Chain

กลุมบรรจุภัณฑ
Packaging Products Group

ฝายบรรจุภัณฑ
Packaging Products Division

บมจ. อุตสาหกรรม
ทำเครื่องแกวไทย

Thai Glass Industries Plc.

บจ. ไทย มาลายา กลาส
Thai Malaya Glass Co., Ltd.

บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง
BJC Packaging Co., Ltd.

บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี
Thai Glass Technology Co., Ltd.

บีเจซี กลาส คัมปะนี ลิมิเต็ด
BJC Glass Company Limited

บีเจซี กลาส เวียดนาม ลิมิเต็ด
BJC Glass Vietnam Ltd.

กลุ�ม เอสซีซี และบอลล�
เซ�าท�อีสท� เอเชีย โฮลดิ้งส� 
(สิงคโปร�) พีทีอี (ผู�ร�วมทุน)

SCC Group and Ball 
Southeast Asia Holdings 

(Singapore) Pte
(Joint Venture)

เอซีไอ อินเตอร�เนชั�นแนล 
พีทีวาย แอลทีดี และไซ�ง�อน 

เบียร� แอลกอฮอล� 
เบฟเวอเรจ คอร�ปอร�เรชั�น 

(ผู�ร�วมทุน)
ACI International Pty Ltd 
and Saigon Beer Alcohol 
Beverage Corporation 

(Joint Venture)

เอซีไอ อินเตอร�เนชั�นแนล
พีทีวาย แอลทีดี (ผู�ร�วมทุน)
ACI International Pty Ltd

(Joint Venture)

ครอบครัวสถิตมั�นในธรรม, 
บจ. เอกบุคลา และ 

บจ. พรนวภัณฑ� (ผู�ร�วมทุน)
The Satidmannaitham 

family, Ekbukla Co., Ltd. 
and Ponnawapun Co., Ltd. 

(Joint Venture)

พีที. ไดนาพลาส (ผู�ร�วมทุน)
PT. Dynaplast
(Joint Venture)

บจ. ไทยเบเวอรเรจแคน
Thai Beverage Can Ltd.

ทีบีซี-บอล เบเวอรเรจแคน
โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด

TBC-Ball Beverage Can
Holdings Ltd.

ทีบีซี-บอล เบเวอรเรจแคน
เวียดนาม ลิมิเต็ด

TBC-Ball Beverage Can
Vietnam Ltd.

บจ. บีเจซี กลาส (ประเทศไทย)
BJC Glass Thailand Ltd.

บีเจซี โอ-ไอ กลาส พีทีอี แอลทีดี
BJC O-I Glass Pte. LTD.

มาลายา กลาส โปรดักส
เอสดีเอ็น บีเอชดี*

Malaya Glass Products
Sdn Bhd*

บจ. เบอรลี่ ไดนาพลาส
Berli Dynaplast Co., Ltd.

มาลายา - เวียดนาม
กลาส ลิมิเต็ด*

Malaya - Vietnam Glass Ltd.*

บจ. แกวกรุงไทย
Gaew Grung Thai Co., Ltd.

กลุมธุรกิจอาหาร
Foods Group

บจ. คอสมา เทรดดิ้ง*
Cosma Trading Company 

Limited*

กลุมธุรกิจสินคาอุปโภค
Non - Foods Group

บจ.บีเจซี เซลล็อกซ (เวียดนาม)
BJC Cellox (Vietnam)

Company Limited

บจ. บีเจเอช เมดิคอล
BJH Medical Company Limited

บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล
Thai - Scandic Steel Co., Ltd.

บจ. บีเจซี คอนซูเมอร
BJC Consumer Co., Ltd.

บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท
BJH Investment Co., Ltd.

บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล
แอนด เทรดด้ิง

BJC Industrial and Trading
Co., Ltd.

วีนา เปเปอร คัมปะนี ลิมิเต็ด
Vina Paper Company Limited

บจ. บีเจซี เฮลทแคร
BJC Healthcare Co., Ltd. บจ. เบอรลี่ ยุคเกอร สเปเชียลตี้ส

Berli Jucker Specialties Ltd.

บจ. เบอรลี่ ยุคเกอร โลจิสติกส
Berli Jucker Logistics Ltd.

บจ. มัณฑนา
Montana Co., Ltd. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี้ส

BJC Specialties Co., Ltd.

บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
Rubia Industries Ltd.

บจ. คอสมา เมดิคอล
Cosma Medical Co., Ltd.

บจ. ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 
C Distribution (Thailand)

Co., Ltd.บจ. เบอรลี่ เอเชียติ๊ก โซดา
Berli Asiatic Soda Co., Ltd.

บจ. เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส
Berli Jucker Foods Ltd.

บจ. มัณฑนา มารเก็ตติ้ง
Montana Marketing Company 

Limited

บจ. เซ็นทรัลพัทยา
Central Pattaya Limited

บจ. อินทนนทแลนด
Inthanon Land Co., Ltd.

บีเจซี ฟูดส (มาเลเซีย)
เอสดีเอ็น บีเอชดี

BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd

บจ. บีเจซี แอนด ซีเอฟ
(ประเทศไทย)

BJC & CF (Thailand) Co., Ltd.

บจ. บีเจซี เซลลอกซ (แคมโบเดีย)
BJC Cellox (Cambodia)

Company Limited

บจ. บีเจซี เอ็มไอบี คัมปะนี ลิมิเต็ด
BJC MIB Company Limited

บจ. บีเจซี โลจิสติกส เวิลด
BJC Logistic World
Company Limited

บจ. เมียนมา อินโอ เบส
Myanmar Indo Best Co., Ltd.

บจ. ไทย แดรี่
Thai Dairy Co., Ltd.

บจ. เบอรลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ
Berli Jucker Cellox Ltd.

ไทยคอรป อินเตอรเนชั่นแนล
คัมปะนี ลิมิเต็ด

Thai Corp International
Co., Ltd.

อิจิบัง ฟูดส คัมปะนี ลิมิเต็ด
Ichiban Foods Co., Ltd.

บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด
BJIMK Co., Ltd.

ไทยคอรป อินเตอรเนชั่นแนล
(เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด
Thai Corp International 

(Vietnam)  Co.,  Ltd.

ไทอัน กรุป
Thai An Group

ฝายเวชภัณฑ
Pharmaceutical Division

ฝายเคมีภัณฑอุตสาหกรรม
Specialties Division

ฝายการแพทย
Medical Division

บจ. ซีมารท (ประเทศไทย)
Cmart (Thailand) Limited

บจ. ซีมอลล
Cmall Limited

บจ. เชียงราย บิ๊กซี
Chaiengrai Big C Limited

บจ. เซ็นคาร
Cencar Lmited

บจ. บ๊ิกซี อินชัวรันส โบรคเกอร*
Big C Insurance Broker Co., Ltd.

บจ.บ๊ิกซี เซอรวิสเซส จำกัด
Big C Services Co., Ltd.

กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิค
Healthcare and Technical Supply Chain

กลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหม
Modern Retail Supply Chain

กลุมธุรกิจอื่นๆ
Other Business Group

50.00%

98.60%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

50.00%

26.79%

26.79%

100.00%

50.00%

50.00%

35.00%

49.00%

24.65%

51.00%

65.00%

50.00%

50.00%

73.21%

73.21%

บจ. บิ๊กซี  แฟรี่
Big C Fairy Limited

บจ. สุราษร บิ๊กซี
Surat Big C Limited

บริษัท ซี-ดีสทริบิวชั่น เอเชีย 
พีทีอี ลิมิเต็ด

C-Distribution Asia Pte. Ltd

บจ. อุดร บิ๊กซี
Udon Big C Co., Ltd.

บจ. พระราม 2 บิ๊กซี
Pharam II Big C Co., Ltd.

บจ. เซ็นทรัลซูเปอรสโตร
Central Superstore Limited

บจ. เทพารักษ บิ๊กซี
Theparak Big C Limited

บจ. บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร (ลาว)
Big C Supercenter (Lao)

Co., Ltd. บจ. สัมพันธกิจ
Samphankij Co., Ltd.

บจ. พิษณุโลก บิ๊กซี 2015
Phitsanulok Big C 2015

Limited

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
Big C Supercenter Public 

Company Limited

บจ. บีเจซี คอมเมิรซ
BJC Commerce Co., Ltd.

บจ. พิษณุโลก บื๊กซีี
Pitsanulok Big C Limited

บจ. บีเจซี ซูเปอรเซ็นเตอร
BJC Supercenter Co., Ltd.

บีเจซี อินเตอรเนช่ันแนล (เมียนมาร) 
คัมปะนี ลิมิเต็ด*

BJC International (Myanmar)
Co., Ltd.*

ฝายธุรกิจตางประเทศ
International Business 

Division

กลุมธุรกิจคาปลีก
Retail Business Group

บจ. หินออนและศิลา
Marble & Stones Co., Ltd.

บีเจซี (ฮองกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด
BJC (Hong Kong)
Company Limited

บจ. บีเจซี โลจิสติกส 
แอนด แวรเฮาส

BJC Logistics and
Warehouse Co., Ltd.

บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล
คัมปะนี ลิมิเต็ด

BJC International Co., Ltd.

ไทอัน เวียดนาม เทรดดิ้ง
คัมปะนี ลิมิเต็ด

Thai An Vietnam Trading 
Company Limited

รูเบีย อินเวสทเมนทส ลิมิเต็ด
Rubia Investments Ltd.

บจ. บีเจซี ดิเวลล็อปเมนท
BJC Development Co., Ltd.

เบอรลี่ ยุคเกอร (เมียนมาร) ลิมิเต็ด
Berli Jucker (Myanmar) Ltd.

บจ.บีเจซี แบรนด ลิมิเต็ด
BJC Brand Limited

บจ. บีเจซี เมกา มารเก็ต
BJC Mega Market Co., Ltd.

บจ. เอเซียบุคส
Asia Books Co., Ltd.

บจ. ดิสทรี่-ไทย
Distri - Thai Ltd.

บีเจซี-เอ็มพ็อยท (ฮองกง)
คัมปะนี ลิมิเต็ด*

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

บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง
พีทีอี แอลทีดี

BJC International Holding
Pte. Ltd.

บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท 
อินเตอรเนชั่นแนล

BJC - Mpoint International
Co., Ltd.

บจ. บีเจซี มารีน รีซอสเซส 
ดีเวลลอปเมนท

BJC Marine Resources 
Development Co., Ltd.

บจ. บีเจซี ซี ดิสทริบิวชั่น
BJC C Distribution Co., Ltd.

บจ. สัมพันธเสมอ 
Samphunsamer Co., Ltd.

บจ. บีเจซี รีเทล โฮลดิ้ง 
BJC Retail Holding Co., Ltd.

บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
T.C.C. Technology Co., Ltd.

บอลล� คอร�ปอเรชั�น, 
กลุ�มเอสซีซี และบอลล� 

เซ�าท�อีสท� เอเชีย โฮลดิ้งส� 
(สิงคโปร�) พีทีอี (ผู�ร�วมทุน)
Ball Corporation, SCC 

Group and Ball Southeast 
Asia Holdings (Singapore) 

Pte (Joint Venture)

49.00%

49.00%

49.00%

บจ. ลีพ โซลูชั่น เอเชีย
Leap Solutions Asia Co., Ltd.

บมจ. สุรพลฟู�ดส� 
(ผู�ร�วมทุน)

Surapon Foods Plc.
(Joint Venture)

50.00%

บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง 
(ผู�ร�วมทุน)

TCC Holding Co., Ltd.
(Joint Venture)

49.00%

กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค
Consumer Supply Chain

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.85%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

94.84%

75.00%

75.00%

75.00%

75.00%

65.00%

49.00%

50.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

99.15%

100.00%

100.00%

100.00%

50.00%

100.00%

51.00%

51.00%

50.92% 99.85%

50.92% 100.00%

99.85% 99.85%

99.85% 99.85%

99.85% 99.85%

99.85% 99.85%

99.91% 99.94%

99.85% 99.85%

99.85% 99.84%

99.68% 99.85%

99.85%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 50.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

51.00%
100.00%

51.00%
30.60%

หมายเหตุ / Note : 

 บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร : กลุมธุรกิจ/ฝาย 
 Berli Jucker Public Company Limited : Business Units/Divisions

 บริษัทยอย
 Subsidiaries 
 
 บริษัทรวม
 Associates
 
 การรวมคา
 Joint Ventures

 หยุดดำเนินกิจการ
 Dormants

  *  ถือหุนโดยการรวมคา
 Held shares through subsidiaries or joint venture  
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 



49.00%

75.35%

35.00%

นางฟาม ธิ เลียน
และครอบครัว (ผู�ร�วมทุน)
Mrs. Pham Thi Lien and 

the Pham family
(Joint Venture)

25.00%

มงคลกรุ�ป (ผู�ร�วมทุน)
Mongkol Group 
(Joint Venture)

มงคลกรุ�ป (ผู�ร�วมทุน)
Mongkol Group
(Joint Venture)

โคโคคาร�า ไฟน� อิงค� 
(ผู�ร�วมทุน)

Cocokara Fine Inc. 
(Joint Venture)

บมจ. เบรนนแท็ก อินกรีเดียนส 
(ประเทศไทย) (ผูรวมทุน)
Brenntag Ingredients 

(Thailand) Public Co.,Ltd.
(Joint Venture)

นายพงษ�ประเสริฐ กัลยา (ผู�ร�วมทุน)
Phongpaseut Kanlagna (Joint Venture)

บจ. อินเตอรเน็ต
อินนิชิเอทีฟ เจแปน
Internet Initiative

Japan Co., Ltd.

25.00%

25.00%

25.00%

นายกานต� ชัยวณิชกิจ 
(ผู�ร�วมทุน)

Mr. Karn Chaiwanichkit
(Joint Venture)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED

กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ
Packaging Supply Chain

กลุมบรรจุภัณฑ
Packaging Products Group

ฝายบรรจุภัณฑ
Packaging Products Division

บมจ. อุตสาหกรรม
ทำเครื่องแกวไทย

Thai Glass Industries Plc.

บจ. ไทย มาลายา กลาส
Thai Malaya Glass Co., Ltd.

บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง
BJC Packaging Co., Ltd.

บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี
Thai Glass Technology Co., Ltd.

บีเจซี กลาส คัมปะนี ลิมิเต็ด
BJC Glass Company Limited

บีเจซี กลาส เวียดนาม ลิมิเต็ด
BJC Glass Vietnam Ltd.

กลุ�ม เอสซีซี และบอลล�
เซ�าท�อีสท� เอเชีย โฮลดิ้งส� 
(สิงคโปร�) พีทีอี (ผู�ร�วมทุน)

SCC Group and Ball 
Southeast Asia Holdings 

(Singapore) Pte
(Joint Venture)

เอซีไอ อินเตอร�เนชั�นแนล 
พีทีวาย แอลทีดี และไซ�ง�อน 

เบียร� แอลกอฮอล� 
เบฟเวอเรจ คอร�ปอร�เรชั�น 

(ผู�ร�วมทุน)
ACI International Pty Ltd 
and Saigon Beer Alcohol 
Beverage Corporation 

(Joint Venture)

เอซีไอ อินเตอร�เนชั�นแนล
พีทีวาย แอลทีดี (ผู�ร�วมทุน)
ACI International Pty Ltd

(Joint Venture)

ครอบครัวสถิตมั�นในธรรม, 
บจ. เอกบุคลา และ 

บจ. พรนวภัณฑ� (ผู�ร�วมทุน)
The Satidmannaitham 

family, Ekbukla Co., Ltd. 
and Ponnawapun Co., Ltd. 

(Joint Venture)

พีที. ไดนาพลาส (ผู�ร�วมทุน)
PT. Dynaplast
(Joint Venture)

บจ. ไทยเบเวอรเรจแคน
Thai Beverage Can Ltd.

ทีบีซี-บอล เบเวอรเรจแคน
โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด

TBC-Ball Beverage Can
Holdings Ltd.

ทีบีซี-บอล เบเวอรเรจแคน
เวียดนาม ลิมิเต็ด

TBC-Ball Beverage Can
Vietnam Ltd.

บจ. บีเจซี กลาส (ประเทศไทย)
BJC Glass Thailand Ltd.

บีเจซี โอ-ไอ กลาส พีทีอี แอลทีดี
BJC O-I Glass Pte. LTD.

มาลายา กลาส โปรดักส
เอสดีเอ็น บีเอชดี*

Malaya Glass Products
Sdn Bhd*

บจ. เบอรลี่ ไดนาพลาส
Berli Dynaplast Co., Ltd.

มาลายา - เวียดนาม
กลาส ลิมิเต็ด*

Malaya - Vietnam Glass Ltd.*

บจ. แกวกรุงไทย
Gaew Grung Thai Co., Ltd.

กลุมธุรกิจอาหาร
Foods Group

บจ. คอสมา เทรดดิ้ง*
Cosma Trading Company 

Limited*

กลุมธุรกิจสินคาอุปโภค
Non - Foods Group

บจ.บีเจซี เซลล็อกซ (เวียดนาม)
BJC Cellox (Vietnam)

Company Limited

บจ. บีเจเอช เมดิคอล
BJH Medical Company Limited

บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล
Thai - Scandic Steel Co., Ltd.

บจ. บีเจซี คอนซูเมอร
BJC Consumer Co., Ltd.

บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท
BJH Investment Co., Ltd.

บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล
แอนด เทรดด้ิง

BJC Industrial and Trading
Co., Ltd.

วีนา เปเปอร คัมปะนี ลิมิเต็ด
Vina Paper Company Limited

บจ. บีเจซี เฮลทแคร
BJC Healthcare Co., Ltd. บจ. เบอรลี่ ยุคเกอร สเปเชียลตี้ส

Berli Jucker Specialties Ltd.

บจ. เบอรลี่ ยุคเกอร โลจิสติกส
Berli Jucker Logistics Ltd.

บจ. มัณฑนา
Montana Co., Ltd. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี้ส

BJC Specialties Co., Ltd.

บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
Rubia Industries Ltd.

บจ. คอสมา เมดิคอล
Cosma Medical Co., Ltd.

บจ. ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 
C Distribution (Thailand)

Co., Ltd.บจ. เบอรลี่ เอเชียติ๊ก โซดา
Berli Asiatic Soda Co., Ltd.

บจ. เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส
Berli Jucker Foods Ltd.

บจ. มัณฑนา มารเก็ตติ้ง
Montana Marketing Company 

Limited

บจ. เซ็นทรัลพัทยา
Central Pattaya Limited

บจ. อินทนนทแลนด
Inthanon Land Co., Ltd.

บีเจซี ฟูดส (มาเลเซีย)
เอสดีเอ็น บีเอชดี

BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd

บจ. บีเจซี แอนด ซีเอฟ
(ประเทศไทย)

BJC & CF (Thailand) Co., Ltd.

บจ. บีเจซี เซลลอกซ (แคมโบเดีย)
BJC Cellox (Cambodia)

Company Limited

บจ. บีเจซี เอ็มไอบี คัมปะนี ลิมิเต็ด
BJC MIB Company Limited

บจ. บีเจซี โลจิสติกส เวิลด
BJC Logistic World
Company Limited

บจ. เมียนมา อินโอ เบส
Myanmar Indo Best Co., Ltd.

บจ. ไทย แดรี่
Thai Dairy Co., Ltd.

บจ. เบอรลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ
Berli Jucker Cellox Ltd.

ไทยคอรป อินเตอรเนชั่นแนล
คัมปะนี ลิมิเต็ด

Thai Corp International
Co., Ltd.

อิจิบัง ฟูดส คัมปะนี ลิมิเต็ด
Ichiban Foods Co., Ltd.

บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด
BJIMK Co., Ltd.

ไทยคอรป อินเตอรเนชั่นแนล
(เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด
Thai Corp International 

(Vietnam)  Co.,  Ltd.

ไทอัน กรุป
Thai An Group

ฝายเวชภัณฑ
Pharmaceutical Division

ฝายเคมีภัณฑอุตสาหกรรม
Specialties Division

ฝายการแพทย
Medical Division

บจ. ซีมารท (ประเทศไทย)
Cmart (Thailand) Limited

บจ. ซีมอลล
Cmall Limited

บจ. เชียงราย บิ๊กซี
Chaiengrai Big C Limited

บจ. เซ็นคาร
Cencar Lmited

บจ. บ๊ิกซี อินชัวรันส โบรคเกอร*
Big C Insurance Broker Co., Ltd.

บจ.บ๊ิกซี เซอรวิสเซส จำกัด
Big C Services Co., Ltd.

กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิค
Healthcare and Technical Supply Chain

กลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหม
Modern Retail Supply Chain

กลุมธุรกิจอื่นๆ
Other Business Group

50.00%

98.60%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

50.00%

26.79%

26.79%

100.00%

50.00%

50.00%

35.00%

49.00%

24.65%

51.00%

65.00%

50.00%

50.00%

73.21%

73.21%

บจ. บิ๊กซี  แฟรี่
Big C Fairy Limited

บจ. สุราษร บิ๊กซี
Surat Big C Limited

บริษัท ซี-ดีสทริบิวชั่น เอเชีย 
พีทีอี ลิมิเต็ด

C-Distribution Asia Pte. Ltd

บจ. อุดร บิ๊กซี
Udon Big C Co., Ltd.

บจ. พระราม 2 บิ๊กซี
Pharam II Big C Co., Ltd.

บจ. เซ็นทรัลซูเปอรสโตร
Central Superstore Limited

บจ. เทพารักษ บิ๊กซี
Theparak Big C Limited

บจ. บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร (ลาว)
Big C Supercenter (Lao)

Co., Ltd. บจ. สัมพันธกิจ
Samphankij Co., Ltd.

บจ. พิษณุโลก บิ๊กซี 2015
Phitsanulok Big C 2015

Limited

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
Big C Supercenter Public 

Company Limited

บจ. บีเจซี คอมเมิรซ
BJC Commerce Co., Ltd.

บจ. พิษณุโลก บื๊กซีี
Pitsanulok Big C Limited

บจ. บีเจซี ซูเปอรเซ็นเตอร
BJC Supercenter Co., Ltd.

บีเจซี อินเตอรเนช่ันแนล (เมียนมาร) 
คัมปะนี ลิมิเต็ด*

BJC International (Myanmar)
Co., Ltd.*

ฝายธุรกิจตางประเทศ
International Business 

Division

กลุมธุรกิจคาปลีก
Retail Business Group

บจ. หินออนและศิลา
Marble & Stones Co., Ltd.

บีเจซี (ฮองกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด
BJC (Hong Kong)
Company Limited

บจ. บีเจซี โลจิสติกส 
แอนด แวรเฮาส

BJC Logistics and
Warehouse Co., Ltd.

บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล
คัมปะนี ลิมิเต็ด

BJC International Co., Ltd.

ไทอัน เวียดนาม เทรดดิ้ง
คัมปะนี ลิมิเต็ด

Thai An Vietnam Trading 
Company Limited

รูเบีย อินเวสทเมนทส ลิมิเต็ด
Rubia Investments Ltd.

บจ. บีเจซี ดิเวลล็อปเมนท
BJC Development Co., Ltd.

เบอรลี่ ยุคเกอร (เมียนมาร) ลิมิเต็ด
Berli Jucker (Myanmar) Ltd.

บจ.บีเจซี แบรนด ลิมิเต็ด
BJC Brand Limited

บจ. บีเจซี เมกา มารเก็ต
BJC Mega Market Co., Ltd.

บจ. เอเซียบุคส
Asia Books Co., Ltd.

บจ. ดิสทรี่-ไทย
Distri - Thai Ltd.

บีเจซี-เอ็มพ็อยท (ฮองกง)
คัมปะนี ลิมิเต็ด*

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

บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง
พีทีอี แอลทีดี

BJC International Holding
Pte. Ltd.

บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท 
อินเตอรเนชั่นแนล

BJC - Mpoint International
Co., Ltd.

บจ. บีเจซี มารีน รีซอสเซส 
ดีเวลลอปเมนท

BJC Marine Resources 
Development Co., Ltd.

บจ. บีเจซี ซี ดิสทริบิวชั่น
BJC C Distribution Co., Ltd.

บจ. สัมพันธเสมอ 
Samphunsamer Co., Ltd.

บจ. บีเจซี รีเทล โฮลดิ้ง 
BJC Retail Holding Co., Ltd.

บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
T.C.C. Technology Co., Ltd.

บอลล� คอร�ปอเรชั�น, 
กลุ�มเอสซีซี และบอลล� 

เซ�าท�อีสท� เอเชีย โฮลดิ้งส� 
(สิงคโปร�) พีทีอี (ผู�ร�วมทุน)
Ball Corporation, SCC 

Group and Ball Southeast 
Asia Holdings (Singapore) 

Pte (Joint Venture)

49.00%

49.00%

49.00%

บจ. ลีพ โซลูชั่น เอเชีย
Leap Solutions Asia Co., Ltd.

บมจ. สุรพลฟู�ดส� 
(ผู�ร�วมทุน)

Surapon Foods Plc.
(Joint Venture)

50.00%

บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง 
(ผู�ร�วมทุน)

TCC Holding Co., Ltd.
(Joint Venture)

49.00%

กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค
Consumer Supply Chain

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.85%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

94.84%

75.00%

75.00%

75.00%

75.00%

65.00%

49.00%

50.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

99.15%

100.00%

100.00%

100.00%

50.00%

100.00%

51.00%

51.00%

50.92% 99.85%

50.92% 100.00%

99.85% 99.85%

99.85% 99.85%

99.85% 99.85%

99.85% 99.85%

99.91% 99.94%

99.85% 99.85%

99.85% 99.84%

99.68% 99.85%

99.85%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 50.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

51.00%
100.00%

51.00%
30.60%

หมายเหตุ / Note : 

 บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร : กลุมธุรกิจ/ฝาย 
 Berli Jucker Public Company Limited : Business Units/Divisions

 บริษัทยอย
 Subsidiaries 
 
 บริษัทรวม
 Associates
 
 การรวมคา
 Joint Ventures

 หยุดดำเนินกิจการ
 Dormants

  *  ถือหุนโดยการรวมคา
 Held shares through subsidiaries or joint venture  

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
As of 31 December 2017

73บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)  |  Berli Jucker Public Company Limited

Shareholding Structure of Group Company
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business

 Since the inception in 1882, Berli Jucker Public 
Company Limited (BJC) has evolved from a supply chain 
and distribution powerhouse into a leading integrated 
retail platform in ASEAN with strong manufacturing and 
distribution capability. With our successful acquisition of 
Big C Supercenter Public Company Limited (Big C) in 
March 2016, we are able to access directly to retail         
customers, creating a vertically integrated supply chain 
and significantly strengthened our position as one of the 
leading companies in ASEAN region. We have built strong 
relationships spanning over decades, even centuries, with 
our customers, suppliers, employees, business partners, 
shareholders, governments, and society as a whole. In 
addition our strong network in Thailand, we will continue 
developing all parts of our supply chain to strengthen our 
footprint in Southeast Asia. 

Economic environment 

 Thai economy continued its recovery in 2017 and 
various government entities had to upgrade their GDP 
growth expectations multiple times during the year to take 
into account the improved economic outlook. These           
improvements were still mainly driven by external demand 
from exports and tourism, while improvements in domestic 
demand were less pronounced during the year. Thai 
exports particularly kept posting strong quarterly growth 
numbers in line with recovery of Thailand’s major export 
markets, especially the U.S. economy. Another area for 
strong growth during the year was tourist arrivals which 
continued to improve from last year, particularly driven 
by Chinese tourist arrivals which increased strongly after 
being impacted in 2016 by Thai government’s crackdown 
on “zero-dollar tour” operators. Government spending, 
although not growing at the speed of past year, also  
remained an important driver during the year, whilst private 
investment growth remained relatively steady year-          
on-year. Thai consumer confidence index, while volatile 
during the mid-year, also continued its recovery during 
second half of the year and ended the year with five 

	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	(บีเจซี)	ก่อตั้ง	
ในปี	พ.ศ.	2425	โดยพัฒนำจำกกำรประกอบธุรกิจกลุ่มสินค้ำ
และบริกำรรวมถึงกำรกระจำยสินค้ำไปสู่ธุรกิจค้ำปลีกช้ันน�ำ							
ในอำเซียนท่ีพร้อมด้วยควำมสำมำรถอันแข็งแกร่งด้ำนกำร
ผลิตและกำรกระจำยสินค้ำ	 หลังจำกกำรเข้ำซ้ือบริษัท	 บ๊ิกซี	
ซูปเปอร์เซ็นเตอร์	 จ�ำกัด	(มหำชน)	(บิ๊กซี)	 ในเดือนมีนำคม	
2559	บรษัิทสำมำรถเข้ำถงึกลุม่ลกูค้ำปลกีได้โดยตรง	ซ่ึงท�ำให้
บรษัิทสำมำรถด�ำเนนิธรุกจิแบบครบวงจรตำมกลยุทธ์ท่ีบรษัิท
วำงไว้	 โดยกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงครอบคลุมเพื่อเป็นบริษัท						
ช้ันน�ำท่ีดีในภมิูภำคอำเซียน	บรษัิทสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีม่ันคง
ยำวนำนกว่ำหลำยทศวรรษ	 ระหว่ำงบริษัทกับลูกค้ำ	 คู่ค้ำ
พนักงำน	 พันธมิตรทำงกำรค้ำ	 ผู้ถือหุ้น	 รัฐบำล	 และสังคม	
โดยรวม	นอกจำกเครอืข่ำยท่ีแขง็แกร่งของบรษัิทในไทย	บรษัิท
มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำทุกองค์ประกอบของกลุ่มสินค้ำและ
บรกิำรเพือ่ก้ำวต่อไปอย่ำงมัน่คงของบรษัิทในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้	

ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

	 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่องในปี	 2560	 และ							
หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ	 ต้องปรับกำรตั้งเป้ำหมำยอัตรำกำร
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	(GDP)	หลำยครั้ง
ในระหว่ำงปีเพื่อให้สอดคล้องกับควำมคำดหวังในอนำคตของ
เศรษฐกิจท่ีฟื ้นตัว	 และมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนนี้ส่วนใหญ่ได้รับ								
แรงขับเคลือ่นโดยอุปสงค์ภำยนอกประเทศจำกกำรส่งออกและ
กำรท่องเท่ียว	ในขณะท่ีแนวโน้มภำยในประเทศยังไม่มมีำกนกั	
กำรส่งออกของไทยยังคงมคีวำมเข้มแข็งเป็นพเิศษเห็นได้จำก
อัตรำกำรเติบโตรำยไตรมำสซ่ึงสอดคล้องกับกำรฟื้นตัวของ
ตลำดส่งออกส�ำคญัของไทย	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเศรษฐกจิของ
สหรัฐอเมรกิำ	ภำคธรุกจิอ่ืนท่ีเตบิโตอย่ำงโดดเด่นในระหว่ำงปี
คอืกำรเข้ำมำของนกัท่องเท่ียวต่ำงชำตท่ีิขยำยตวัเพิม่ข้ึนจำก
ปีท่ีแล้ว	โดยเฉพำะนกัท่องเท่ียวชำวจนีท่ีเพิม่ข้ึนอย่ำงเห็นได้ชัด
หลังจำกท่ีได้รับผลกระทบในปี	2559	 จำกกำรปรำบปรำม									
ผู้ประกอบกำร	 “ทัวร์ศูนย์เหรียญ”	 โดยรัฐบำลไทย	แม้ว่ำกำร
ใช้จ่ำยด้ำนกำรลงทุนของภำครฐัยังไม่เตบิโตเท่ำกบัปีท่ีผ่ำนมำ	
แต่ยังคงเป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนักำรเตบิโตระหว่ำงปี	ในขณะท่ี
กำรลงทุนของภำคเอกชนยังคงอยู่ในระดับเดิมเมื่อเทียบกับ						
ปีท่ีผ่ำนมำ	 ดชันคีวำมเชือ่ม่ันผูบ้รโิภคไทยลดลงในช่วงกลำงปี	
แต่ฟื้นคืนอยำ่งต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี	 โดยดัชนีสูงข้ึน
ติดต่อกันห้ำเดือนไปอยู่	 ณ	 จุด	79.2	 ในเดือนธันวำคม	
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consecutive	monthly	increases,	reaching	79.2	points	in	
December as consumers were citing improving exports 
and tourism as reasons for improving outlook. Thai   
household debt levels on the other hand remained as one 
of the highest in Asia, which has partly limited the             
consumer spending growth. BJC’s different businesses 
performed well in these abovementioned conditions (for 
more information about our supply chains please refer to 
management discussion and analysis section of this 
annual report). 

Supply Chains

 We divide our businesses into five supply chains:

 1. Packaging Supply Chain - Designs, 
manufactures, markets, distributes and sells packaging 
products, including glass containers, aluminum can         
container and plastic packaging
 2. Consumer Supply Chain - Manufactures, 
markets and distributes consumer products in both food 
and non-food segment for both owned brands and third 
parties brands.
 3. Healthcare & Technical Supply Chain 
- Distributes medical equipment and pharmaceutical 
products and services for well-known international third 
parties brands, and provides a broad spectrum of           
technical products and services for various industries.
 4. Modern Retail Supply Chain -         
Operated various physical and online modern trade stores 
through our omni-channel model, and through our dual 
retail property model leases space for third party retailers 
and service providers in our shopping malls.
 5. Others Business Group - Involved in 
various retail businesses in Southeast Asia, and seeking 
M&A and new business development opportunities.
 In following pages you can find more in-depth details 
about our different supply chains:

เนือ่งจำกผูบ้รโิภคเช่ือมัน่ในแนวโน้มท่ีดขีึน้ของกำรส่งออกและ
กำรท่องเท่ียว	อันเป็นท่ีมำของควำมคำดหวงัเชงิบวกในอนำคต	
อย่ำงไรก็ตำม	 ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศในทวีป
เอเชียท่ีมีระดับหนี้ครัวเรือนสูง	 ซ่ึงเป็นสำเหตุหนึ่งท่ีท�ำให	้					
กำรเติบโตของกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคมีข้อจ�ำกัด	ธุรกิจต่ำงๆ	
ของบีเจซีมีกำรเติบโตท่ีดีท่ำมกลำงปัจจัยท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น	
(ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ	 สำมำรถดูได้ใน								
ค�ำอธบิำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรในรำยงำนประจ�ำปี
ฉบับนี้)	

กลุ่มสินค้าและบริการ

	 กลุม่สนิค้ำและบรกิำรของบีเจซีแบ่งออกเป็น	5	กลุม่หลกั	
ดังนี้	
 1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ - 
ด�ำเนนิกจิกำรด้ำนกำรออกแบบ	กำรผลติ	กำรตลำด	กำรกระจำย
สินค้ำ	 และจ�ำหน่ำยสินค้ำบรรจุภัณฑ์	 ซ่ึงรวมถึงภำชนะแก้ว	
กระป๋องอะลูมิเนียม	และบรรจุภัณฑ์พลำสติก
 2. กลุ่มสนิค้าและบรกิารทางอปุโภคบรโิภค 
-	ด�ำเนนิกจิกำรด้ำนกำรผลติ	กำรตลำด	และกำรกระจำยสนิค้ำ
อุปโภคบริโภคในกลุ่มอำหำรและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช	้					
ส่วนตวัและเครือ่งใช้ในครวัเรอืน	ท้ังท่ีเป็นตรำสนิค้ำของบรษัิท
และรับจ้ำงผลิตสินค้ำภำยใต้สัญญำกับบริษัทอื่น	
 3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และ
ทางเทคนิค -	 ด�ำเนินกิจกำรด้ำนกำรกระจำยสินค้ำและ
บริกำรเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ส�ำหรับสินค้ำภำยใต้
สัญญำกับบริษัทอื่นท่ีมีช่ือเสียง	 รวมถึงจัดหำผลิตภัณฑ์และ
บริกำรทำงเทคนิคส�ำหรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ	
 4. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีก
สมยัใหม่ -	ด�ำเนนิกจิกำรด้ำนกำรจดักำรบรหิำรห้ำงค้ำปลกี
สมัยใหม่รวมถึงร้ำนค้ำออนไลน์	 โดยใช้รูปแบบกำรผสำน						
ช่องทำงท้ังหมดของธรุกจิเข้ำด้วยกนั	(Omni-Channel	Model)	
รวมถงึธรุกจิค้ำปลกี	ธรุกจิให้เช่ำและบรกิำรพืน้ท่ี	(Dual	Retail	
Property	Model)	 แก่ผู ้ท่ีมีควำมสนใจเช่ำภำยในบริเวณ									
ห้ำงค้ำปลีกของบริษัท
 5. กลุ่มธุรกิจอ่ืน	-	 ด�ำเนินกิจกำรเกี่ยวกับธุรกิจ							
ค้ำปลีกต่ำงๆ	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และแสวงหำโอกำส								
ในกำรควบรวมกำรซื้อกิจกำร	รวมถึงกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ๆ
	 รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษัท	สำมำรถดูได้ในหน้ำถัดไป:
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กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
Packaging Supply Chain
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 Our Packaging Supply Chain is engaged in              
designing, manufacturing, marketing, distributing and 
selling packaging products to various industries from 
alcoholic and non-alcoholic beverages, to food and          
pharmaceutical uses. Packaging supply chain is our 
second largest supply chain as it contributed c13% of our 
revenues,	and	c24%	of	our	EBITDA	during	2017.	We				
divide our Packaging Supply Chain into following three 
categories:
 Packaging Supply Chain can be divided into 3 
groups.

1. Glass Packaging

 BJC’s Glass Packaging Division in Thailand is      
composed of BJC Packaging Company Limited, Thai 
Glass Industries Public Company Limited (TGI) and Thai 
Malaya Glass Company Limited (TMG). Our glass         
packaging division’s capability to leverage its efficient 
manufacturing processes to lower its manufacturing costs, 
its product and service quality through implementing 
various methodologies such as Lean Six Sigma, and 
launching of Training Institute, under the supervision of 
Thai Glass Technology Co., Ltd, focused on manufacturing,           

	 กลุม่สนิค้ำและบรกิำรทำงบรรจภุณัฑ์ของบรษัิท	ให้บริกำร
ทำงด้ำนกำรออกแบบ	กำรผลิต	กำรตลำด	กำรกระจำยสินค้ำ	
และกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำบรรจุภัณฑ์ให้แก่อุตสำหกรรมต่ำงๆ	
ตั้งแต่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	ไปจนถึง
อำหำรและผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม	 ในปี	2560	 ยอดขำยกลุ่ม
สินค้ำและบริกำรทำงบรรจุภัณฑ์คิดเป็นอัตรำส่วนประมำณ
ร้อยละ	13.0	ของยอดขำยรวมกลุม่บีเจซี	และคดิเป็นอัตรำส่วน
ประมำณร้อยละ	24.0	ของก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย	ภำษีเงินได้	
ค่ำเสื่อมรำคำ	และค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชีรวมของกลุ่มบีเจซี
	 ทั้งนี้	กลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงบรรจุภัณฑ์สำมำรถแบ่ง
ออกได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

1. บรรจุภัณฑ์แก้ว

	 กลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศประกอบด้วย	 บริษัท									
บีเจซี	แพคเกจจิง้	จ�ำกดั	บรษัิท	อุตสำหกรรมท�ำเครือ่งแก้วไทย	
จ�ำกัด	(มหำชน)	(TGI)	และบริษัท	ไทย	มำลำยำ	กล๊ำส	จ�ำกัด	
(TMG)	กลุ่มธุรกิจแก้วมีควำมมุ่งมั่นอย่ำงต่อเนื่องในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและผลผลิตกำรลดต้นทุนกำรผลิต	และปรับปรุง
คุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร	 ตลอดจนพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรผ่ำนระบบมำตรฐำนต่ำงๆ	รวมท้ังระบบ	
Lean	Six	Sigma	 ท้ังยังเปิดสถำบันฝึกอบรมพัฒนำควำมรู	้
ด้ำนกำรผลติบรรจภุณัฑ์แก้ว	เทคโนโลยีกำรผลติบรรจภุณัฑ์แก้ว	
และกำรบริหำรจัดกำรท่ัวไปซ่ึงด�ำเนินกำรอบรมโดยบริษัท							
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technology and general management of glass products, 
has enabled it to compete successfully in international 
and local markets, and to become a leading manufacturer 
of glass packaging in the region. Over the years our good 
reputation has also made us the preferred partner of 
choice for leading international companies in our sector. 
In 2010 we formed a joint venture with Owens-Illinois, 
world’s largest maker of glass packaging, to purchase 
Malaya Glass operations in Malaysia and Vietnam,  making 
us the largest glass manufacturer in the region in terms 
of capacity. Our major customers are Thai Beverage 
Recycle	Co.,	Ltd.,	Brand’s	Suntory	(Thailand)	Ltd.,	Green	
Spot Co., Ltd., Hale’s Trading (Thailand) Co., Ltd., T.C. 
Pharmaceutical Industries Co., Ltd., ThaiNamthip          
Manufacturing Limited, Chuew Huad Co., Ltd., Yan Wal 
Yun Co., Ltd., Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd., 
Sermsuk Public Company Limited, Quality Coffee         
Products Ltd., Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste 
Co.,	Ltd.,	Royal	Plus	Co.,	Ltd.,	Thaitheparos	Pcl.,	Siam	
Winery Co., Ltd., Hi-Q Food Products Co., Ltd., etc.

ไทยกลำสเทคโนโลยี	 จ�ำกัด	 ควำมมุ่งม่ันท้ังหมดนี้	 เพื่อให้
สำมำรถแข่งขันได้ท้ังในตลำดภำยในประเทศและตลำด									
ต่ำงประเทศ	และเพือ่กำรเป็นผูน้�ำทำงด้ำนกำรผลติบรรจภุณัฑ์
ท่ีดีท่ีสุดในภูมิภำค	 ในปี	2553	 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท										
โอเวนส์-อิลลนิอยส์	ซ่ึงเป็นผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์แก้วรำยใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก	เพื่อซื้อฐำนกำรผลิตในประเทศมำเลเซียและเวียดนำม
ให้แก่มำลำยำ	กลำส	ซ่ึงส่งผลให้บรษัิทกลำยเป็นผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์
แก้วรำยใหญ่ที่สุดในภูมิภำคในด้ำนก�ำลังกำรผลิต	ลูกค้ำหลัก
ของบรษัิท	คอื	ลกูค้ำหลกัของบรษัิท	คอื	บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	
รีไซเคิล	จ�ำกัด	บริษัท	แบรนด์	ซันโทรี่	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด																	
บริษัท	กรีนสปอต	จ�ำกัด	บริษัท	เฮลซ์	เทรดดิ้ง	(ประเทศไทย)	
จ�ำกัด	 บริษัท	 ที.ซี.	 ฟำร์มำซูติคอล	 อุตสำหกรรม	 จ�ำกัด																							
บริษัท	 ไทยน�้ำทิพย์	 แมนูแฟคเจอริ่ง	 จ�ำกัด	 บริษัท	 จิ้วฮวด	
จ�ำกัด	บริษัท	หยั่น	หว่อ	หยุ่น	จ�ำกัด	บริษัท	อุตสำหกรรม						
พันท้ำยนรสิงห์สินค้ำพื้นเมือง	จ�ำกัด	บริษัท	เสริมสุข	จ�ำกัด	
(มหำชน)	 บริษัท	 ควอลิตี้คอฟฟี่	 โปรดักท์ส	 จ�ำกัด	 บริษัท								
พบูิลชยัน�ำพรกิเผำไทยแม่ประนอม	จ�ำกดั	บรษัิท	โรแยล	พลสั	
จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ไทยเทพรส	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	
สยำม	ไวเนอรี่	จ�ำกัด	บริษัท	ไฮคิว	ผลิตภัณฑ์อำหำร	จ�ำกัด	
และอื่นๆ
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Competition

 Thailand has four major glass manufacturers with 
each manufacturer having their stable customer bases. 
Due to the nature of the industry, the barriers of entry are 
high, and it is very rare to see new entrants to the market 
as glass manufacturing requires high initial investment, 
advanced technology, and most importantly a sufficient 
order volumes as glass manufacturing process requires 
continuous	production	24/7	throughout	the	year.	When	
compared substitute packaging product categories such 
as aluminum cans, plastic bottles, or carton packaging, 
glass packaging has various significant advantages for 
example, glass packaging can enhance the product’s 
image as more premium material, glass doesn’t react with 
the packaged substances, and the reusability of glass 
packaging can lower the packaging costs for customers. 
BJC is one of the leading glass manufacturer in Thailand 

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 ในประเทศไทยมีผู้ผลิตรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมผลิต
บรรจภุณัฑ์แก้ว	จ�ำนวน		4	รำย	โดยผูผ้ลติแต่ละรำยมีฐำนลกูค้ำ
ท่ีม่ันคงของตนเอง	 อุตสำหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วเป็น
อุตสำหกรรมท่ีต้องใช้เทคโนโลยี	เงนิลงทุนสงู	และท่ีส�ำคญัคอื	
ต้องมีค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง	และมำกเพียงพอที่จะ
ท�ำกำรผลิตตลอด	24	ชั่วโมงตลอดทั้งปี	ท�ำให้เป็นกำรยำกที่
จะมีผู้ผลิตรำยใหม่เข้ำมำในอุตสำหกรรมนี้	 เมื่อเปรียบเทียบ
ผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ประเภทอ่ืนท่ีใช้แทนกนัได้	เช่น	กระป๋อง
อะลูมิเนียม	 ขวดพลำสติก	 หรือบรรจุภัณฑ์กล่องกระดำษ							
พบว่ำบรรจุภัณฑ์แก้วมีข้อได้เปรียบส�ำคัญหลำยประกำร	เช่น	
ช่วยเสริมภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ดูดีขึ้น	 ไม่ท�ำปฏิกิริยำ
กับสำรท่ีบรรจุ	 และช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับลูกค้ำ
เพรำะสำมำรถน�ำกลบัมำใช้ได้ใหม่	บรษัิทมส่ีวนแบ่งกำรตลำด
อยู่ที่ประมำณร้อยละ	37.0	ในช่วงปี	2560	บริษัทได้เพิ่มก�ำลัง
กำรผลิตแก้วในประเทศไทยโดยเปิดเตำแก้วสระบุรี	4	 ซ่ึงมี
ก�ำลังกำรผลิตที่	300	ตันต่อวัน	กำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิตครั้งนี้
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and has current market share of c.37%. During 2017, we 
increased our glass manufacturing capacity in Thailand 
by	opening	300	tons/day	Saraburi	4	furnace.	This	addition	
took	our	total	manufacturing	capacity	to	3,035	tons/day.	
Going forward into 2018, we will maintain our aim of 
becoming the leading sustainable manufacturer in glass 
packaging, firmly adhering to our major principles: safety, 
environmental protection, product quality, manufacturing, 
procedures, as well as sustainable personnel development. 
We also continue our capacity expansion with currently 
ongoing	construction	of	Saraburi	5	furnace	which	when	
opened	in	second	half	2018	will	add	further	400	tons/day	
to our glass manufacturing capacity.

Marketing Policy

 We aim to maintain our existing customer base and 
to find new markets and customers from abroad by         
offering a wide variety of products, by developing and 
improving the properties of our existing products, and by 
continuing to introduce new products to the market. We 
also aim to continuously improve our customer service 

ท�ำให้ก�ำลงักำรผลติแก้วในประเทศไทยเท่ำกบั	3,035	ตนัต่อวนั	
ในปี	2561	 บริษัทยังคงยึดนโยบำยด�ำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู	่					
กำรเป็นบริษัทช้ันน�ำแบบย่ังยืน	 ด้วยกำรยึดม่ันนโยบำยกำร
ด�ำเนนิธรุกจิบนพืน้ฐำนท่ีส�ำคญั	ได้แก่	ควำมปลอดภยั	กำรรกัษำ
สิ่งแวดล้อม	กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ	กำรผลิตและกำรจัดส่ง	
รวมไปถึงกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงย่ังยืน	 บริษัทได้ท�ำกำร	
ขยำยก�ำลังกำรผลิตด้วยกำรสร้ำงเตำแก้วสระบุรี	5	ด้วยก�ำลัง
กำรผลิต	400	 ตันต่อวัน	 และคำดว่ำจะเริ่มท�ำกำรผลิตได	้							
ครั้งแรกในช่วงกลำงปี	2561

นโยบายการตลาด

	 บรษัิทมุง่ม่ันท่ีจะรกัษำฐำนลกูค้ำเดมิ	แสวงหำลกูค้ำและ							
ตลำดใหม่จำกต่ำงประเทศ	โดยกำรเสนอควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภัณฑ์	 ด้วยกำรพัฒนำและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู	่						
และแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลำดอย่ำงสม�่ำเสมอ	 บริษัทให้
ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรลูกค้ำ	 กำรคิดค้น
เทคโนโลยีใหม่	 และกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรท�ำงำนเพื่อ	
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ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำให้ดท่ีีสดุ	ควำมร่วมมอืด้ำน
ก�ำลงักำรผลติกบัผูร่้วมทุนในต่ำงประเทศของบรษัิทถอืเป็นอีก
ช่องทำงหนึง่ท่ีจะช่วยเพิม่ประสทิธภิำพและควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	ปัจจุบัน	บีเจซี
มีกจิกำรร่วมทุนในประเทศมำเลเซีย	(บีเจซีร่วมทุนร้อยละ	50.0	
และโอเวนส์-อลิลนิอยส์ร่วมทุนร้อยละ	50.0	โดยมีก�ำลงักำรผลติ
ท้ังหมด	510	 ตันต่อวัน)	 และในประเทศเวียดนำม	(บีเจซี								
ร่วมทุนร้อยละ	35.0	โอเวนส์-อิลลินอยส์ร่วมทุนร้อยละ	35.0	
และซำเบโก้ร่วมทุนร้อยละ	30.0	โดยมีก�ำลังกำรผลิตทั้งหมด	
280	ตันต่อวัน)

2. กระป๋องอะลูมิเนียม 

	 บริษัท	 เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมโดยมี	
บริษัท	ไทยเบเวอร์เรจ	แคน	จ�ำกัด	หรือ	ทีบีซี	เป็นผู้ด�ำเนิน
กำรผลิต	 ทีบีซี	 มีส�ำนักงำนใหญ่	 โรงงำนผลิต	 และคลังเก็บ
สินค้ำ	 ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช	 อ�ำเภอหนองแค	
จังหวัดสระบุรี	 ทีบีซี	 เป็นผู้ผลิตกระป๋องและฝำอะลูมิเนียม
ส�ำหรับบรรจุเครื่องด่ืม	 และให้บริกำรพิมพ์ฉลำกตำมท่ีลูกค้ำ
ต้องกำรลงบนผลิตภัณฑ์	 ทีบีซี	 ใช้เทคโนโลยีจำกบอลล์
คอร์ปอเรชั่น	 (บอลล์)	 ซ่ึงเป็นผู ้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
อะลูมิเนียมชั้นน�ำในสหรัฐอเมริกำ	ทีบีซี	และบอลล์ได้ร่วมทุน
สร้ำงโรงงำนผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมในเวียดนำมภำยใต้ช่ือ

quality by inventing new technologies, as well as by       
improving our work standards, in order to meet and exceed 
our customers’ expectations.  Co-ordinating the production 
capacity with our foreign joint ventures is another way for 
us to improve our efficiency and competitiveness in both, 
domestic and foreign markets. Currently, BJC has joint 
ventures	in	Malaysia	(50%	owned	by	BJC	and	50%	by	
Owens-Illinois Inc. with total manufacturing capacity of 
510	tons/day.)	and	in	Vietnam	(35%	owned	by	BJC,	35%	
Owens-Illinois Inc, and 30% by Sabeco with total          
manufacturing	capacity	of	280	tons/day.)

2. Aluminum Can 

 BJC’s Aluminum Can Packaging Division in Thailand 
conducts its business of production and distribution of 
aluminum cans, through Thai Beverage Can Ltd. (TBC). 
TBC’s head office, production plant, and warehouses are 
located in Hemmaraj Industrial Estates, Nong Khae district 
of Saraburi Province. TBC manufactures both aluminium 
cans and lids, and offers its customers customized        
printing on its products. TBC implements technology from 
Ball Corporation (Ball), a leading manufacturer of               
aluminium can packaging from USA. TBC and Ball have 
also jointly set up an aluminum can manufacturing         
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factory in Vietnam under the name TBC-Ball Beverage 
Can Vietnam Limited (“TBC-Ball VN”) in order to produce 
and distribute aluminum cans and lids. Our main             
customers	in	Thailand	are	Beer	Thai	(1991)	PLC.,	T.C.	
Pharmaceutical Co., Ltd., Thai Asia Pacific Brewery Co., 
Ltd., Carabao Tawan Daeng Co., Ltd., Sermsook PLC., 
Boonrawd Brewery Co., Ltd. and OSOTSPA Co., Ltd. etc. 
We also service overseas customers such as F&N        
Beverages Manufacturing SDN BHD, Malaysia, Lao 
Brewery Co. Ltd., Coca-Cola Myanmar Ltd. etc.  TBC-Ball 
VN’s major customers in Vietnam are HVBL (Heineken), 
Pepsi Vietnam, and Coca-Cola Vietnam.

Competition

 Thailand currently has four aluminum can                
manufactures. Due to the nature of the industry, the 
barriers of entry are high, as the aluminum can and lid 
production process requires advanced technology to 
maintain overall production costs at a minimum, and 
correspondingly the order volumes have to be large 
enough to guarantee the feasibility of operations. We 
currently have four aluminum can production lines for 
different	can	sizes	(regular	can	sizes	of	330/250	ml.,	sleek	
cans	sizes	of	330	and	250	ml.,	and	slim	can	sizes	of	250	
and 180 ml), four lid production lines for Stay-on-Tab, 
and Large opening end lids, and one line for cutting and 
coating aluminum for lids. With our manufacturing capacity 
of	4,305	million	cans	per	year	(Thailand	3,400	million	
cans,	Vietnam	905	million	cans)	and	3,450	million	lids	
per year in Thailand, we are one of the largest aluminum 
can manufacturers in Southeast Asia and the largest in 
Thailand. Going forward into 2018, we aim to maintain 
our leadership position in aluminum can packaging and 
have invested to expand our aluminum can manufacturing 
capacity	in	Vietnam	to	1,500	million	cans	per	year	in	2018.

บรษัิท	ทีบีซี-บอลล์	เบฟเวอเรจ	แคน	เวยีดนำม	จ�ำกดั		(“TBC-
BALL	VN”)	เพ่ือผลติและกระจำยสนิค้ำกระป๋องและฝำอะลมิูเนยีม	
ลูกค้ำหลักในประเทศไทย	คือ	บริษัท	เบียร์ไทย	(2534)	จ�ำกัด		
(มหำชน)	บริษัท	ทีซีฟำร์มำซูติคัล	จ�ำกัด	บริษัท	ไทยเอเชีย
แปซิฟิกบริวเวอรี่	 จ�ำกัด	 บริษัท	 คำรำบำวตะวันแดง	 จ�ำกัด	
บรษัิท	เสรมิสขุ	จ�ำกดั	มหำชน	บรษัิท	บุญรอดบรวิเวอรี	่จ�ำกดั	
บริษัท	โอสถสภำ	จ�ำกัด	และอื่นๆ	ส่วนลูกค้ำหลักต่ำงประเทศ	
ได้แก่	 บริษัท	 เอฟแอนด์เอ็นเบเวอร์เรจส์แมนูแฟคเจอริ่ง									
เอสดีเอ็น	บีเอชดี	 ในประเทศมำเลเซีย	บริษัท	ลำวบริวเวอรี่	
จ�ำกดั	บรษัิท	โคคำ-โคล่ำ	เมยีนมำร์	จ�ำกดั	และอ่ืนๆ	ลกูค้ำหลกั
ในประเทศเวียดนำม	คอื	เอชวบีีแอล	(ไฮเนเก้น)	เป๊ปซ่ี	เวยีดนำม	
และโคคำ-โคล่ำ	เวียดนำม

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 ปัจจบัุนประเทศไทยมผีูผ้ลติกระป๋องอะลมูเินยีมรำยใหญ่
ทั้งหมด	4	รำย	ลักษณะกำรประกอบธุรกิจกระป๋องอะลูมิเนียม
มีควำมยำกหลำยประกำร	คือ	จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
เพื่อให้มีต้นทุนด้ำนกำรผลิตโดยเฉลี่ยต�่ำเมื่อเทียบกับปริมำณ
กำรขำยจ�ำนวนมำก	 รวมถึงมีปริมำณกำรผลิตที่เพียงพอและ
เหมำะสมกบักำรด�ำเนนิกำรผลติ	บรษัิทมสีำยกำรผลติกระป๋อง
อะลูมิเนียมทั้งหมด	4	สำยกำรผลิตเพื่อผลิตกระป๋องที่มีขนำด
แตกต่ำงกัน	(ขนำดปกติ	330	และ	250	มล.	ขนำดกระป๋อง
แบบสลคี	330	และ	250	มล.	และขนำดกระป๋องแบบสลมิ	250	
และ	180	 มล.)	 บริษัทมีสำยกำรผลิตฝำอะลูมิเนียม	4	 สำย
ส�ำหรับฝำแบบ	Stay-on-Tab	(ฝำแบบดึงห่วงเปิดโดยห่วงยัง
ติดค้ำงอยู่กับฝำ)	และฝำแบบ	Opening	End	Lid	(ฝำแบบเปิด
ออกท้ังแผ่น)	 นอกจำกนี้บริษัทยังมีสำยกำรผลิตอีก	1	 สำย	
ส�ำหรับกำรตัดและกำรเคลือบฝำด้วยอะลูมิเนียม	 โดยมีก�ำลัง
กำรผลิตรวม	4,305	ล้ำนกระป๋องต่อปี	(ในประเทศไทยมีก�ำลัง
กำรผลิตที่	3,400	ล้ำนกระป๋อง	ประเทศเวียดนำมมีก�ำลังกำร
ผลติท่ี	905	ล้ำนกระป๋อง)	และมีก�ำลงักำรผลติฝำในประเทศไทย
ท่ี	3,450	 ล้ำนฝำต่อปี	 ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตกระป๋อง
อะลูมิเนียมรำยใหญ่ท่ีสุดรำยหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเป็นรำยใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย	 ในปี	2561	 บริษัทตั้ง						
เป้ำหมำยท่ีจะรักษำต�ำแหน่งผู้น�ำในด้ำนบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
อะลูมิเนียม	 และลงทุนสร้ำงโรงงำนผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม
เพื่อขยำยก�ำลังกำรผลิตในประเทศเวียดนำมเป็น	1,500	ล้ำน
กระป๋องต่อปี
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นโยบายการตลาด

	 บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะรักษำฐำนลูกค้ำเดิม	 รวมท้ังแสวงหำ
ตลำดใหม่ท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	ด้วยกำรน�ำเสนอ
ควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ์	พฒันำคณุภำพของผลติภณัฑ์
ท่ีมีอยู่ด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย	 รวมถึง
ออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	สูต่ลำดอย่ำงสม�ำ่เสมอ	นอกจำกนีบ้ริษัท
ยังได้มีกำรออกผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่เพิม่ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด	
ในปี	2560	 ยอดขำยส่วนใหญ่ของบริษัทมำจำกตลำดภำยใน
ประเทศ	 และมียอดขำยบำงส่วนในต่ำงประเทศท่ีประมำณ					
ร้อยละ	15.0

3. บรรจุภัณฑ์พลาสติก

	 กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลำสติกของบีเจซีประกอบธุรกิจกำร
ผลิตและกำรกระจำยสินค้ำบรรจุภัณฑ์พลำสติกผ่ำนบริษัท	
เบอร์ลี่	 ไดน่ำพลำสต์	 จ�ำกัด	(บีดีพี)	 โดยใช้ระบบเทคโนโลยี			
ดท่ีีสดุในกำรผลติ	บรษัิทให้บรกิำรทำงด้ำนกำรพมิพ์	กำรแก้ไข
สต๊ิกเกอร์	กำรเคลอืบสพีลำสตกิส�ำหรบัผลติภณัฑ์เครือ่งส�ำอำง
และสินค้ำอุปโภคบริโภค	เช่น	บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับแป้ง	แชมพู	

Marketing Policy

 We aim to maintain our existing customer base and 
to find new markets, both local and overseas, by offering 
a wide variety of product sizes, by developing the quality 
and improving the properties of our existing products 
through new technology and innovation, and by continuing 
to introduce new products to the market. We are also 
targeting new market segments with new product         
launches. During 2017, a large majority our sales came 
from domestic markets with foreign markets representing 
c.15%	of	our	sales.

3. Plastic Packaging

 BJC’s Plastic Packaging Division conducts its       
business of production and distribution of plastic           
packaging through Berli Dynaplast Co., Ltd. (BDP) by 
consistently applying the best manufacturing technology 
available. It offers printing, sticker-fixing, and plastic 
coating services for; cosmetic and consumer products 
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such as containers for powder, shampoo, lotions, and 
cleaning detergents, Food and dairy products such as 
milk bottles, ice cream containers, snack and chips  
packages, Lubricants such as oil bottles and lids,          
Pharmaceutical and medical equipment such as          
mouthwash bottles, medicine bottles for leading brands 
distributed throughout Europe and Asia, and plastic   
components. Our main customers are manufacturers of 
world-class products such as Johnson & Johnson         
(Thailand) Co., Ltd., Unilever Thailand Trading Co., Ltd., 
Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd., Mead Johnson Nutrition 
(Thailand) Co., Ltd., Friesland Comepina (Thailand)        
Co., Ltd., Shell Thailand Co., Ltd. and Pepsi-Cola         
(Thailand) Trading Co., Ltd.

Competition

	 There	are	currently	only	5	major	manufacturers	in	
plastic packaging industry, and all of them have been 
investing to expand their production capacity to match 
market demands. Due to strong existing players, and 
investment requirements, we believe there is a low chance 
of new manufacturer entering market and gaining a       
foothold. In its market, we are known as a manufacturer 
of high quality plastic packaging products while controlling 
our costs.

Marketing Policy

 We aim to maintain our existing customer base and 
to find new markets and customers from abroad by         
offering a wide variety of products, by developing and 
improving the properties of our existing products, and by 
continuing to introduce new products to the market. 

โลช่ัน	 และสำรเพ่ือช�ำระล้ำง	 ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับ
อำหำรและผลิตภัณฑ์จำกนม	 เช่น	 ขวดนม	 ถ้วยไอศกรีม			
บรรจภุณัฑ์ส�ำหรบัขนมขบเคีย้ว	บรรจภุณัฑ์ส�ำหรบัสำรหล่อลืน่	
เช่น	ขวดน�ำ้มันพร้อมฝำ	บรรจภุณัฑ์ส�ำหรบัผลติภณัฑ์ยำและ
กำรแพทย์	เช่น	ขวดน�ำ้ยำบ้วนปำก	ขวดยำส�ำหรบัแบรนด์ชัน้น�ำ
ที่ส่งออกไปทั่วยุโรปและเอเชีย	 รวมถึงส่วนประกอบพลำสติก	
ลูกค้ำหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้ำระดับโลก	เช่น	
บริษัท	จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	บริษัท	
ยูนิลีเวอร์ไทยแลนด์เทรดดิ้ง	 จ�ำกัด	 บริษัท	 เบเยอร์ดอร์ฟ	
(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	บรษัิท	มดีจอห์นสนันทูรช่ัีน	(ประเทศไทย)	
จ�ำกัด	บริษัท	ฟรีสแลนด์คัมพิน่ำ	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	บริษัท	
เชลล์	ไทยแลนด์	จ�ำกดั	และบรษัิท	เป๊ปซ่ี-โคล่ำ	(ประเทศไทย)	
เทรดดิ้ง	จ�ำกัด

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 ปัจจบัุนมีผูผ้ลติรำยใหญ่		5	รำยในอุตสำหกรรมบรรจภุณัฑ์
พลำสติก	 ผู้ผลิตทุกรำยล้วนลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อขยำย
ก�ำลังกำรผลิตเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด							
ด้วยควำมแขง็แกร่งของผูผ้ลติรำยเดมิและข้อจ�ำกดัในกำรผลติ	
ท�ำให้ผูผ้ลติรำยใหม่ยำกท่ีจะเข้ำมำแข่งขนัในตลำด	 นอกจำกนี้
บริษัทยังมีช่ือเสียงในด้ำนกำรผลิตสินค้ำท่ีมีคุณภำพและ	
ต้นทุนต�่ำ

นโยบายการตลาด

	 บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะรักษำฐำนลูกค้ำเดิม	 รวมท้ังแสวงหำ
ตลำดใหม่และลูกค้ำจำกต่ำงประเทศ	 ด้วยกำรน�ำเสนอควำม
หลำกหลำยของผลิตภัณฑ์	 โดยกำรพัฒนำคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่	 รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 สู่ตลำดอย่ำง
สม�่ำเสมอ	
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 Our Consumer Supply Chain is engaged in              
manufacturing, marketing and distribution of consumer 
products, and providing services for both owned brands 
and third party brands. During 2017, Consumer Supply 
Chain contributed c11% of our revenues, and c7% of our 
EBITDA. We divide our Consumer Supply Chain into 
following four categories:

1. Food Products

 BJC’s Food Production Group is composed of       
Berli Jucker Foods Co., Ltd. (“BJF”), BJC Foods (Malaysia) 
Sdn Bhd (“BJFM”) and Thai Dairy Co., Ltd. (“TDC”)          
We market and sell products manufactured by our Food 
Production Group and selected products from third parties 
to domestic and foreign markets. Our Food Production 
Group also offers snack, and yogurt manufacturing         
services for third parties. We classify our product lines in 
following four groups: Snacks consisting of potato chips 
under Tasto brand, extruded snacks under Campus and 
Party brands, and rice cracker under Dozo brand;           
Beverages under Kato, Kool Koko and Zummer brand; 
Packaged fruits under Dole brand and dairy and yogurt 
products under Party Dairy brand. BJF and TDC also 
offer OEM services to manufacture products to selected 
third party brands.

	 กลุ่มสินค้ำอุปโภคบริโภคของบริษัทด�ำเนินธุรกิจในกำร
ผลิต	 กำรตลำด	 และกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคให้
บริกำรท้ังท่ีเป็นตรำสินค้ำของบริษัทและสินค้ำภำยใต้สัญญำ
กับบริษัทอื่น	 ในปี	2560	 ยอดขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำรทำง
อุปโภคบริโภคคิดเป็นอัตรำส่วนประมำณร้อยละ	11.0	 ของ	
ยอดขำยรวมกลุม่บีเจซี	และคดิเป็นอัตรำส่วนประมำณร้อยละ	
7.0	ของก�ำไรก่อนดอกเบ้ียจ่ำย	ภำษีเงนิได้	ค่ำเสือ่มรำคำ	และ
ค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชีรวมของกลุม่บีเจซี	บรษัิทแบ่งกลุม่สนิค้ำและ
บริกำรทำงอุปโภคบริโภคออกเป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

	 กลุ่มธุรกิจอำหำรของบีเจซีประกอบด้วย	บริษัท	เบอร์ลี่	
ยุคเกอร์	ฟู้ดส์	จ�ำกัด	(“BJF”)	บีเจซีฟูดส์	(มำเลเซีย)	เอสดีเอ็น	
บีเอชดี	 (“BJFM”)	 และบริษัท	 ไทย	 แดรี่	 จ�ำกัด	(“TDC”)									
กลุ่มธุรกิจอำหำรด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรตลำดและจัดจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์สินค้ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ	 รวมถึงให้
บริกำรผลิตขนมและโยเกิร์ตส�ำหรับคู่ค้ำภำยนอก	 กลุ่มธุรกิจ
อำหำรแบ่งสำยผลิตภัณฑ์ออกเป็น	4	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มขนม
ขบเคี้ยว	ได้แก่	มันฝรั่งทอดกรอบเทสโต	ขนมขบเคี้ยวขึ้นรูป
แคมปัสและปำร์ต้ี	 ข้ำวอบกรอบโดโซะ	 กลุ่มเครื่องดื่มกำโตะ	
คูลโคโค่	 และซัมเมอร์	 กลุ่มผลไม้บรรจุภัณฑ์โดล	 และกลุ่ม
ปำร์ตี้แดรี่	นอกจำกนี้	BJF	และ	TDC	ยังให้บริกำรรับจ้ำงผลิต
สินค้ำให้กับคู่ค้ำภำยนอกอีกด้วย

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
Consumer Supply Chain
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Competition

 Competitive situation in Thailand snack market is 
intensive due to a large number of competitors in the 
industry. These players concentrate on advertising and 
sales promotions to increase awareness of their brands 
among consumers. The competitive situation in dairy 
market (yogurt and drinking yogurt) is also very intensive 
with a number of manufacturers continuously releasing 
new products to the market which further stimulates 
customers’ fickleness to try new products. Constant 
advertisement and promotion campaigns also play a 
major part in each manufacture strategy to attract           
customers’ attention. According to most recent data by 
The Nielsen, top three major snack producers in Thailand 
accounted	for	46%	of	 total	market	share,	with	BJF									
ranking second in snack segment. 

Marketing Policy

 We have diversified the range of BJC products to 
meet customers’ needs by releasing new products to the 
market, and by becoming a sales representative for         
selected third party products. These strategies have 
contributed to our sustainable growth and have strengthened 
our sales channels. We have formulated the following 
strategies to our main brands and product categories:
  Tasto potato chips: We relaunched our Tasto 

brand during the year with new brand ambassador, 
new flavors, and new packaging. Our focus is 
to create uniqueness of Tasto brand and to become 
a favorite brand among our target groups. This 
strategy worked well during 2017 and our Tasto 
sales grew very strongly during the year. 

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 กำรแข่งขันในตลำดขนมขบเคีย้วปัจจบัุนมีผูป้ระกอบกำร
จ�ำนวนมำกท�ำให้เกิดกำรแข่งขันสูง	 ส่งผลให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่
ต้องใช้วิธีกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยเพื่อสร้ำงควำมรับรู้
ในตรำสนิค้ำของตนเองในกลุม่ผูบ้รโิภค	เช่นเดยีวกนักบัตลำด
นมและโยเกร์ิตท่ีมีกำรแข่งขันสงูเนือ่งจำกผูผ้ลติได้ท�ำกำรออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่และโปรโมชั่นอย่ำงต่อเนื่อง	ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์
ของแต่ละตรำสนิค้ำน�ำมำใช้เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภค	จำกข้อมูลกำร
ส�ำรวจส่วนแบ่งตลำดล่ำสุดจัดท�ำโดย	The	Nielsen	 พบว่ำมี						
ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่	3	รำยแรกสำมำรถครองส่วนแบ่งตลำด
ร้อยละ	46.0	ของมูลค่ำตลำดรวม	โดย	BJF	มีอัตรำส่วนแบ่ง
ตลำดสูงเป็นอันดับ	2	ของตลำดขนมขบเคี้ยว	

นโยบายการตลาด

	 บริษัทได้ขยำยและออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู ่ตลำดเพื่อ							
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 พร้อมยังเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำยสนิค้ำส�ำหรบัคูค้่ำภำยนอก	เพือ่ท�ำให้ธรุกจิเจรญิเตบิโต
อย่ำงยั่งยืน	 และเป็นกำรเพิ่มควำมแข็งแกร่งในช่องทำง								
กำรขำยเดมิ	รวมถงึกำรพฒันำช่องทำงกำรขำยใหม่ในอนำคต		
ทำงกลุ่มธุรกิจอำหำรได้ก�ำหนดกลยุทธ์หลักๆ	 เพื่อส่งเสริม							
ขีดควำมสำมำรถของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	ดังนี้
 	 กลุ่มขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบเทสโต	 บริษัท								

ได้เปิดตวัแบรนด์เทสโตในรปูแบบใหม่ด้วย	ตวัแทน
สินค้ำคนใหม่	 รสชำติใหม่	 และบรรจุภัณฑ์ใหม	่							
เป้ำหมำยของบรษัิทคอืกำรสร้ำงควำมเป็นเอกลกัษณ์
ให้กบัแบรนด์เทสโตและสร้ำงควำมเป็นท่ีนยิมส�ำหรับ
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยซ่ึงกลยุทธ์นี้ได้ผลตอบรับด	ี									
ในปี	2560	 ส่งผลให้ยอดขำยเติบโตอย่ำงดีเยี่ยม									
ในปีที่ผ่ำนมำ
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  Dozo rice cracker: Dozo brand, with its close to 
80% market share, is the clear market leader in 
Thai rice cracker market. We aim to maintain its 
leadership position through releasing new flavors 
and product types, continued marketing activities 
that further increase brand awareness and 
consumption, and through nationwide sales 
promotions, especially in convenience stores.

  Party and Campus extruded snacks: We            
continued our product development efforts to 
release new products to the markets to capture 
customer attention. We also carried out sales 
promotions and marketing activities on regular 
basis throughout the year. This strategy worked 
well during 2017, yielding a very strong            
year-on-year sales growth.

  Party Dairy yogurts: We focus on building brand 
awareness and uniqueness of Party Dairy to 
become the favorite brand of our target customer 
group. To achieve this goal we have used new 
products with attractive properties such as great 
taste, beneficial microbial species and attractive 
packaging, to increase sales and stimulate 
consumption.   

 On top of these brand specific strategies we focus 
on maintaining fresh product quality, good taste and 
hygiene of all of our brands, in order to maintain the high 
level of consumer satisfaction. We also conduct customer 
studies in all of our product segments to learn about 
changing customer requirements, as well as to learn about 
the marketing strategies of our competitors.

 	 ข้ำวอบกรอบโดโซะ	ปัจจบัุนโดโซะยังคงรกัษำต�ำแหน่ง
ผู้น�ำตลำดในกลุ่มขนมประเภทข้ำวอบกรอบไว้ได้	
ด้วยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดประมำณร้อยละ	80.0	
นอกจำกนีบ้รษัิทมีเป้ำหมำยท่ีจะรกัษำควำมเป็นผูน้�ำ
ในตลำดด้วยกำรออกสินค้ำใหม่และรสชำติใหม่ๆ	
พร้อมท้ังท�ำกิจกรรมทำงกำรตลำดท่ีช่วยเพิ่มกำร						
รับรู ้ถึงตรำสินค้ำด้วยกำรส่งเสริมกำรขำยท่ัว
ประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในร้ำนค้ำสะดวกซื้อ

 	 ขนมข้ึนรูปปำร์ตี้และแคมปัส	 บริษัทได้พัฒนำและ
ออกผลติภณัฑ์ใหม่สูต่ลำดเพ่ือสร้ำงควำมตืน่เต้นแก่
ลูกค้ำ	 นอกจำกนี้ยังได้ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริม					
กำรขำยและกำรตลำดอย่ำงสม�่ำเสมอตลอดท้ังป	ี					
ส่งผลให้ยอดขำยเติบโตอย่ำงดีเยี่ยมในปีที่ผ่ำนมำ

 	 โยเกร์ิตปำร์ตีแ้ดรี	่บรษัิทได้สร้ำงกำรรบัรูใ้นตรำสนิค้ำ
เพื่อควำมเป็นเอกลักษณ์ของปำร์ตี้แดรี่	เพื่อให้เป็น
สินค้ำท่ีนิยมในกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	 นอกจำกนี	้							
กำรพฒันำสนิค้ำ	รสชำต	ิคณุประโยชน์ของจลุนิทรีย์
สำยพันธุ์ดี	 รวมทั้งกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูด	
จะช่วยให้บริษัทประสบควำมส�ำเร็จในกำรเพิ่มยอด
ขำยและกระตุ้นกำรบริโภค

	 นอกจำกนี้บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับคุณภำพ	
ควำมสดใหม่	 รสชำติ	 และควำมสะอำดของผลิตภัณฑ์	 ทั้งนี้
เพ่ือรักษำระดับควำมพอใจของลูกค้ำเอำไว้	 บริษัทได้ท�ำกำร
ศึกษำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละกลุ ่มผลิตภัณฑ์						
รวมท้ังเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของคู่แข่งเพื่อน�ำไป	
ปรับใช้ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำ



90 รายงานประจ�าปี 2560  |  Annual Report 2017

2. Non-Food Products

 BJC’s non-food products group conducts its         
business of manufacturing and distributing personal and 
household products through Berli Jucker Cellox Co., Ltd. 
and	Rubia	Industries	Co.,	Ltd.	We	categorize	our	non-food	
products into following four categories:
 1. Personal Care Products: Our personal care 
products include various Parrot liquid and bar soaps and 
Dermapon	children	products.	Rubia	Industries	also	offers	
OEM service and manufacture products to selected third 
party brands.
 2. Household Products: Our household products 
include Cellox, Zilk, Bell, and Maxmo tissue products, and 
BJC Hygienist cleaning products, targeting institutional 
customers. We also export tissue paper to neighboring 
countries through BJC International Co., Ltd, and in late 
September 2017 we acquired Vina Paper Co., Ltd., one 
of the leading Vietnamese tissue manufacturers and their 
E’Mos tissue brand which is one of leading brands in 
Vietnam. Berli Jucker Cellox Co., Ltd. also offers OEM service 
and manufactures products to selected third party brands.
 3.  Stationery and Office Equipment: We import 
and sell stationery and office equipment to government         
authorities, offices, educational institutions, students, and 

2. ธุรกิจสินค้าเครื่องใช้ส ่วนตัวและ
เครื่องใช้ในครัวเรือน

	 กลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ส่วนตวัและเครือ่งใช้ในครวัเรือน
ของบีเจซีด�ำเนินกิจกำรกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ผ่ำนบรษัิท	เบอร์ลี	่ยุคเกอร์	เซลลอ็กซ์	จ�ำกดั	และบรษัิท	รเูบีย
อุตสำหกรรม	จ�ำกัด	สำมำรถแบ่งออกเป็น	4	กลุ่มดังนี้
	 1.	 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวของบริษัทประกอบด้วย
สบู่ก้อน	สบู่เหลวนกแก้ว	ผลติภณัฑ์เดก็เดอร์มำพอน	นอกจำกนี	้
บรษิทั	รเูบยีอตุสำหกรรม	จ�ำกัด	ยงัมบีรกิำรรบัจ้ำงผลิตสินค้ำ
ให้กับแบรนด์คู่ค้ำภำยนอกอีกด้วย
	 2.	 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทประกอบ
ด้วยผลิตภัณฑ์กระดำษช�ำระ	เซลล็อกซ์	ซิลค์	แม๊กซ์โม่	และ
ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดไฮจีนิสท์	 ซ่ึงลูกค้ำหลักคือกลุ่ม
สถำบัน	 นอกจำกนี้บริษัทยังมีกำรส่งออกกระดำษทิชชู่ไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้ำนผ่ำนบีเจซีอินเตอร์เนช่ันแนล	 ในช่วงเดือน
กันยำยนปี	2560	 บริษัทได้ท�ำกำรเข้ำซ้ือกิจกำรของ	 บริษัท							
วีนำ	 เปเปอร์	 หนึ่งในผู้น�ำกำรผลิตกระดำษทิชชู่ในเวียดนำม
พร้อมแบรนด์กระดำษทิชชู่อีมอสซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นน�ำ
ในเวียดนำม		บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	เซลล็อกซ์	จ�ำกัด	ยังให้
บริกำรรับจ้ำงผลิตสินค้ำกับคู่ค้ำภำยนอกอีกด้วย
	 3.		ผลติภณัฑ์เครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ส�ำนกังำน	บรษัิท
น�ำเข้ำและจดัจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ส�ำนกังำนให้กบัหน่วยงำนภำครัฐ	
ส�ำนักงำน	 สถำบันกำรศึกษำ	 นักเรียน	 หรือลูกค้ำขำยปลีก	
ผลิตภัณฑ์บำงชนิดผลิตในประเทศไทย	เช่น	เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ส�ำนักงำนจำก	3M	(Scotch®	และ	Post-it®)	สมุด	
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to retail customers. Some of the products are made in 
Thailand such as stationery and office equipment from 
3M	(Scotch®	and	Post-it®)	and	Double	A	notebooks	and	
paper, whilst some products such as BIC stationery, UHU 
glue from Germany, and stationery and office equipment 
from China, are imported.
	 4.	 Others:	These	include	products	from	contract	
manufacturing with external business partners, both      
domestic and overseas, including personal care products 
and household products such as Victory toothbrushes, 
Duck, Mr. Muscle and Penguin cleaning detergents, 
Sawaday and Glade air re-fresheners, Baygon insecticide 
and insect repellents, Hanfa mosquito repellents, and  
BIC shaver and lighters.

Competition

 Competitive environment in tissue paper market in 
Thailand is intensive as all competitors have been using 
aggressive promotions to maintain their market shares 
and to stimulate consumption. During 2017 facial tissue 
and towel tissue segments were growing well, whilst 
toilet tissue sales remained relatively stable from previous 
year. Soap market situation has also intensified as all 
competitors used numerous promotions to drive sales, 
and launched various new products to the market. In 2017 
BJC’s Parrot brands remained in number one position       
in the soap bar segment in Thailand. In contract            
manufacturing,	Rubia	Industries	continues	to	be	one	of	
the largest contract manufacturer of soap and candy in 
Thailand, manufacturing products for domestic and        
overseas markets. 

และกระดำษ	Double	A	 ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์บำงชนิด	 เช่น	
เครื่องเขียนบิค	กำวยู้ฮู	น�ำเข้ำจำกเยอรมนี	และเครื่องเขียน
รวมถึงเครื่องใช้ส�ำนักงำนบำงส่วนน�ำเข้ำจำกจีน
	 4.	 กลุม่ผลติภณัฑ์อ่ืนๆ	ผลติภณัฑ์ท่ีรบัจ้ำงจดัจ�ำหน่ำย
จำกคู่ค้ำภำยนอกบริษัทท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ	 ท้ัง
เครือ่งใช้ส่วนตวัและเครือ่งใช้ในครวัเรอืน	เช่น	แปรงสฟัีนตรำ
วิคตอรี	 ผลิตภัณฑ์ควำมสะอำดตรำเป็ด	 มิสเตอร์มัสเซิลและ
เพนกวิน	ผลติภัณฑ์ปรบัอำกำศตรำซำวำเดและเกลด	ผลติภณัฑ์
ก�ำจัดแมลงตรำไบก้อน	ผลิตภัณฑ์กันยุงห่ำนฟ้ำ	ที่โกนหนวด
และไฟแช็คตรำบิค

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมกระดำษทิชชู่ในประเทศไทย
จัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีกำรแข่งขันสูง	 เนื่องจำกคู่แข่งหลำยรำยมี	
กำรใช้กำรโฆษณำส่งเสริมกำรขำยเพื่อรักษำส่วนแบ่งทำง								
กำรตลำดและกระตุ้นกำรบริโภคของลูกค้ำ	 ในช่วงปี	2560						
ยอดขำยกระดำษทิชชู่อเนกประสงค์และกระดำษเชด็หน้ำมกีำร
เจริญเติบโตท่ีดี	 ในขณะท่ีกระดำษช�ำระมียอดขำยคงท่ีเม่ือ
เทียบกบัปีก่อน	สถำนกำรณ์ตลำดสบู่มกีำรแข่งขันท่ีรนุแรงข้ึน
เนื่องจำกคู่แข่งทุกรำยใช้โปรโมช่ันส่งเสริมกำรขำยเพื่อเพิ่ม
ยอดขำยและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	สู่ตลำด	ในปี	2560	สบู่ตรำ
นกแก้วยังคงครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสงูเป็นอันดบัหนึง่ของ
ตลำดสบู่รวมประเทศไทย	นอกจำกนี	้บรษัิท	รเูบียอุตสำหกรรม	
จ�ำกัด	 ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสบู่และลูกอมให้กับแบรนด์คู่ค้ำ
ภำยนอกท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย	ซ่ึงผลติให้ท้ังตลำดภำยใน
ประเทศและนอกประเทศ	
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Marketing Policy

 We focus on sustainable growth in tissue paper 
products by introducing new products with additional 
properties such as shea butter extract or attractive       
packaging to stimulate customers’ interest, by increasing 
our distribution channels to reach new customers, and 
through new marketing campaigns and promotions. In 
soap products we aim to maintain our leadership position 
through new product launches to meet our customers’ 
needs, continued communication with our customers 
through various means including in-store media, and by 
distributing products to all store formats. We sell our  
non-food products through various channels, including 
modern trade (hypermarkets, supermarkets, cash and 
carry stores, and convenience stores), traditional trade, 
institutional sales for professional customers, exports to 
countries such as Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, 
Singapore, and Malaysia, and online sales.

3. Logistics Management

 BJC’s Logistics Management division provides  
services such as inventory deposit and inventory           
management, transportation of goods for nationwide 
distribution, including customs clearance procedures for 

นโยบายการตลาด

	 บรษัิทมุง่เน้นกำรเตบิโตท่ีย่ังยืนในผลติภณัฑ์กระดำษทิชชู่
ด้วยกำรใส่คุณสมบัติเพิ่มเติม	เช่น	สำรสกัดเชียบัทเตอร์หรือ
บรรจุภัณฑ์ท่ีน่ำดึงดูดเพื่อกระตุ้นควำมสนใจของลูกค้ำ	 เพิ่ม
ช่องทำงกำรขำยเพื่อเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำใหม่และแคมเปญกำร
ตลำดและโปรโมช่ันใหม่	ในส่วนของผลติภณัฑ์สบู่	บรษัิทตัง้เป้ำ
ท่ีจะรักษำควำมเป็นผู้น�ำในตลำดด้วยกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่
เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ	กำรสือ่สำรอย่ำงต่อเนือ่ง
กับลูกค้ำผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง	เช่น	สื่อโฆษณำในร้ำนและ
จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท้ังหมดในทุกรูปแบบสำขำ	 บริษัทจัด
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ่ำนหลำยช่องทำง	ทั้งร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่	(ไฮเปอร์มำร์เก็ต	
ซูเปอร์มำร์เก็ต	ร้ำนค้ำธุรกิจค้ำส่งขนำดใหญ่	และร้ำนสะดวก
ซื้อ)	และร้ำนค้ำแบบดั้งเดิม	ลูกค้ำสถำบัน	และส่งออกไปขำย
ต่ำงประเทศ	เช่น	เวียดนำม	ลำว	กัมพูชำ	เมียนมำ	สิงคโปร์	
และมำเลเซีย	รวมถึงช่องทำงออนไลน์

3. การจัดการโลจิสติกส์

	 บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์	 โดยให้บริกำรรับฝำก
และบรหิำรสนิค้ำคงคลงั	และให้บรกิำรขนส่งเพือ่กระจำยสนิค้ำ
ท่ัวประเทศ	รวมท้ังกำรบรกิำรในฐำนะตวัแทนเพือ่ด�ำเนนิเรือ่ง
ทำงพธิกีำรศลุกำกรและตวัแทนรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำง
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imported and exported goods, freight forwarding             
representation	services/management	of	 international	
logistics for affiliated companies and external companies. 
We divide our logistics business into three major groups:
 1. Warehouse Services: We provide services of 
checking imported goods, storage according to temperature 
requirements and product lifespans, arranging product as 
per sale order, repackaging, preparation for delivery, in 
accordance with customers’ various criteria and conditions. 
We currently operate six warehouses with a total area of 
88,000 sq.m, handling over 16,000 items. Our warehouses 
use Microlistic Warehouse Management System and 
modern product shelves, helping us to deliver precision 
and accuracy in tracking and searching items, the ability 
to manage and control products by “First-Expire, First-
Out” “First-In, First-Out” “Last-In, First-Out” concepts or 
by production lot, to our customers. We also provide 
various storage temperature options such as ambient 
temperature,	air-conditioned	(24	Celsius),	and	chilled	
rooms (2-8 Celsius). The accuracy of our inventory   
management	is	rated	at	99.95%,	and	we	deploy	ISO	
9001:2018,	aiming	to	further	develop	our	quality	and	
procedures. 
 2. Transportation Service: We provide ambient and 
temperature controlled transportation services, including 
chilled and frozen containers, through the company owned 
vehicles, and various types of rental vehicles, such as 
container	trucks,	10-wheel,	6-wheel	and	4-wheel	trucks	
and motorcycles. All transportation is managed under our 
modern Transport Management System (TMS) in order 
to deliver the goods on time nationwide with quality that 
matches customers’ expectations. We also provide       
payment collection service for deliveries and reverse 
logistic service.
 3. Customs Brokerage & Freight Forwarding         
Representative: We have been approved as a                    
representative for Authorized Economic Operator (AEO), 
License	No.	CB45	for	scope	of	services	involved	in	the	
international movement of goods, in whatever function of 
logistics (vessel, air and land). The AEO plays an            
important role for importers and exporters. Under the 
management of a customs expert, properly certified by 
the Customs Department, we can assure our customers 

ประเทศ	 ให้บริกำรท้ังลูกค้ำในกลุ่มบริษัทและลูกค้ำภำยนอก
บริษัท	ธุรกิจของบริษัทสำมำรถแบ่งเป็น	3	กลุ่มใหญ่	คือ
 1.	 คลงัสนิค้า	 ให้บรกิำรกำรตรวจรบัสนิค้ำเข้ำ	 กำรจดั
เกบ็ตำมประเภทของอณุหภมิูและอำยุสนิค้ำ	กำรจัดสนิค้ำตำม
ใบสัง่ขำย	กำรบรรจุหีบห่อใหม่	กำรเตรยีมใบส่งสนิค้ำ	ท้ังหมด
เป็นไปตำมเกณฑ์หรอืเงือ่นไขควำมต้องกำรของลกูค้ำ	ปัจจบัุน
บริษัทมีคลังสินค้ำ	6	 แห่ง	 พื้นที่จัดเก็บรวม	88,000	 ตร.ม.		
และมีรำยกำรสินค้ำมำกกว่ำ	16,000	 รำยกำร	 บริษัทได้							
ลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมกำรจัดกำรคลังสินค้ำ	
(Warehouse	Management	System	 ภำยใต้ตรำสินค้ำ								
“Microlistic”)	 พร้อมด้วยระบบช้ันวำงสินค้ำท่ีทันสมัย	 ซ่ึง								
ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบและประโยชน์ต่อลูกค้ำ	 เช่น	 สำมำรถ
ตรวจสอบและติดตำมค้นหำรำยกำรสินค้ำได้อย่ำงถูกต้อง
แม่นย�ำ	 สำมำรถจัดและควบคุมกำรจ่ำยสินค้ำตำมระบบ	
“First-Expire, First-Out” “First-In, First-Out” “Last-In, 
First-Out”	หรือตำมล็อตกำรผลิตได้อย่ำงเที่ยงตรง	แยกเก็บ
สินค้ำในพ้ืนท่ีเก็บตำมอุณหภูมิควบคุมท่ีต้องกำรท้ังห้อง
อุณหภูมิปกติ	ห้องปรับอำกำศ	(24	องศำเซลเซียส)	และห้อง
เย็น	(2-8	องศำเซลเซียส)	หรือพื้นที่เฉพำะสินค้ำตำมที่ลูกค้ำ
ต้องกำร	ควำมแม่นย�ำของกำรบริหำรสินค้ำคงคลังอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ	99.95	ทั้งนี้	บริษัทใช้ระบบมำตรฐำน	ISO	9001:2018	
เพือ่พฒันำคณุภำพและมีนโยบำยกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวอย่ำง
ต่อเนื่อง
 2.	 การขนส่ง	 บริษัทให้บริกำรจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำ	
ท้ังแบบไม่ควบคุมและแบบควบคุมอุณหภูมิท้ังแช่เย็นและ							
แช่แข็งโดยขนส่งด้วยรถบริษัทเองและรถเช่ำหลำกหลำย
ประเภททั้งรถหัวลำกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์	รถบรรทุก	10	ล้อ	
รถ	6	ล้อ	รถกระบะ	4	ล้อ	และรถจักรยำนยนต์	ซึ่งกำรขนส่ง
ท้ังหมดถกูบรหิำรภำยใต้ระบบจดักำรขนส่งท่ีทันสมยั	(Transport	
management	system:TMS)	เพื่อให้สำมำรถส่งสินค้ำได้ตรง
ตำมเวลำและคุณภำพท่ีลูกค้ำต้องกำรท่ัวประเทศ	 นอกจำกนี้
บริษัทยังมีบริกำรเสริมในกำรเก็บเงิน	 ขณะส่งมอบ	 และกำร
จัดกำรสินค้ำคืนจำกร้ำนค้ำ
	 3.	 ตวัแทนพธิีการศลุกากรและตัวแทนรบัจดัการขนสง่
สินค้าระหว่างประเทศ	 บริษัทให้บริกำรด�ำเนินพิธีกำรทำง
ศุลกำกร	 บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นตัวแทนออกของระดับ
มำตรฐำนเออีโอ	(AEO:	Authorized	Economic	Operator)		
ใบอนุญำตเลขที่	CB45	โดยมีขอบเขตกำรให้บริกำรเป็นแบบ
ครบวงจร	ทุกโหมดกำรขนส่งท้ังทำงเรอื	ทำงอำกำศ	และทำงบก	
โดยมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกส�ำหรับผู้น�ำเข้ำและผู้ส่งออก	
ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของผู้ช�ำนำญกำรศุลกำกรท่ีผ่ำนกำร
รับรองจำกกรมศุลกำกร	 ซ่ึงท�ำให้ม่ันใจได้ว่ำกำรบริกำรจะมี
มำตรฐำนและคุณภำพ	 ตำมระเบียบและข้อบังคับของ											
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that our services meet the quality and standards as      
stipulated by rules and regulations of the Customs          
Department. Our scope of services cover provision of 
cargo rates for exported and imported goods, customs 
clearance, setting up and proceeding of duty free, tax 
refunds, and other benefits. Our customs representatives 
are placed at the head offices, and major ports, to be able 
to serve and liaise with customers, coordinate with shipping 
vessels and airlines, as well as the relevant authorities.

Competition

 We compete with various local and international 
logistics service providers, however majority of our        
business relates to BJC group, giving us stable customer 
base. Currently, about 70% of our customers are from 
BJC Group. The market has seen the demand for premium 
warehousing increase as they offer customizable          
services to meet customer’s requirement. Changes in 
people lifestyles have also resulted in an increasing        
demand for frozen products and ready-meals, requiring 
cold chain logistics services. Due to increasing demand 
for premium warehouses, we saw very strong year-on-year 
growth in this segment during 2017. Going forward, we 
see the opportunity to grow our logistics and goods       
distribution, import and international freight services, due 
to opportunities offered by the ASEAN integration, and 
Thailand’s position as regional distribution center for 
CLMV, ASEAN, China, and India. We are currently       
planning to expand our warehouse services in the           
duty-free zone, to provide cross border logistics to capture 
these opportunities and to increase our market share.

Marketing Policy

 Our strategy is to focus on quality services, offering 
unique services that are adjusted to meet customer       
requirements by using advanced technology at reasonable 
price. We are focused on working closely with our           
customers in order to continuously improve our               
performance and to meet their expectations. We conduct 
customer studies to stay up-to-date with their requirements, 

กรมศุลกำกร	กำรบริกำรครอบคลุมไปถึง	กำรจัดหำค่ำระวำง
สนิค้ำส�ำหรบัสนิค้ำส่งออกและสนิค้ำน�ำเข้ำ	กำรด�ำเนนิพธิกีำร
สินค้ำผ่ำนแดน	 กำรจัดตั้งและด�ำเนินพิธีกำรเขตปลอดอำกร	
และกำรขอคนืค่ำภำษีอำกรและสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ	เป็นต้น	ซ่ึง
บรษัิทมีเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนพธิกีำรศลุกำกรประจ�ำอยูท่ี่ส�ำนกังำนใหญ่
และท่ำเรอืท่ีส�ำคญัเพือ่สำมำรถให้บรกิำรท่ีรวดเรว็ให้กบัลกูค้ำ
และประสำนงำนกับตัวแทนสำยกำรเดินเรือและสำยกำรบิน	
ตลอดจนหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 บรษัิทมีกำรแข่งขันด้ำนกำรให้บรกิำรโลจสิติกส์หลำยเจ้ำ
ท้ังในและต่ำงประเทศ	 ธุรกิจส่วนใหญ่มีควำมเกี่ยวโยงกับ					
กลุ่มบีเจซีจึงท�ำให้บริษัทมีฐำนลูกค้ำท่ีม่ันคง	 ลูกค้ำหลักของ
บริษัทอยู่ในกลุ่มบีเจซีประมำณร้อยละ	70.0	 ควำมต้องกำร
ส�ำหรับคลังสินค้ำแบบพรีเมียมยังคงเพิ่มข้ึนเพรำะคลังสินค้ำ
ประเภทนี้สำมำรถให้บริกำรได้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	
ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนท่ีเปลี่ยนแปลงท�ำให้มีควำมต้องกำร
สินค้ำแช่แข็งและสินค้ำพร้อมรับประทำนมำกข้ึน	 ท�ำให้เกิด
ควำมต้องกำรของตลำดด้ำนกำรจดักำร	โคลด์	เชน	โลจสิตกิส์	
(Cold	chain	logistics)	เนือ่งจำกควำมต้องกำรคลงัสนิค้ำแบบ
พรีเมียมมีมำกข้ึนจึงท�ำให้มีอัตรำกำรเติบโตท่ีแข็งแกร่งเป็น
อย่ำงมำกในปีท่ีผ่ำนมำ	 ในอนำคตข้ำงหน้ำบริษัทเล็งเห็น
โอกำสที่จะขยำยบริกำรโลจิสติกส์	กำรจัดส่งสินค้ำ	กำรน�ำเข้ำ	
และกำรบรกิำรขนส่งข้ำมประเทศ	จำกกำรรวมตวักนัของกลุม่
ประเทศ	ASEAN	 และประเทศไทยในฐำนะศูนย์กลำงในกำร	
กระจำยสนิค้ำในภมิูภำค	CLMV	ASEAN	จนีและอินเดยี	บรษัิท
ก�ำลังวำงแผนท่ีจะขยำยบริกำรคลังสินค้ำเข้ำไปยังเขตปลอด
อำกรเพ่ือให้บริกำรโลจิสติกส์ข้ำมพรมแดนและคว้ำโอกำส							
ในกำรเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด

นโยบายการตลาด

	 กลยุทธ์ของบรษัิทคอืกำรให้ควำมส�ำคญักบักำรบรกิำรท่ีมี
คุณภำพ	 ให้บริกำรท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีปรับตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำด้วยระบบเทคโนโลยีในรำคำท่ีเหมำะสม	 บริษัทให้
ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับลูกค้ำเพื่อพัฒนำ					
ผลงำนให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ	บรษัิทได้ท�ำกำร
ศกึษำอย่ำงใกล้ชดิกบัลกูค้ำเพือ่ให้เข้ำใจถงึควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ	และบรษัิทได้ขยำยขอบเขตกำรให้บรกิำรของบรษัิทจำก
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and we have expanded our service scope for external 
customers from medium-sized to large-sized entities. We 
have a business development personnel team in place, 
with a wealth of knowledge and experience from logistics 
business, to represent our services to increasingly diverse 
industries, especially for retails, products requiring           
temperature control (ice-cream, dairy products), frozen 
products and express and home delivery services.  

4. Manufacturing and Distribution in 
Vietnam 

 We divide our manufacturing and distribution           
operations in Vietnam into following three categories: 
 4.1 Thai Corp International (Vietnam) Co., Ltd. (Thai 
Corp”) 
 Thai Corp imports, exports, sells, and distributes 
various consumer products in Vietnam. We have received 
Investment Licenses from the Vietnamese government 
to act as the agency to import, export, sell and distribute 
various	products	 in	Vietnam,	for	example:	Red	Bull									
energy drinks, Three Lady Cooks canned mackerel,   
Cellox tissue paper, Ichiban tofu products and Yappy rice 
crackers. 
 In addition to the above products, the Company 
receives income from sales of various well known         
products, made in Thailand and abroad, such as 100Plus 
drink from F&N Malaysia Co., Ltd. In 2017 Maeruay        
Co., Ltd. chose Thai Corp to act as a sale agency in 
Vietnam for popular Koh Kae peanut snack. We also 
introduced our own brands, such as Oppa soy milk         
produced and exported by Jascon Malaysia, to the       
market.

Competition

 Thai Corp has good relationships with various 
brands, for which it acts as a sole distributor in southern 
Vietnam. These brands are well known in the market, but 
do face a competition from other brands and from            
substitute products. We have prepared a major business 
development plan to support our business expansion and 

ลูกค้ำขนำดกลำงไปยังลูกค้ำขนำดใหญ่	โดยใช้ทีมงำนพัฒนำ
ธุรกิจท่ีมีควำมรู ้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนโลจิสติกส์เพื่อ									
น�ำเสนอบริกำรของบริษัทเข้ำไปในตลำดและอุตสำหกรรมท่ี
หลำกหลำยข้ึน	โดยมุง่เน้นในกลุม่ธรุกจิค้ำปลกี	สนิค้ำควบคมุ
อุณหภูมิ	(ไอศกรีม	แดรี่โปรดักส์)	สินค้ำแช่แข็ง	และบริกำร
ส่งสินค้ำถึงบ้ำน		

4. ธรุกจิผลติและการจดัจ�าหน่ายในเวยีดนาม 

	 บรษัิทแบ่งกำรผลติและจดัจ�ำหน่ำยในเวยีดนำมออกเป็น	
3	ธุรกิจ	ได้แก่:	
 4.1	ไทยคอร์ป	อินเตอร์เนชั่นแนล	(เวียดนาม)	คัมปะนี	
ลิมิเต็ด	
	 ไทยคอร์ป	อินเตอร์เนชั่นแนล	(เวียดนำม)	ด�ำเนินธุรกิจ
น�ำเข้ำ	ส่งออก	จัดจ�ำหน่ำย	และกระจำยสินค้ำอุปโภคบริโภค
หลำยประเภทในประเทศเวียดนำม	 บริษัทได้รับใบอนุญำต
ลงทุนจำกรฐับำลเวยีดนำมให้ท�ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนน�ำเข้ำ	ส่งออก	
และจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในเวียดนำม	เช่น	เครื่องดื่มชูก�ำลัง
กระทิงแดง	ปลำกระป๋องตรำสำมแม่ครวั	กระดำษทิชชูเ่ซลล๊อกซ์	
ผลิตภัณฑ์เต้ำหู้อิจิบัง	และข้ำวเกรียบแย๊ปปี้	
	 นอกจำกสินค้ำดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว	 บริษัทยังมีรำยได	้
จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงจำกประเทศไทยและ									
ต่ำงประเทศ	 เช่น	 เครื่องดื่ม	100Plus	 จำกบริษัท	F&N										
Malaysia	จ�ำกดั	ในปี	2560	บรษัิทได้รบักำรไว้วำงใจจำกบรษัิท
แม่รวย	จ�ำกดั	ในกำรเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ถัว่อบกรอบ
โก๋แก่ในเวียดนำม	อีกท้ังยงัได้มกีำรรเิริม่ท�ำแบรนด์สนิค้ำของ
ตนเองคือ	ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองพร้อมดื่มตรำ	Oppa	โดยมี
บริษัท	Jascon	Malaysia	จ�ำกัด	เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออก
สินค้ำ

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 ไทยคอร์ป	อินเตอร์เนช่ันแนล	(เวยีดนำม)	มคีวำมสมัพนัธ์
ท่ีดกีบัแบรนด์ต่ำงๆ	ซ่ึงบรษัิทรบัหน้ำท่ีเป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยเพยีง
ผูเ้ดยีวในเวยีดนำมใต้	โดยท่ีแบรนด์เหล่ำนีเ้ป็นท่ีรูจ้กัดีในตลำด
แต่เผชิญกบัสนิค้ำทดแทนจำกแบรนด์อ่ืนๆ	บรษัิทจงึได้ก�ำหนด
แผนงำนในกำรพัฒนำธุรกิจส�ำคัญต่ำงๆ	 เพื่อขยำยธุรกิจและ
ให้สอดคล้องกับบริษัทต่ำงๆ	 ในเครือธุรกิจ	 ไม่ว่ำจะเป็นกำร
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cooperation with affiliated companies. This includes         
introducing and promoting new brands into the Vietnamese 
market, building relationships with the retail industry 
trading partners and alliances, creating new brands to 
supply stores and retailers within the group.

Marketing Policy

 Thai Corp is currently focused on stimulating sales 
volume and distributing products in southern Vietnam. 
We also have further plans to develop our organization 
by expanding into the northern Vietnam through cooperation 
between Thai Corp and Phu Thai Co., Ltd. For this we 
have appointed Phu Thai to act as a sale agency and 
distributor of products to wholesalers, retailers, and       
convenience stores in the northern Vietnam. In cooperation 
with Phu Thai, we have also established large warehouses 
to enable convenient and rapid distribution of products to 
each store.

 4.2 Ichiban Company Limited
 Ichiban Co., Ltd. (“Ichiban”) is the first and one of 
the major producers of fresh tofu in Vietnam. Our product 
is manufactured with high quality and hygiene standards 
for customer safety. Our manufacturing also follows              
environmental management standards. Ichiban Co., Ltd. 
also extends its product line into ready-to-eat food and 
Thai dessert to supply to modern trade stores.

Competition

 Ichiban is leading fresh tofu manufacturer in Vietnam 
and	currently	has	c.	75%	market	share.	It	has	been	the	
leader	in	tofu	market	for	over	15	years	and	its	Ichiban	
products have become the number one brand among 
Vietnamese consumers. With constant development of 
new tofu products aiming to meet customer’s needs, it is 
unlikely that any competitor can capture market share 
from Ichiban in the near future. In addition to building a 
second factory in Hanoi, we intend to adjust our business 
plan and to diversify the variety of products to areas such 
as fresh food, vegetarian food, frozen foods, beverages, 
ready meals, refreshments and desserts.

ผลกัดนัน�ำสนิค้ำแบรนด์ดงัใหม่ๆ	เข้ำสูต่ลำดเวยีดนำม	กำรเป็น
พันธมิตรทำงกำรค้ำและคู่ค้ำของธุรกิจค้ำปลีก	 กำรสร้ำง
แบรนด์สนิค้ำใหม่ๆ	ป้อนส่งร้ำนค้ำ	และธรุกจิค้ำปลกีของกลุม่

นโยบายการตลาด

	 บริษัท	ไทยคอร์ป	อินเตอร์เนชั่นแนล	(เวียดนำม)	จ�ำกัด	
ไม่เพียงแต่มุ่งสร้ำงยอดขำยและกระจำยสินค้ำให้ครอบคลุม
ตลำดในเวียดนำมตอนใต้ได้อย่ำงกว้ำงขวำงเท่ำนั้น	 แต่ยังได้
วำงแผนในกำรพัฒนำองค์กรด้วยกำรขยำยธุรกิจไปยัง
เวียดนำมตอนเหนือโดยได้ร่วมมือและแต่งตั้งให้บริษัท	Phu	
Thai	 เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยและจัดกระจำยสินค้ำให้ครอบคลุม
ถึงร้ำนค้ำส่ง	 ร้ำนค้ำปลีก	 และร้ำนสะดวกซ้ือ	 ในขอบเขต
ภมิูภำคทำงตอนเหนอืของประเทศเวยีดนำม	นอกจำกนีบ้รษัิท
ยังได้จดัตัง้คลงัสนิค้ำใหญ่ร่วมกบั	Phu	Thai	เพือ่ควำมสะดวก
และควำมรวดเร็วในกำรกระจำยสินค้ำให้ถึงมือร้ำนค้ำทั่วไป

	 4.2	อิจิบัง	คัมปะนี	ลิมิเต็ด
	 อิจิบัง	คัมปะนี	ลิมิเต็ด	(“อิจิบัง”)	ถือเป็นผู้ประกอบกำร
รำยแรกๆ	และรำยเดยีวในประเทศเวยีดนำมท่ีเริม่ผลติเต้ำหู้สด
ในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่ำงๆ	ภำยใต้มำตรฐำนสำกลด้ำนคุณภำพ							
สุขอนำมัย	 และควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 ตำมมำตรฐำน						
ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	 บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์แบบพร้อม
รบัประทำนและขนมหวำนแบบไทยจ�ำหน่ำยให้กบัห้ำงค้ำปลกี
อีกด้วย

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 อิจบัิง	ถอืเป็นผูน้�ำทำงกำรตลำดของสนิค้ำประเภทเต้ำหู้
มำกว่ำ	15	 ปี	 โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดถึงร้อยละ	75.0	
แบรนด์สินค้ำของบริษัทได้รับควำมนิยมมำกเป็นอันดับหนึ่ง
ของผู้บริโภคชำวเวียดนำม	และบริษัทยังได้พัฒนำผลิตภัณฑ์
เต้ำหู้แบบใหม่ๆ	เพ่ือสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงต่อเนือ่ง	
จึงเป็นกำรยำกท่ีคู่แข่งจะเข้ำมำแย่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำด					
ของอิจิบังในระยะเวลำอันใกล้นี้	 บริษัทจงึไม่เพยีงแต่จะขยำย
โรงงำนใหม่แห่งท่ี	2	ท่ีฮำนอยในภำคเหนอืของประเทศเวยีดนำม
เท่ำนัน้	แต่ยังมเีป้ำหมำย	ท่ีจะปรบัเปลีย่นแผนงำนกำรพัฒนำ
ธรุกจิเพือ่เพิม่สนิค้ำ	ให้มคีวำมหลำกหลำยชนดิมำกข้ึน	ในกลุม่
สนิค้ำอำหำรสด	 อำหำรเจ	 อำหำรแช่แข็ง	 เครือ่งดืม่	 อำหำร
พร้อมรบัประทำน	รวมไปถงึขนมและของหวำนชนิดตำ่งๆ
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นโยบายการตลาด

	 อิจิบัง	 ผลิตเต้ำหู้ภำยใต้แบรนด์อิจิบังโดยใช้ตรำสินค้ำ	
Fujisan	Momen	Omen	และ	Tofu	Non	บรษิทัใช้เครือ่งจกัร
และเทคโนโลยีน�ำเข้ำจำกญ่ีปุ่นในกระบวนกำรผลติ	 ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทจัดจ�ำหน่ำยโดย	 ไทยคอร์ป	 อินเตอร์	 เนช่ันแนล	
(เวยีดนำม)	ผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยซูเปอร์มำร์เกต็	ร้ำนค้ำ
สะดวกซ้ือ	 ตลำด	 ภัตตำคำร	 และร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม	
บริษัทยังผลิตขนมหวำนภำยใต้ตรำสินค้ำลีลำและมำลยัไทย
ผ่ำนครวักลำงและจ�ำหน่ำยในตลำดประเทศเวยีดนำม

	 4.3	ไทอัน	กรุ๊ป
	 ไทอัน	 กรุ๊ป	 ด�ำเนินธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำยและกระจำย
ผลิตภัณฑ์	เช่น	เครื่องใช้ไฟฟ้ำ	หม้อหุงข้ำว	เตำไฟฟ้ำ	น�้ำยำ
ท�ำควำมสะอำดในครัวเรือน	 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว	
ผลิตภัณฑ์นม	 อำหำร	 ขนมและผลิตภัณฑ์ซีเมนต์	 และให้
บริกำรโลจิสติกส์ในเวียดนำม	 บริษัทรับซ้ือสินค้ำจำกเจ้ำของ
สนิค้ำหรอืคูค้่ำภำยใต้ข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีให้บรษัิทท�ำหน้ำท่ี
จดัจ�ำหน่ำยและกระจำยสนิค้ำในประเทศเวยีดนำม	โดยเจ้ำของ
สินค้ำหลักมำจำกต่ำงประเทศ	 ได้แก่	 บริษัท	P&G,	Rohto,	
Friesland	Campina,	3M,	Cuckoo	Kewpie	 และ	Paloma	
สนิค้ำท่ีจ�ำหน่ำยมท้ัีงผลติในประเทศและน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	
ได้แก่	ประเทศเกำหลี	ญี่ปุ่น	จีน	และไทย	เป็นต้น

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเครื่องใช้ส่วนตัวและ
เครือ่งใช้ในครวัเรอืนนัน้มคีวำมรนุแรง	โดยเฉพำะผ้ำอ้อมเดก็	
ผงซักฟอก	และผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ส่วนตวั	เนือ่งจำกกำรลงทุน
ด้ำนรำคำและกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยของคู่แข่งทำงกำรค้ำ	
บริกำรโลจิสติกส์ในเวียดนำมประสบกับกำรแข่งขันท่ีมำกข้ึน
จำกผู้ให้บริกำรท้ังภำยในและต่ำงประเทศ	 รวมถึงผู้ให้บริกำร						
โลจสิตกิส์	บรษัิทให้ควำมส�ำคญักบักำรเพิม่ยอดขำยและก�ำไร
จำกผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่	 ด้วยกำรขยำยพื้นท่ี					
กำรขำยและเพ่ิมจ�ำนวนร้ำนตำมช่องทำงร้ำนค้ำปลกีสมยัใหม่
ท่ีก�ำลังเติบโต	 บริษัทยังมีกำรพัฒนำบริกำรโลจิสติกส์อย่ำง							
ต่อเนือ่งด้วยกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำอย่ำงมีประสทิธภิำพ	
และกำรปรับปรุงบริกำรด้ำนกำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ

Marketing Policy

 Ichiban produces tofu under Ichiban brand consisting 
of Fujisan, Momen, Omen and Tofu Non. We use machines 
and technologies imported from Japan in our production. 
Our products are distributed by Thai Corp International 
(Vietnam) Co., Ltd., through supermarkets, convenience 
stores, markets, restaurants and traditional trade. We  
also produce Leela, and Malai Thai brand Thai desserts 
in our central kitchen and sell these to Vietnamese market.

 4.3 Thai An Group Co., Ltd.
 Thai An Group sells and distributes products such 
as electric appliances, rice cookers, electric stoves, 
household cleaning detergents, personal care products, 
dairy products, food, snacks and cement products, and 
provides logistics services in Vietnam. The company 
purchases goods from manufacturers or trading partners 
under the trading agreements, in which the company is 
responsible for the sale and distribution of products in 
Vietnam. Main products are from producers such as P&G, 
Rohto,	Friesland	Campina,	3M,	Cuckoo	Kewpie	and							
Paloma, and are manufactured both locally as well as 
imported from the countries such as Korea, Japan, China 
and Thailand.

Competition

 Competitive situation in personal care and household 
segment in Vietnam is intensive, particularly in baby   
diaper, laundry detergent, and personal care product 
categories, due to competitors’ price investments and 
promotional activities. Logistic service segment in             
Vietnam, has also seen increasing competition from both, 
domestic and international, service providers. We are 
focused to grow our sales volume and profit from existing 
and new products, by extending sales area and increasing 
number of stores, following the growing modern trade 
channel. We also continue to improve our logistic service 
offering, by increasing our warehouse management       
efficiency, as well as by improving transport and distribution 
services.
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Marketing Policy

 We continue our efforts to distribute products to an 
increasing number of stores, in all our product ranges, 
especially Cuckoo rice cookers and Paloma gas stoves. 
In personal care and household products, we are currently 
focused on supermarket and wholesale store segment 
by using frequent promotional activities. In 2017, we were 
also appointed to distribute Cellox tissue products in the 
Northern Vietnam. In logistic services, we are focused on 
providing warehouse rental services, warehouse and 
transport management, and distribution services to our 
existing customers.  We have also been able to enhance 
the efficiency of our warehouses, and to reduce our costs 
by improving warehouse utilization. Going forward we are 
targeting to grow logistic service revenue from external 
customers by installing new warehouse management 
software, and by expanding our warehouse space.

นโยบายการตลาด

	 บริษัทมุ่งท่ีจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้ำนค้ำท่ีมีจ�ำนวน		
มำกขึ้นส�ำหรับทุกๆ	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หม้อหุงข้ำว	Cuckoo	 และเตำแก๊ส	Paloma	 ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนบริษัทให้
ควำมส�ำคัญในด้ำนกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในห้ำงซูเปอร์
มำร์เก็ตและร้ำนค้ำขำยส่ง	ในปี	2560	บริษัทได้รับกำรแต่งตั้ง
ให้เป็นผู ้จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กระดำษทิชชู่เซลล็อกซ์ใน
เวียดนำมตอนเหนือ	 ในด้ำนกำรบริกำรโลจิสติกส์	 บริษัทให้
ควำมส�ำคญักบักำรบรกิำรเช่ำคลงัสนิค้ำ	กำรบรหิำรคลงัสนิค้ำ	
กำรบริหำรกำรขนส่ง	รวมถึงกำรจัดส่งสินค้ำและบริกำรให้กับ
ลูกค้ำปัจจุบัน	 บริษัทสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพและลดค่ำ									
ใช้จ่ำยด้วยกำรปรับปรุงกำรใช้คลังสินค้ำ	 ในอนำคตบริษัท
วำงแผนท่ีจะเพ่ิมรำยได้จำกกำรบริกำรโลจิสติกส์ให้กับลูกค้ำ
ภำยนอกด้วยกำรติดตัง้ระบบบรหิำรคลงัดงัสนิค้ำใหม่	และเพิม่
พื้นที่ของคลังสินค้ำ
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 Our Healthcare Supply Chain is engaged in            
distribution of healthcare products and services of well-
known international brands, whilst our Technical Supply 
Chain provides a broad spectrum of technical products 
and services to our customers. During 2017, Healthcare 
and	Technical	Supply	Chain	contributed	c5%	of	our												
revenues,	and	c5%	of	our	EBITDA.	

Healthcare Supply Chain

 Our Healthcare Supply Chain is divided into             
following two divisions:

1. Pharmaceutical Division

 BJC’s Pharmaceutical Division is responsible for 
sales and marketing of medicines, medical supplies, 
cosmeceuticals, pharmaceuticals, and health products 
for local and foreign markets within the countries in the 
region such as Myanmar and Laos. Our medicine supplies 
cover traditional medicines and conventional medicines 
imported from standardized manufacturers from around 
the world. We also sell some products manufactured        
by Thai companies that are certified under Good                    
Manufacturing Practice or GMP, using quality imported 

 กลุ ่มสินค้ำและบริกำรทำงเวชภัณฑ์กำรจัดจ�ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์และบรกิำรด้ำนเวชภณัฑ์จำกแบรนด์ดงัท่ีมช่ืีอเสยีง
และรู้จักจำกท่ัวโลก	 ในขณะท่ีสินค้ำและบริกำรทำงเทคนิค								
มีผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงเทคนิคมำกมำยให้แก่ลูกค้ำ	 ในปี	
2560	ยอดขำยกลุม่สนิค้ำและบรกิำรทำงเวชภณัฑ์และเทคนคิ
คิดเป็นอัตรำส่วนประมำณร้อยละ	5.0	ของยอดขำยรวมกลุ่ม
บีเจซี	และคดิเป็นอัตรำส่วนประมำณร้อยละ	5.0	ของก�ำไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่ำย	ภำษีเงนิได้	ค่ำเสือ่มรำคำ	และค่ำใช้จ่ำยตดับัญชี
รวมของกลุ่มบีเจซี

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์

	 กลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงเวชภัณฑ์แบ่งออกเป็น	2	ฝ่ำย	
ดังนี้:

1. ฝ่ายเวชภัณฑ์

	 ฝ่ำยเวชภัณฑ์มีกำรจ�ำหน่ำยยำ	 เวชภัณฑ์	 เวชส�ำอำง	
อำหำรเสริม	 และผลิตภัณฑ์สุขภำพภำยในประเทศและ									
ต่ำงประเทศ	ในภูมิภำค	เช่น	เมียนมำและลำว	ผลิตภัณฑ์ยำ
ท่ีบริษัทจ�ำหน่ำยมีท้ังยำต้นแบบและยำสำมัญท่ีน�ำเข้ำมำจำก
บรษัิทผูผ้ลติท่ีได้มำตรฐำนในต่ำงประเทศ	ผลติภณัฑ์บำงชนดิ
ผลิตโดยบริษัทผู ้ผลิตในประเทศไทยท่ีได้รับกำรรับรอง										
หลักเกณฑ์วิธีท่ีดีในกำรผลิตยำ	 (Good	Manufacturing									
Practice	 หรือ	GMP)	 โดยใช้วัตถุดิบคุณภำพท่ีน�ำเข้ำจำก							
ต่ำงประเทศ	 นอกจำกนี้	 บริษัทยังจัดจ�ำหน่ำยยำชีววัตถุท่ีใช้
รักษำโรคต่ำงๆ	ที่มีกำรใช้มำกขึ้นเรื่อยๆ	ในหลำยสำขำ	อำทิ	

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
Healthcare and Technical Supply Chain
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raw materials. Our products include increasingly popular 
biological products that are used in treatment of various 
diseases. Our product lines include medicines for           
treatment of various diseases such as kidney, hematology, 
cardiovascular, endocrine system, oncology, urology, 
bones, infection including medicine for children, and 
beauty products. The pharmaceutical products are          
distributed through main channels such as state hospitals, 
private hospitals, private clinics, traditional medicine 
stores, and modern pharmacy shops. Our target             
customer groups are physicians, pharmacists, pharmacy 
shops, and general consumers.

Competition

 We have long established relationships and good 
reputation with manufacturers and our customers, making 
our competitive position very solid. However the price 
competition in the market has remained high in most of 
product lines, and over past two years Ministry of Public 
Health has announced price controls used in the government 
agencies procurement processes for various drugs, causing 
price declines. On the other hand, The Food and Drug 
Administration recently announced new product registration 
fees and shortened registration period which will be         
beneficial to both patients and business alike. To compete 
in this market, we have sought new potential products 
from our existing business partners, and are seeking new 
partners to serve the market with new product ranges, 
including medical supplies and equipment, cosmeceutical 
products, dietary supplement products, medical nutrition 
products and medicines.  

Marketing Policy

 We aim to maintain good and close relationships 
with manufacturers and our clients to ensure continued 
good performance of our pharmaceutical business. During 

ระบบโรคไต	 โลหิตวิทยำ	 ระบบหัวใจและหลอดเลอืด	 ระบบ	
ต่อมไร้ท่อ	 มะเร็งวิทยำและเนื้องอก	 ระบบทำงเดินปัสสำวะ	
กระดูก	 กำรติดเช้ือ	 รวมไปถึงยำรักษำโรคส�ำหรับเด็กและ
ผลิตภัณฑ์ควำมงำม	 และมีกำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง								
กำรตลำดหลกัๆ	คอื	โรงพยำบำลรฐั	โรงพยำบำลเอกชน	คลนิกิ
เอกชน	 ร้ำนขำยยำแบบดั้งเดิม	 และกลุ่มธุรกิจร้ำนขำยยำ						
โดยมีลูกค้ำกลุ ่มเป้ำหมำย	 คือ	 แพทย์	 เภสัชกร	 ผู ้ป่วย											
ร้ำนขำยยำ	ตลอดจนผู้บริโภคทั่วไป

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 ฝ่ำยเวชภัณฑ์มีช่ือเสียงและมีควำมสัมพันธ์ท่ีม่ันคง
ยำวนำนกับบริษัทผู้ผลิตและลูกค้ำ	 ส่งผลให้ฝ่ำยเวชภัณฑ์มี
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่แข็งแกร่ง	อย่ำงไรก็ตำม	กำรแข่งขัน
ทำงด้ำนรำคำในตลำดยังคงอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงในเกือบทุกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์	 และในช่วง	2	ปีที่ผ่ำนมำกระทรวงสำธำรณสุขได้
ประกำศใช้มำตรกำรควบคมุรำคำในกระบวนกำรจดัซ้ือยำต่ำงๆ	
ของหน่วยงำนภำครัฐ	 ส่งผลให้รำคำยำลดลง	 องค์กรอำหำร
และยำเพ่ิงได้ประกำศค่ำธรรมเนยีมกำรจดทะเบียนผลติภณัฑ์
ใหม่และลดระยะเวลำกำรจดทะเบียนยำ	 ข้อก�ำหนดนี้จะส่ง					
ผลดีต่อทั้งผู้ป่วยและธุรกิจ	 เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งในตลำด
เวชภณัฑ์	บรษัิทยังมีแผนขยำยตลำดโดยกำรเปิดตวัผลติภณัฑ์
ใหม่จำกคู่ค้ำปัจจบัุน	รวมท้ังแสวงหำคูค้่ำใหม่ๆ	เพือ่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำในตลำดด้วยผลติภณัฑ์ใหม่หลำกหลำย
ประเภท	 ได้แก่	 วัสดุและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์	 ผลิตภัณฑ์
เสริมควำมงำม	 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร	 ผลิตภัณฑ์อำหำร
ทำงกำรแพทย์	และยำทั่วไป		

นโยบายการตลาด

	 บรษัิทมุ่งม่ันท่ีจะรกัษำควำมสมัพนัธ์อันดกีบับรษัิทผูผ้ลติ
และลูกค้ำเพ่ือให้ม่ันใจว่ำธุรกิจเวชภัณฑ์มีผลกำรด�ำเนินงำน					
ท่ีดีอย่ำงต่อเนื่อง	 ด้วยควำมมุ่งมั่นและควำมเช่ียวชำญของ					
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the past year the commitment and expertise of our sales 
and marketing team, enabled us to perform in line or 
exceed our expectations, particularly in chronic kidney 
disease products, hemodialysis machine installations and 
new dietary supplement product for chronic kidney disease 
patients and cancer patients, coronary artery disease 
medicine, modern-age natural and herbal products, and 
beauty pharmaceutical products and medical devices. 
During the first quarter of the year we introduced new 
tablets for patients with hypotension from dialysis. We 
are the only seller of these tablets in Thailand and we have 
received good feedback from the patients after the launch. 
We also saw a high level of interest for our natural tissue 
products for plastic and reconstructive surgery. On the 
downside, diabetes products experienced severe pricing 
challenges throughout the year due to the price control 
announcement, and our antibiotic product sales slightly 
decreased due to generic drugs from various competitors. 
We sought new business partners and new products 
during the year, such as WHO certified Influenza vaccine 
imported from Korea, and foot cream containing natural 
extracts that is suitable for diabetic patients who are 
looking to improve their blood circulation and reduce 
bacterial and fungal infections. We also signed exclusive 
contract with Wang Prom Herb, a manufacturer of         
popular Wang Prom herbal products, to distribute their 
products nationwide.

ทีมขำยและทีมกำรตลำดท�ำให้ยอดขำยของธรุกจิเวชภณัฑ์เป็น
ไปตำมเป้ำท่ีตั้งไว้ในปีท่ีผ่ำนมำ	 โดยเฉพำะยอดขำยในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์รกัษำโรคไต	กำรตดิตัง้เครือ่งฟอกไตเทียม	ผลติภณัฑ์
เสริมอำหำรส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตและโรคมะเร็ง	 ยำส�ำหรับ							
โรคหลอดเลือดหัวใจ	กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ตลอดจนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอำงและอุปกรณ์กำรแพทย์	 ในช่วงไตรมำส
แรกของปี	 ธุรกิจเวชภัณฑ์ได้เปิดตัวยำเม็ดชนิดใหม่ส�ำหรับ						
ผู้ป่วยท่ีมีภำวะควำมดันโลหิตต�่ำจำกกำรฟอกไต	 ท้ังนี้บริษัท
เป็นผู้ขำยยำเม็ดดังกล่ำวเพียงเจ้ำเดียวในประเทศไทยและ							
ได้รับผลตอบรับที่ดีจำกผู้ป่วย	นอกจำกนี้	ผลิตภัณฑ์เนื้อเยื่อ
ธรรมชำติส�ำหรบักำรท�ำศลัยกรรมตกแต่งและเสรมิสร้ำงอวยัวะ
ของบริษัทยังได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก	 อย่ำงไรก็ตำม
กลุม่ผลติภณัฑ์เกีย่วกบัโรคเบำหวำนประสบปัญหำสภำวะกำร
แข่งขนัด้ำนรำคำอย่ำงรนุแรงตลอดท้ังปีท่ีผ่ำนมำ	สบืเนือ่งจำก
มำตรกำรกำรควบคุมรำคำ	 และยอดขำยของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ยำปฏิชีวนะลดลงเล็กน้อยเนื่องจำกกำรแข่งขันของยำสำมัญ
จำกของคู่แข่ง	 ธุรกิจเวชภัณฑ์ได้แสวงหำคู่ค้ำทำงธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ในระหว่ำงปี	อำทิ	วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ท่ีองค์กรอนำมัยโลกรบัรองน�ำเข้ำจำกเกำหล	ีและครมีบ�ำรงุเท้ำ
ที่มีส่วนผสมของสำรสกัดจำกธรรมชำติที่เหมำะส�ำหรับผู้ป่วย
เบำหวำนท่ีต้องกำรเพิ่มกำรไหลเวียนของเลือดและลดกำร						
ตดิเช้ือจำกแบคทีเรยีและเช้ือรำ	นอกจำกนี	้ธรุกจิเวชภณัฑ์ยังได้
เซ็นสญัญำกบับรษัิทสมุนไพรวงัพรมให้เป็นตวัแทนจดัจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วประเทศแต่เพียงผู้เดียว	
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2. Medical Division

 BJC’s Medical Division imports, sells and distributes 
well-known world-class medical equipment and supplies 
that are high-quality and innovative. We divide our        
products into three areas: Medical Innovation Technologies, 
including core products such as Digital Mammography 
System, Computed Tomography (CT) scans, Magnetic 
Resonance	Imaging	(MRI),	and	ultrasound	systems.	
Surgery-related products, including core products such 
as surgical robots, surgical microscopes, Comprehensive 
rescue and recovery products, including core products 
such as automated external defibrillators (AEDs), and 
CPR	training	learning	tools	for	medical	practitioners.	

Competition

 The medical device market in Thailand has been 
growing in line to its aging population trend, and going 
forward the proportion of senior citizens is projected to 
increase to 18%, up from current 10%. Thai government 
is driving Thailand to become the ASEAN healthcare 
service hub, with its high healthcare treatment quality  
and standards, has led to an influx of foreign patients.      
At the moment the number of foreign patients is estimated 
to	grow	by	9%	per	year.	However,	some	challenges										
still remain in areas of technological research and             
development, and the lack of safety certifications that are 
in line with international standards. Currently, Thailand only 
manufactures low and medium level technology medical 
devices, and has to rely on overseas manufacturers for 
advanced technology equipment such as x-ray machines 
and other medical diagnostic equipment. For this reason, 
there are many local medical and pharmaceutical           
product wholesalers and their number has increased 

2. ฝ่ายการแพทย์

	 ฝ่ำยกำรแพทย์มกีำรน�ำเข้ำ	ขำย	และจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ท่ีเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ซ่ึงมี
คุณภำพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล	 โดยแบ่งออกเป็น	
3	 กลุ่ม	 คือ	 ผลิตภัณฑ์ด้ำนนวัตกรรมทำงกำรแพทย์และ							
เวชสำรสนเทศ	 ผลิตภัณฑ์หลัก	 คือ	 เครื่องเอกซเรย์เต้ำนม	
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	 เครื่องตรวจเอกซเรย์ด้วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ	 เครื่องอัลตรำซำวด์	 และซอฟต์แวร์
ทำงกำรแพทย์	ผลติภัณฑ์ด้ำนกำรผ่ำตดั	มผีลติภณัฑ์หลกั	คอื	
หุ่นยนต์ช่วยผ่ำตัด	 และกล้องผ่ำตัดจุลศัลยกรรม	 ผลิตภัณฑ์
ด้ำนกำรฟ้ืนฟสูขุภำพและช่วยชีวติครบวงจร	มผีลติภณัฑ์หลกั	
คอื	เครือ่งกระตุกหัวใจไฟฟ้ำอตัโนมตั	ิหุ่นช่วยฝึกสอนทำงกำร
แพทย์	 และเครื่องมือกำรเรียนรู้กำรฝึกอบรมกำรช่วยชีวิต							
ขั้นพื้นฐำน	-	CPR	ส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์	

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 ตลำดเครือ่งมือแพทย์ในประเทศไทยได้ขยำยตวัข้ึนตำม
แนวโน้มของอำยุประชำกรท่ีเพิ่มข้ึน	 และคำดว่ำสัดส่วนผู้สูง
อำยุจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ	18.0	 เม่ือเปรียบเทียบกับร้อยละ	
10.0	ในปัจจบัุน	รฐับำลสนบัสนนุให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลำง
ของธุรกิจบริกำรเพื่อสุขภำพในภูมิภำคอำเซียน	 และด้วย
คุณภำพและมำตรฐำนในกำรรักษำ	 ส่งผลให้มีผู้ป่วยต่ำงชำติ
เข้ำมำใช้บริกำรเป็นจ�ำนวนมำกซ่ึงมีแนวโน้มในกำรขยำยตัว
อยู่ท่ีร้อยละ	9.00	 อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยยังคงประสบ
ปัญหำทำงด้ำนกำรวิจยัและกำรพัฒนำเทคโนโลยี	อีกท้ังยังขำด
กำรรับรองด้ำนมำตรฐำนควำมปลอดภัยท่ีสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล	ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยสำมำรถผลิตได้เพียง
เฉพำะอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยีระดับต�่ำถึงกลำง
เท่ำนั้น	 ส่วนอุปกรณ์ท่ีต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงในกำรผลิต	
จ�ำเป็นต้องพ่ึงพำผูผ้ลติต่ำงประเทศ	เช่น	เครือ่งเอกซเรย์	และ
เครื่องวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ต่ำงๆ	ด้วยเหตุนี้	จึงท�ำให้มีธุรกิจ
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และเวชภัณฑ์ในประเทศไทย
จ�ำนวนมำก	 และเพิ่มมำกข้ึนเรื่อยๆ	 ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ		
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significantly over the past years. BJC is considered as 
one of the most dominant players in Thailand’s medical 
equipment	industry,	and	our	40	year	presence	in	the	
market and experience in both sale and after-sale service, 
give us strengths over our competitors. We are also one 
of the largest all-in-one medical products and services 
provider in the market. Although our main focus is still 
currently in domestic market, going forward we are also 
considering overseas markets, such as CLMV due to 
establishment of the ASEAN Economic Community (AEC). 
In AEC Thailand possesses geographical advantages and 
its relatively superior healthcare industry is opening       
opportunities to secure partnerships, and sell medical 
devices, to its neighboring countries which are seeing 
increasing demand for such products. We are also           
extending our medical equipment product line to cover 
the veterinary segment due to increasing demand from 
pet owners. 

Marketing Policy

 We aim to become the leading provider of innovative, 
high quality, medical equipment from well-known brands 
from all over the world. Our core target customers are 
medical practitioners in public and private hospitals, 
medical centers, and clinics. While a majority of our sales 
are domestic, we have also been expanding our customer 
base into Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam (CLMV 
countries). When it comes to marketing activities of  
medical devices, Thai laws and regulations strictly control 
their advertisement and sale promotion, unlike other 
consumer products and services. Due to the specialized 
nature of the products, educational channels and          
workshops are one of the key factors to promote our 
products and services. By demonstrating product usage, 

บีเจซีจัดเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีโดดเด่นท่ีสุดในตลำดเครื่องมือ
แพทย์ของประเทศไทย	 และด้วยประวัติกำรด�ำเนินธุรกิจใน
ตลำดกว่ำ	40	ปี	พร้อมทั้งประสบกำรณ์ด้ำนกำรจ�ำหน่ำยและ
กำรให้บริกำรหลังกำรขำย	 จึงท�ำให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่ง	
นอกจำกนี้บริษัทยังเป็นหนึ่งในผู้จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และ			
ให้บรกิำรด้ำนเครือ่งมอืแพทย์ท่ีครบวงจรรำยใหญ่ท่ีสดุ	ในตลำด	
แม้ว่ำปัจจบัุนเป้ำหมำยของบรษัิทยงัอยูท่ี่ตลำดภำยในประเทศ	
ทำงบริษัทยังเห็นว่ำตลำดต่ำงประเทศอย่ำง	CLMV	 มีควำม
ส�ำคัญในกำรท�ำกำรค้ำ	 ท้ังนี้เพื่อรองรับกำรเปิดประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงเต็มรูปแบบจึงเป็นโอกำสท่ีจะหำ
พันธมิตรในกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในประเทศ
เพื่อนบ้ำน	 บริษัทยังได้ขยำยกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทำงกำร
แพทย์ให้ครอบคลุมในด้ำนกำรรักษำสัตว์	 เนื่องจำกมีควำม
ต้องกำรจำกเจ้ำของสัตว์เลี้ยงเพิ่มมำกขึ้น	

นโยบายการตลาด

	 บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้น�ำในกำรจัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ท่ีมีนวัตกรรมและคุณภำพสูงจำกแบรนด์ท่ีเป็น
ท่ีนิยมและมีช่ือเสียงท่ัวโลก	 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักของ
บริษัทคือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลรัฐบำลและ
เอกชน	รวมไปถงึสถำนพยำบำลและคลนิกิต่ำงๆ	แม้ว่ำยอดขำย
ส่วนใหญ่ของบรษัิทจะเป็นของลกูค้ำในประเทศ	แต่บรษัิทก็ได้
ขยำยฐำนลกูค้ำไปยังประเทศกมัพชูำ	ลำว	เมยีนมำ	และเวียดนำม	
ในด้ำนกำรท�ำกำรตลำดของเครื่องมือแพทย์มีควำมแตกต่ำง
จำกสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ัวไป	 คือมีกฎหมำยมำควบคุมกำร
โฆษณำ	และกำรส่งเสรมิกำรขำยทุกประเภท	ดงันัน้กำรท�ำกำร
ตลำดจึงมุ่งเน้นถึงกำรฝึกอบรมและกำรสอนใช้งำนเครื่องมือ
แพทย์	 เพ่ือให้กลุ่มลูกค้ำได้มีประสบกำรณ์จริง	 ในกำรใช้						
เครื่องมือได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย�ำ	 ท้ังนี้กำรฝึกอบรม										
ดังกล่ำว	 จึงมีประโยชน์ต่อแพทย์และบุคลำกรกำรแพทย์							
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health personnel can learn to perform medical procedures 
more efficiently, while patients can get more precise  
diagnosis from physicians. As a part of society, we take 
our corporate social responsibility seriously and have 
been participating in initiatives that benefit society, for 
example donating medical devices to medical schools 
and institution. We also offers medical equipment to 
mobile medical units and join with health personnel to 
help people in need across the country.

Technical Supply Chain

 Our Technical Supply Chain is divided into following 
five divisions:

1. Specialties Division

 BJC’s Specialties Division provides a wide range of 
food, bakery, cosmetic and industrial ingredients, which 
we import from our numerous leading ingredient supplier 
partners worldwide. We divide our businesses into five 
areas: Bakery ingredients, Food and nutraceutical              
ingredients, Industrial chemicals and refrigerants,           
Cosmetic ingredients in Vietnam.

ในด้ำนกำรใช้งำนและขณะเดียวกันคนไข้ก็ได้รับประโยชน	์						
ด้ำนกำรตรวจวินจิฉัยอย่ำงแม่นย�ำจำกแพทย์ผูเ้ช่ียวชำญ	ทำง
บริษัทยังตระหนักถึงกำรท�ำประโยชน์ให้กับสังคมโดยได้ริเริ่ม
โครงกำรต่ำงๆ	เช่น	กำรบรจิำคเครือ่งมอืแพทย์ให้กบัโรงเรยีน
และสถำบันทำงกำรแพทย์	 มีกำรมอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
แก่หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี	 และส่งบุคลำกรทำงกำรแพทย์เพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่ต่ำงๆ	ทั่วประเทศอีกด้วย

กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค

	 กลุ่มสินค้ำและบริกำรทำงเทคนิคแบ่งออกเป็น	5	 ฝ่ำย	
ดังนี้:

1. ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม 

	 บริษัท	 บีเจซี	 สเปเชียลตี้ส์	 จ�ำกัด	 จัดจ�ำหน่ำยวัตถุดิบ
ส่วนผสมในอำหำร	เบเกอรี	่เครือ่งส�ำอำง	และเคมีอุตสำหกรรม	
ซ่ึงล้วนน�ำเข้ำจำกคูค้่ำชัน้น�ำท่ัวโลก	บรษัิทแบ่งธรุกจิหลกัออก
เป็น	5	กลุ่ม	ได้แก่:	สินค้ำวัตถุดิบส่วนผสมในเบเกอรี่	สินค้ำ
วัตถุดิบส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อำหำรโภชนเภสัช	 สินค้ำกลุ่ม
เคมีอุตสำหกรรมและสำรท�ำควำมเย็น	สินค้ำกลุ่มส่วนผสมใน
เครื่องส�ำอำง	 และสินค้ำเคมีภัณฑ์อุตสำหกรรมในประเทศ
เวียดนำม
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Competition 

 BJC’s Specialties Division is one of leading players 
in Thailand. Whilst new product launches slowed down 
from previous year, the competitive situation remained 
intensive with price remaining the key competitive factor, 
especially in commodity products such as modified starch, 
stabilizer, and refrigerant and phosphate products.         
However, we are still continuing to source new ingredients 
and to expand our business to reach new customers. 

Marketing Policy

 Our food ingredients business focuses on healthy 
dietary products such as sweeteners, vitamins, Low GI 
bread mix, and dietary minerals to serve the growing 
healthy lifestyles trend in Thailand. Going forward we are 
also increasing our focus on cosmetic ingredient segment 
where we have seen good growth. In industrial chemicals, 
especially in refrigerants, we launched solutions for       
mitigating global warming and environmental friendly 
products to the market. We also continued developing 
new unique ingredients that our customers can use to 
differentiate or to add value to their products, in                
cooperation with our suppliers. Industry fairs such as 
Thaifex, Food Ingredients Asia, In-cosmetic Asia, etc. 
remain an important channel for us to reach to new      
customers. 

2. Engineering Department

 BJC’s Engineering Department focuses on providing 
dynamic solutions for engineering industry covering      
material handling, industrial equipment, retail industry, 
and logistics and warehouse needs. We also provide 
consultation and after sale service on imported                  
instruments and products, and engineering systems, which 
we divide into four product lines; 
 1) Berlicrane: We provide professional consultancy, 
design, installation and after-sales service for all crane 
types. Our team assures top-notch quality as we import 
hoists and components from German, American, and 
Japanese suppliers with high level of expertise.
 2) Berlitronic: Industrial measurement equipment 
and weight control systems, which are widely used by 
Department of Highways, are one of our trusted product 

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

	 บริษัท	 บีเจซี	 สเปเชียลตี้ส์	 จ�ำกัด	 เป็นหนึ่งในบริษัท							
ช้ันน�ำของประเทศไทย	 จำกสภำวะทำงเศรษฐกิจท�ำให้มีกำร
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มีกำรชะลอตัวลง	 ในขณะท่ีกำรแข่งขัน
ในตลำดมีอยู่สงู	รำคำยังคงเป็นปัจจยัท่ีส�ำคญั	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ส�ำหรับสินค้ำบำงกลุ่ม	เช่น	แป้งโมดิฟำยด์	สำรให้ควำมคงตัว	
สำรท�ำควำมเย็น	และกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟอสเฟต	อย่ำงไรก็ตำม
ทำงบริษัท	 ยังคงหำส่วนผสมใหม่ๆ	 และขยำยธุรกิจเพื่อให	้					
เข้ำถึงลูกค้ำกลุ่มใหม่อย่ำงต่อเนื่อง	

นโยบายการตลาด

	 ธุรกิจวัตถุดิบส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อำหำรมุ ่งเน้น									
กลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่สขุภำพ	เช่น	สำรให้ควำมหวำนแทนน�ำ้ตำล	
วิตำมินและเกลือแร่	 แป้งมิกซ์ท่ีมีค่ำดัชนีน�้ำตำลในระดับต�่ำ	
และเกลือแร่	 เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสกำรรักสุขภำพ												
ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น	นอกจำกนี้	บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญ
มำกขึ้นกับกลุ่มส่วนผสมในเครื่องส�ำอำงซ่ึงมีกำรเติบโตอยู่
อย่ำงต่อเนือ่ง	ในส่วนของสนิค้ำกลุม่เคมีอุตสำหกรรมโดยเฉพำะ
สำรท�ำควำมเยน็	บรษัิทได้เปิดตวักลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อมและช่วยลดภำวะโลกร้อนออกสูต่ลำด	บริษัทยังคง
พัฒนำส่วนผสมอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีช่วยสร้ำงควำมแตกต่ำง
และเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำ	โดยร่วมมือกับคู่ค้ำ
ของบริษัทออกมหกรรมงำนแสดงสินค้ำอุตสำหกรรม	 เช่น	
Thaifex,	Food	Ingredients	Asia,	In-cosmetic	Asia	และอ่ืนๆ	
อีกมำกมำย	 ซ่ึงถือเป็นอีกช่องทำงส�ำคัญในกำรเข้ำถึงลูกค้ำ
กลุ่มใหม่ๆ	

2. แผนกวิศวกรรม

	 แผนกวิศวกรรมมุ่งเน้นกำรน�ำเสนอกำรแก้ปัญหำท่ี							
เก่ียวเนื่องกับงำนวิศวกรรม	 ซ่ึงครอบคลุมถึงควำมต้องกำร							
ในด้ำนระบบขนถ่ำยและล�ำเลียงสินค้ำ	 เครื่องมือและอุปกรณ์	
ธรุกจิค้ำปลกี	รวมท้ังระบบและอุปกรณ์จดัเกบ็ในคลงัเกบ็สนิค้ำ	
แผนกวิศวกรรมยังให้ค�ำปรึกษำและให้บริกำรหลังกำรขำย
ส�ำหรบัผลติภณัฑ์อุปกรณ์และระบบวิศวกรรมต่ำงๆ	สนิค้ำและ
บรกิำรแผนกวศิวกรรมสำมำรถแบ่งออกเป็น	4	กลุม่ผลติภณัฑ์	
ดังนี้
 1) Berlicrane:	 บริษัทให้ค�ำปรึกษำ	 ออกแบบ	 ติดตั้ง	
และให้บรกิำรหลงักำรขำยอย่ำงมอือำชีพส�ำหรบัเครนทุกชนดิ	
บริษัทเลือกใช้รอกและส่วนประกอบต่ำงๆ	 ของเครนท่ีมี
คุณภำพสูง	 จำกคู ่ค ้ำท่ีมี ช่ือเสียงจำกประเทศเยอรมนี
สหรัฐอเมริกำ	และญี่ปุ่น
 2) Berlitronic:	 หน่ึงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีน่ำเช่ือถือของ
บริษัท	 คือ	 อุปกรณ์เครื่องชั่งอุตสำหกรรมและระบบควบคุม
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lines. We also offer measurement equipment to rice mills, 
cement factories, chemical supplies, paints, animal food 
industries, where accurate measurement of raw materials 
and ingredients is absolute necessity.
 3) BJC Storage Systems and Warehouse: We offer 
a broad range of logistics and warehousing systems, 
ranging from dock levelers and doors for industrial usage 
such as overhead door, rapid door, traffic door, to forklifts 
and automated and traditional racking systems. Our 
skilful engineers provide fast, and fully guaranteed repair 
and maintenance services for all product lines,                 
understanding our clients’ concerns.
 4) BJC Retail Solutions: Provides convenient        
one-stop service for our valued customers with various 
store fixtures, display shelving, shop fitting, checkouts, 
trolleys, baskets, etc. 
 We aim to become one of the leading companies in 
engineering industry who promotes environmental         
awareness and renewable energy. Driven by this target, 
we have been developing solar energy projects, which 
are going to be introduced in future to our customers. 

Competition

 BJC with 70 years of experience in Thai industrial 
market, has a strong reputation in the market. Slow 
economy has impacted the market over past years due 
to slow export industry and low agricultural product        
prices, which has resulted lower demand in Thailand. To 
counter this we have expanded our customer base into 
growing neighboring countries. We believe that Thailand’s 
geographical position bordering Myanmar, Cambodia, 
Laos, and Malaysia offers it a potential to become a 
distribution hub for the region. Due to the Thailand’s 
economic situation over the past few years, our sales 
have been affected as our customers have become more 
price-oriented. In response, we have diversified our   
product sourcing to meet needs of a wider client base. 

กำรช่ังซ่ึงภำยในกรมทำงหลวงมีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย	
นอกจำกกรมทำงหลวงแล้ว	ลกูค้ำของบรษัิทยังเป็นกลุม่โรงสข้ีำว	
โรงงำนปูนซีเมนต์	เคมีภัณฑ์	สี	และอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์	
ที่จ�ำเป็นต้องวัดส่วนผสมและวัตถุดิบอย่ำงถูกต้องและแม่นย�ำ
 3)	 ระบบและอุปกรณ์จัดเก็บคลังสินค้า:	 บริษัทมีระบบ
และอปุกรณ์จดัเกบ็คลงัสนิค้ำให้บรกิำรมำกมำย	ตัง้แต่อุปกรณ์
ปรับระดับ	 และประตูส�ำหรับใช้ในงำนอุตสำหกรรมประเภท
ต่ำงๆ	 เช่น	Overhead	Door,	Rapid	Door,	Traffic	Door											
ไปจนถึงรถยกและระบบจัดเก็บสินค้ำท้ังแบบอัตโนมัติและ			
แบบดัง้เดมิ	วศิวกรล้วนแล้วแต่มปีระสบกำรณ์ในกำรให้บรกิำร
ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่ำงรวดเร็ว	
รวมถึงมีกำรรับประกันในสินค้ำอย่ำงเต็มรูปแบบ	
 4)	 สนิค้าส�าหรบัธรุกิจค้าปลกี:	บรษัิทน�ำเสนอสนิค้ำและ
บริกำรแบบครบวงจรส�ำหรับธุรกิจคำ้ปลีก	ไม่ว่ำจะเป็นชัน้วำง
สนิค้ำชนดิตดิตัง้	กำรจดัช้ันวำงสนิค้ำ	กำรตกแต่งร้ำนค้ำ	ระบบ
ช�ำระเงิน	รถเข็น	ตะกร้ำ	เป็นต้น
	 บรษัิทมุ่งม่ันท่ีจะเป็นบรษัิทช้ันแนวหน้ำของอุตสำหกรรม
ท่ีให้บริกำรเกี่ยวกับวิศวกรรมซ่ึงตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะ	
เกดิขึน้กบัสิง่แวดล้อมรวมถงึกำรใช้พลงังำนหมนุเวยีน	เพือ่ให้
บรรลุเป้ำหมำยบริษัทได้มีกำรพัฒนำโครงกำรพลังงำน										
แสงอำทิตย์	 ซ่ึงทำงบริษัทจะมีกำรน�ำเสนอให้ลูกค้ำทรำบถึง
รำยละเอียดในอนำคตข้ำงหน้ำ

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 บริษัทบีเจซีมีประสบกำรณ์ที่ยำวนำนกว่ำ	70	ปีในตลำด
อุตสำหกรรมของไทย	 ท�ำให้บีเจซีมีชื่อเสียงที่โดดเด่นในกลุ่ม
อุตสำหกรรมนี้	 เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ			
ส่งผลกระทบต่อตลำดในไทยเนือ่งจำกอุตสำหกรรมกำรส่งออก
ท่ีชะลอตัวและรำคำสินค้ำทำงกำรเกษตรท่ีตกต�่ำท�ำให้ควำม
ต้องกำรของสินค้ำในประเทศไทยลดลง	 เพื่อรับมือกับ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว	 บริษัทได้ขยำยฐำนลูกค้ำไปยังประเทศ
เพื่อนบ้ำนท่ียังมีกำรเจริญเติบโต	 บริษัทเช่ือว่ำต�ำแหน่งทำง
ภมูศิำสตร์ของประเทศไทยท่ีมพีรมแดนตดิกบัประเทศเมียนมำ	
กัมพูชำ	 ลำว	 และมำเลเซีย	 จะท�ำให้ประเทศไทยมีศักยภำพ	
ท่ีจะเป็นศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำท่ัวภูมิภำค	 ด้วยสภำพ
เศรษฐกจิท่ีชะลอตัวของประเทศไทยในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำนี้
ส่งผลกระทบต่อยอดขำยรวมของบรษัิท	เนือ่งจำกจ�ำนวนลกูค้ำ
ท่ีค�ำนึงถึงรำคำเป็นหลักมีปริมำณเพิ่มข้ึน	 บริษัทจึงได้มีกำร	
น�ำเสนอสนิค้ำท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน	ท้ังนีเ้พือ่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำให้ดีที่สุด
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Marketing Policy

 Due to the slow economy over the past years, and 
relocation of some of the international manufactures to 
the neighboring countries, we have to slowed down some 
of our marketing activities in Thailand, such as roadshow 
and seminar events, as customers have delayed their 
business expansion plans and investments in new         
equipment. At the same time we have penetrated into 
new markets in the neighboring countries to serve their 
growing business needs. We have also launched new 
equipment and products to meet changing customer 
demands, especially in the retail industry such as display 
shelves, baskets, and carts, and to expand our customer 
base. We are also now providing an automated           
warehouse management system, helping our customers 
to reduce labor costs and to manage their warehouses 
more efficiently. As we are impacted by slower economic 
growth, we have adapted ourselves to the situation by 
providing more options to our clients. Our solution consists 
of distributing wider variety of products, and focusing on 
both price-oriented and brand-oriented customers. 

3. Thai Scandic Steel Department

 Thai Scandic Steel Company Limited (TSS) is a 
renowned steel fabricator focusing on high voltage        
transmission line towers, telecommunication towers, and 
general steel structures. It is located at Mab Ta Phut 
Industrial	Estate	in	Rayong,	Our	capacity	allows	us	to	
deliver	steel	supply	up	to	25,000	tons	per	year	to	both	
local and global markets. Moreover, we are one of the 

นโยบายการตลาด

	 สืบเนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในช่วงหลำยป	ี						
ท่ีผ่ำนมำ	ประกอบกบักำรย้ำยฐำนกำรผลติของบรษัิทต่ำงชำติ
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน	ส่งผลให้บริษัทชะลอกำรท�ำกิจกรรม
กำรตลำดในประเทศไทย	เช่น	กำรออกบูธประชำสมัพนัธ์สนิค้ำ
และกำรสัมมนำลูกค้ำกลุ่มย่อย	 เนื่องจำกลูกค้ำมีกำรชะลอ
แผนกำรขยำยธุรกิจและกำรลงทุนในกำรซ้ืออุปกรณ์ใหม่ๆ								
ในขณะเดยีวกนั	บรษัิทได้เจำะกลุม่ลกูค้ำในประเทศเพือ่นบ้ำน
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงธรุกจิท่ีเพิม่ข้ึนของประเทศนัน้ๆ	
บรษัิทยังได้เปิดตวัผลติภณัฑ์และอปุกรณ์ใหม่ๆ	เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกคำ้ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 โดยเฉพำะในกลุ่ม
ธรุกจิค้ำปลกี	เช่น	ช้ันวำงสนิค้ำ	ตะกร้ำ	และรถเข็น	อีกท้ังเพือ่
ขยำยฐำนลูกค้ำของบริษัทด้วย	 นอกจำกนี้	 บรษิทัยงัมกีำรให้
บรกิำรระบบกำรจดักำรคลงัสนิค้ำแบบอตัโนมัต	ิ ท้ังนี้เพื่อช่วย
ลดต้นทุนกำรจ้ำงแรงงำนและช่วยบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ						
ให้ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึน้	ขณะท่ีบรษัิทได้รบัผลกระทบ
จำกกำรเติบโตของเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงบริษัทได้ปรับตัว					
ให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์ด้วยกำรเพิม่ทำงเลอืกให้กบัลกูค้ำมำกขึน้	
แนวทำงกำรแก้ไขของบริษัทประกอบไปด้วยกำรจัดจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำย	 และกำรให้ควำมส�ำคัญกับลูกค้ำท่ี
ค�ำนึงถึงรำคำและยี่ห้อเป็นหลัก	

3. แผนกบริษัทไทย-สแกนดิค สตีล

	 บริษัทไทย-สแกนดิค	สตีล	จ�ำกัด	มีชื่อเสียงในเรื่องของ
กำรแปรรูปโครงสร้ำงเหล็กเพื่อใช้กับเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง	
เสำสื่อสำรโทรคมนำคม	และอุตสำหกรรมทั่วไป	โดยสำมำรถ
ผลิตเหล็กขำยในตลำดไทยและต่ำงประเทศได้สูงถึง	25,000	
ตันต่อปี	 ซ่ึงบริษัทนี้ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	
จงัหวดัระยอง	นอกจำกนี	้บรษัิทยังเป็นหนึง่ในบรษัิทท่ีได้รบักำร
อนุมัติให้ผลิตเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงขนำด	500	กิโลวัตต์จำก
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กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย	และได้รบักำรยอมรบัจำก
บริษัทช้ันน�ำท่ัวโลก	 อำทิ	ABB	 และ	Siemens	 บริษัทใช้
เทคโนโลยีและกระบวนกำรผลิตท่ีทันสมัย	 เริ่มตั้งแต่ข้ันตอน
กำรออกแบบ	 กำรเตรียมกำรผลิต	 และกำรควบคุมติดตำม						
ผลกำรผลติ	รวมไปถงึกำรบรหิำรจดักำรกำรใช้วตัถดุบิอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ	 ส่วนเครื่องจักรหลักท่ีใช้ในกำรผลิตนั้น	 จะถูก
ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงเช่ือมต่อกับฐำนข้อมูล					
กำรออกแบบ	(CAD/CAM)	

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 แม้ว่ำควำมต้องกำรเสำโครงเหล็ก	และสถำนีย่อยไฟฟ้ำ
แรงสูงในปีท่ีผ่ำนมำจะยังสูงอยู่	 เพรำะ	 กฟผ.	 ยังคงมีกำร
ประกวดรำคำอยู่อย่ำงต่อเนือ่ง	ซ่ึงก่อให้เกดิกำรแข่งขันทำงด้ำน
รำคำเนือ่งจำกมีผูป้ระกอบกำรในประเทศและต่ำงชำตริำยใหม่
เพิ่มข้ึนมำกมำย	 และผู้ประกอบกำรแต่ละรำยต้องกำรท่ีจะ
สะสมค�ำสัง่ซ้ือให้ได้มำกท่ีสดุส�ำหรบักำรผลติในปี	2560-2561

นโยบายการตลาด

	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้ำ
แต่ละรำยเพื่อพัฒนำเป็นคู่ค้ำในระยะยำวและเพื่อกำรเติบโต
อย่ำงย่ังยืน	 ย่ิงไปกว่ำนั้นบริษัทได้ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
ด้วยกำรซ้ือเครือ่งจกัรใหม่เพือ่แทนท่ีเครือ่งจกัรเก่ำ	รวมไปถงึ
กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบจัดกำรอัตโนมัติท่ีสำมำรถลด							
ค่ำใช้จ่ำยก�ำลังคน	 และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตท�ำให้
บรษัิทสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ดท่ีีสดุ	
ในปี	2561	บรษัิทมีแผนท่ีจะเพิม่ก�ำลงักำรผลติให้สงูถงึ	30,000	
ตันต่อปี	เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

4. แผนกอุตสาหกรรมการพิมพ์

	 แผนกอุตสำหกรรมกำรพิมพ์ของบีเจซีจัดจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีด้ำนกำรพิมพ์คุณภำพสูง	อำทิ	
ระบบจดักำรกำรพิมพ์	เพลทท�ำแม่พมิพ์	เคมีท่ีใช้ในงำนพมิพ์	
เครือ่งพมิพ์ระบบดจิทัิล	หมึกพมิพ์	และวสัดท่ีุรองรบังำนพิมพ์
ให้กบัอตุสำหกรรมกำรพมิพ์ต่ำงๆ	เช่น	บรษัิทเตรยีมพมิพ์	โรง
พมิพ์	กลุม่ธรุกจิท่ีผลติสือ่โฆษณำกลำงแจ้ง	นอกจำกนี	้บรษัิท
ยังให้ค�ำปรกึษำทำงด้ำนธรุกจิและบรกิำรหลงักำรขำยแก่ลกูค้ำ
ของบริษัทอีกด้วย		

EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand)        
approved	tower	suppliers	for	500kV	transmission	line	
towers, as well as listed as an approved vendor for         
international companies such as ABB and Siemens. We 
use modern technologies and manufacturing processes, 
starting with a design, pre-production and production 
control, and follow-up, including efficient materials usage 
management, and computer system connected with 
design	database	(CAD/CAM)	to	control	manufacturing.	

Competition

 In the previous year, supply and construction of high 
voltage transmission line projects, as well as substation 
and power plant projects, was in high demand as EGAT 
had launched several public tenders throughout the year. 
This caused aggressive competition in terms of pricing 
as there are many new, local and international, players 
in the market, and each operator attempted to secure as 
many back log orders as possible to cover their operations 
in 2017-2018. 

Marketing Policy

 We focus on building good customer relations with 
a hope of establishing a long-term business partnerships, 
resulting in a sustainable business growth. We are also 
improving our manufacturing processes with a purchase 
of new machines to replace the old ones, including         
automated system improvement and development, which 
will rely less on human resource, and enhance efficiency 
and production capacity, enabling us to better respond 
to our customers’ demands. In the coming year of 2018, 
we are increasing our capacity up to 30,000 tons per year 
to meet with our customer demands.

4. Graphic System Division

 BJC’s Graphic System Division provides high quality 
printing supplies, such as printing management software, 
printing plates, printing chemicals, digital printers, printing 
inks, and printing support materials to the printing industry 
including prepress companies, printing houses, and      
outdoor printing media. We also provide our customers 
business consultancy and after-sales services.  
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Competition

 The industry’s competitive situation is intensive, 
particularly as the overall printing industry has been      
impacted by slow economic environment over the past 
years. Generally, slow economic environment has caused 
business sector to reduce their print advertising budget, 
which in turn has led printing industry to delay their         
investment decisions on new machines. However, the 
packaging industry has been growing steadily driven by 
increased exports. Due to the quality of our products and 
services, together with our strong reputation and long 
relationships with our customers, we have maintained our 
capacity to successfully compete in the competitive  
market environment. 

Marketing Policy

 Maintaining good relationships with our customers 
is crucial, as our products are distributed by our sales 
teams, and our after-sale service team provides              
consultation and service throughout the product’s lifespan 
to our customers. 

5. Berli Asiatic Soda Co., Ltd.

 Berli Asiatic Soda Co Ltd is an importer and            
distributor of soda ash, a raw material used in glass   
bottle manufacturing, ceramics industry, glass industry, 
mining, and detergent industries. Our major customers in 
Thailand are glass packaging manufacturers. 

Competition

 We import soda ash from the manufacturer in       
Kenya. Although product quality of Kenyan soda ash is not 
at the level of soda ash from developed countries, such 
as American, European and Chinese manufacturers, their 
low production costs offers an advantage that has enabled 
us to sell our products at more attractive prices than our 
competitors.

Marketing Policy

 We import and distribute competitively priced soda 
ash from Kenya mainly to glass packaging manufacturers 
in Thailand. In the future, we are planning to expand our 
customer base into other industries. 

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 ภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอยู่ในระดับค่อนสูง	
เนือ่งจำกสภำพเศรษฐกจิท่ีชะลอตวัลงในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกำรพิมพ์ท้ังหมด	 ภำวะชะลอตัวของ
เศรษฐกจิโดยท่ัวไปส่งผลให้ภำคธรุกจิต้องปรบัลดงบประมำณ
สื่อโฆษณำลงและท�ำให้ธุรกิจกำรพิมพ์ต่ำงๆ	 ชะลอกำรลงทุน
ในเครื่องจักรใหม่ๆ	 อย่ำงไรก็ตำม	 อุตสำหกรรมกำรพิมพ์						
บรรจภุณัฑ์มีกำรขยำยตวัข้ึนเพิม่ข้ึนจำกธรุกจิส่งออก	เนือ่งด้วย
ทำงบริษัทได้จ�ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรอย่ำงดีเย่ียม	
ประกอบกบัชือ่เสยีงและควำมสมัพนัธ์ท่ีมมีำอย่ำงยำวนำนกบั
ลกูค้ำ	บรษัิทจงึยงัคงรกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนักบัคูแ่ข่ง
ในตลำดที่มีภำวะกำรแข่งขันสูงได้	

นโยบายการตลาด

	 กำรรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำเป็นเรื่องท่ีบริษัท
ให้ควำมส�ำคัญมำก	 บริษัทจึงมีทีมขำยและฝ่ำยบริกำรหลัง						
กำรขำยท่ีให้ค�ำปรกึษำและบรกิำรแก่ลกูค้ำตลอดอำยุกำรใช้งำน
ของสินค้ำ	

5. บริษัท เบอร์ลี่เอเชียติ๊ก โซดา จ�ากัด 

	 บรษัิท	เบอร์ลี	่เอเชียติก๊	โซดำ	จ�ำกดั	เป็นบรษัิทท่ีน�ำเข้ำ
และจัดจ�ำหน่ำยโซดำแอช	 ซ่ึงเป็นวัตถุดิบท่ีน�ำไปใช้ใน
อุตสำหกรรมผลติขวดแก้ว	อุตสำหกรรมเซรำมกิ	อุตสำหกรรม
แก้ว	 อุตสำหกรรมเหมืองแร่	 และอุตสำหกรรมผงซักฟอก	
ลูกค้ำหลัก	คือ	ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทย

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 บรษัิทน�ำเข้ำโซดำแอชจำกผูผ้ลติในประเทศเคนยำ	แม้ว่ำ
คณุภำพโซดำแอชจำกประเทศเคนยำจะไม่ดเีท่ำกบัโซดำแอช
ของผู้ผลิตจำกประเทศท่ีพัฒนำแล้วอย่ำงสหรัฐอเมริกำ	
สหภำพยุโรป	และจนี	แต่ด้วยต้นทุนกำรผลติในประเทศเคนยำ
ที่ต�่ำ	จึงเป็นข้อได้เปรียบที่ท�ำให้บริษัทสำมำรถก�ำหนดรำคำสู้
คู่แข่งรำยอื่นๆ	ได้

นโยบายการตลาด

	 บรษัิทน�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์โซดำแอชในรำคำท่ี
แข่งขันได้จำกผู้ผลิตในประเทศเคนยำ	 ลูกค้ำส่วนใหญ่ของ
บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว	 บริษัทมีนโยบำยท่ีจะขยำย
ฐำนลูกค้ำไปยังอุตสำหกรรมอื่นๆ	ในอนำคต	
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 BJC’s modern retail supply chain consists Big C 
Supercenter which BJC acquired in 2016. Modern retail 
supply chain is our largest supply chain as it contributed 
70%	of	our	revenues,	and	64%	of	our	EBITDA	during	
2017.	Modern	Retail	Supply	Chain	is	therefore	the	most	
profitable business in BJC group.
 Big C Supercenter is an Omni-channel retailer      
operating throughout Thailand with a fully integrated 
network of physical and online store formats. Our stores 
offer a complete selection of everyday products at low 
prices, an outstanding service, and a fun shopping          
experience to all consumer segments and their shopping 
needs from stock-up to convenience shopping. Our strong 
dual retail-property model helps us to provide our           
customers a one-stop-shopping destination as our        

	 กลุม่สนิค้ำและบรกิำรทำงกำรค้ำปลกีสมยัใหม่ของบีเจซี
ประกอบด้วยธุรกิจบิ๊กซี	ซูปเปอร์เซ็นเตอร์	ซึ่งบีเจซีได้เข้ำซื้อ
กิจกำรในปี	2559	ในปี	2560	ยอดขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรค้ำปลีกสมัยใหม่คิดเป็นอัตรำส่วนประมำณร้อยละ	
70.0	 ของยอดขำยรวมกลุ่มบีเจซี	 และคิดเป็นอัตรำส่วน
ประมำณร้อยละ	64.0	ของก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย	ภำษีเงินได้	
ค่ำเสือ่มรำคำ	และค่ำใช้จ่ำยตดับัญชีรวมของกลุม่บีเจซี	นบัได้ว่ำ
กลุม่สนิค้ำและบรกิำรทำงกำรค้ำปลกีสมัยใหม่มสีดัส่วนรำยได้
มำกที่สุดในกลุ่มธุรกิจบีเจซี
	 บ๊ิกซีคือห้ำงค้ำปลีกท่ีครบครันทุกช่องทำงกำรจับจ่ำย						
มสีำขำกระจำยตวัอยู่ท่ัวประเทศท้ังรปูแบบร้ำนค้ำธรรมดำและ
ร้ำนค้ำออนไลน์	ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคทุกกลุม่
เป้ำหมำยด้วยสินค้ำคุณภำพท่ีหลำกหลำย	 รำคำประหยัด	
บรกิำรอันเป็นเลศิ	ภำยใต้บรรยำกำศเป็นกนัเองแสนประทับใจ	
ไม่ว่ำจะเป็นกำรซ้ือของเพ่ือไว้ใช้ในครัวเรือนหรือซ้ือเมื่อมี

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่
Modern Retail Supply Chain
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shopping mall tenants complement our store offering. 
Rental	income	from	our	tenants	also	provides	stability	to	
our income.  Our multiple store formats enable us to be 
of service whenever and wherever customers do their 
shopping. Whether it is a major weekly shopping trip or 
a walk to the neighborhood store for top-up or convenience 
shopping, our physical and online store network provides 
nationwide customer reach and offers the same maximum 
value for money and outstanding service to customers 
regardless of which store format they do their shopping 
in.
 1. Big C Supercenter is a hypermarket targeting 
mid-to-low income customer segments offering maximum 
value through the combination of low prices, a wide       
selection of goods and services, a clean and efficient 
shopping environment, and outstanding service. At the 
end	of	2017,	we	have	125	Big	C	Supercenter	stores		
located throughout Thailand.
 2. Big C Extra is a hypermarket targeting mid-to-high 
income customer segments offering a wider range of 
premium fresh and dry food items, as well as a wide 
selection of imported products, technology gadgets, wine 
and many more “extra” products and services on top of 
a complete Big C Supercenter assortment - while keeping 
Big C’s signature low prices. At the end of 2017, we have 
15	Big	C	Extra	stores	located	in	Bangkok	and	large	cities.
 3. Big C Market is our supermarket format,             
targeting the mid to low income customer segment. The 
relatively smaller size of Big C Market stores enables us 
to penetrate areas that are not in the main district of a 
province. The format is designed to be the largest modern 
retailer in its catchment area. These stores differ from 
more traditional supermarkets concentrating mainly on 
food, by offering a wide range of products from fresh food 
to electronics. At the end of 2017, we had 60 Big C      
Market stores in Greater Bangkok and up country             
locations.
 4. Mini Big C	 is	a	proximity/convenience	store	
format targeting mid to low income customer segments. 
Proximity type Mini Big C stores carry a larger assortment 
than typical convenient stores and offer selected             

ควำมจ�ำเป็น	 รูปแบบศูนย์กำรค้ำท่ีผสมผสำนระหว่ำงร้ำนค้ำ
ขนำดใหญ่และศูนย์กำรค้ำท่ีมีร้ำนค้ำรำยย่อย	 ซ่ึงน�ำเสนอ
สินค้ำท่ีมีควำมหลำกหลำยและแตกต่ำง	 สร้ำงควำมพอใจให้
ลูกค้ำ	 ตอบทุกโจทย์ควำมต้องกำรในที่เดียว	 โดยรำยได้ที่มำ
จำกกำรให้เช่ำพื้นท่ียังช่วยเสริมเสถียรภำพให้กับรำยได้รวม
ของบ๊ิกซีอีกด้วย	 ด้วยรูปแบบร้ำนค้ำท่ีหลำกหลำย	 บ๊ิกซีจึง
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ทุกท่ีและทุกเวลำ	
ไม่ว่ำจะเป็นกำรจับจ่ำยประจ�ำสัปดำห์	 หรือกำรจับจ่ำยเล็กๆ	
น้อยๆ	ในแต่ละวันซึ่งเครือข่ำยร้ำนค้ำหลำกหลำยรูปแบบของ
บรษัิท	ไม่ว่ำจะเป็นร้ำนท่ีขำยโดยตรงหรอืกำรขำยผ่ำนออนไลน์	
สำมำรถก่อให้เกิดควำมประหยัดคุ้มค่ำสูงสุด	และมอบบริกำร
อันดีเยี่ยมแก่ลูกค้ำในทุกๆ	รูปแบบ	
 1.	 บ๊ิกซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 เป็นห้ำงไฮเปอร์มำร์เก็ตท่ีมี
กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยคอืลกูค้ำท่ีมีรำยได้ระดบัปำนกลำงถงึล่ำง	
โดยมุ่งเน้นกำรน�ำเสนอสินค้ำและบริกำรท่ีหลำกหลำย	 รำคำ
ประหยัด	และมคีณุภำพ	ภำยใต้บรรยำกำศกำรจบัจ่ำยท่ีสะอำด
และให้ควำมคุ้มค่ำสูงสุด	 รวมถึงมีบริกำรท่ีประทับใจโดยในป	ี
2560	 บ๊ิกซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 มีสำขำมำกถึง	125	 สำขำ														
ท่ัวประเทศ
 2.	 บ๊ิกซี	เอ็กซ์ตร้า	เป็นห้ำงไฮเปอร์มำร์เกต็ท่ีมีกลุม่ลกูค้ำ
เป้ำหมำยคอืลกูค้ำท่ีมรีำยได้ระดบัปำนกลำงถงึบน	โดยน�ำเสนอ
สนิค้ำพรเีมียม	อำหำรสดและอำหำรแห้งท่ีหลำกหลำย	รวมถงึ
สินค้ำน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	 โดยเฉพำะจำกสินค้ำแบรนด์						
คำสิโน	 สินค้ำกลุ่มเทคโนโลยี	 ไวน์	 และสินค้ำพิเศษอ่ืนๆ	 ท่ี	
แตกต่ำงจำกท่ีจ�ำหน่ำยในสำขำบ๊ิกซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่ัวไป	
อย่ำงไรกต็ำม	นโยบำยเรือ่งรำคำประหยัดยังเป็นจดุขำยท่ีส�ำคญั
ที่บริษัทยังคงยึดมั่น	โดยในปี	2560	บิ๊กซี	เอ็กซ์ตร้ำ	มีสำขำ		
ทั้งสิ้น	15	สำขำทั้งในกรุงเทพฯ	และหัวเมืองใหญ่
	 3.	 บ๊ิกซี	 มาร์เก็ต	 เป็นซูเปอร์มำร์เก็ตท่ีมีกลุ่มลูกค้ำ								
เป้ำหมำยเป็นลกูค้ำท่ีมรีำยได้ระดบัปำนกลำงถงึล่ำง	ด้วยขนำด
ร้ำนค้ำท่ีค่อนข้ำงเล็กของบ๊ิกซี	 มำร์เก็ต	 ท�ำให้บ๊ิกซีสำมำรถ					
เข้ำถงึผูบ้รโิภคท่ีอำศยัอยู่ตำมหัวเมอืงรองได้อย่ำงลงตวั	บ๊ิกซี	
มำร์เก็ตแตกต่ำงจำกซูเปอร์มำร์เก็ตท่ัวไปซ่ึงเน้นเฉพำะกำร
จ�ำหน่ำยสนิค้ำประเภทอำหำร	แต่บ๊ิกซี	มำร์เกต็จ�ำหน่ำยสนิค้ำ
ทั้งอำหำรสด	ของใช้ในครัวเรือนไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ำ	โดย
ในปี	2560	 บิ๊กซี	 มำร์เก็ตมีจ�ำนวนสำขำทั้งสิ้น	60	 สำขำใน
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	และต่ำงจังหวัด
 4.	 มินิ	 บิ๊กซี	 เป็นร้ำนค้ำชุมชนหรือร้ำนสะดวกซ้ือท่ีม	ี
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นลูกค้ำท่ีมีรำยได้ระดับปำนกลำงถึง
ระดับล่ำง	 สำขำมินิ	 บ๊ิกซีประเภทร้ำนค้ำชุมชน	 มีสินค้ำท่ี						
หลำกหลำยมำกกว่ำร้ำนสะดวกซ้ือท่ัวไปและมีสินค้ำรำคำ						
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promotional items as in our hypermarkets making it an 
ideal place for top-up shopping. Our convenience type 
Mini Big C stores offer an assortment geared towards 
convenience shopping and are mostly located at gasoline 
stations. Since 2016 Mini Big C format has also been 
available as franchise store and has received very positive 
feedback from our franchisees. At the end of 2017, we 
had	total	of	642,	Mini	Big	C	stores,	including	212	stores	
located	at	gasoline	stations	and	85	franchise	stores.
 5. Pure is a drugstore format offering pharmaceutical, 
health, beauty and wellness products. Most of the current 
Pure drugstores are implanted into Big C hypermarkets 
and Big C Markets. At the end of 2017, we had a total of 
135	Pure	drugstores.
 6. Online formats via e-commerce is still relatively 
new in the Thai retail landscape and still represents only 
a small portion of the total retail sales, we believe that it 
is only a matter of time before it gains popularity and we 
consider it important for us to be part of this development. 
To us, our online offer is also an essential part of our 
Omni-channel strategy, integrating our physical and  
online stores, and we believe that our physical store 

โปรโมช่ันเช่นเดยีวกบัในร้ำนค้ำไฮเปอร์มำร์เกต็	เหมำะกบักำร
จับจ่ำยใช้สอยประจ�ำสัปดำห์	 ส�ำหรับสำขำมินิ	 บ๊ิกซีประเภท	
ร้ำนสะดวกซือ้	มุง่เน้นสนิค้ำส�ำหรบักำรจบัจ่ำยใช้สอยเร่งด่วน
เพื่อควำมสะดวก	 และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถำนีบริกำรน�้ำมัน		
นบัตัง้แต่ปี	2559	บรษัิทได้พฒันำรปูแบบร้ำนค้ำแบบแฟรนไชส์	
ซ่ึงได้กำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้ร่วมธุรกิจ	 โดยในปี	2560						
มินิบิ๊กซีมีจ�ำนวนสำขำทั้งสิ้น	642	สำขำ	ในจ�ำนวนนี้ตั้งอยู่ใน
สถำนีบริกำรน�้ำมัน	212	สำขำ	และสำขำแฟรนไชส์	85	สำขำ
	 5.	 ร้านขายยาเพรียว	 เป็นร้ำนจ�ำหน่ำยเวชภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงสุขภำพและควำมงำม	 ร้ำนขำยยำเพรียว						
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในร้ำนไฮเปอร์มำร์เก็ต	และบิ๊กซี	มำร์เก็ต	โดย
ในปี	2560	มีร้ำนขำยยำเพรียวจ�ำนวนทั้งสิ้น	135	ร้ำน
 6.	 ธรุกิจขายสินค้าออนไลน์	ถงึแม้ว่ำธรุกจิสนิค้ำออนไลน์
ยังถือเป็นธุรกิจใหม่ส�ำหรับกำรค้ำปลีกของไทยและมีมูลค่ำ
เพยีงเลก็น้อยเม่ือเทียบกบัมลูค่ำตลำดโดยรวมของค้ำปลกีไทย
ท้ังหมด	แต่บรษัิทมองเห็นโอกำสของกำรเตบิโตจงึมุง่มัน่พฒันำ
ธุรกิจขำยสินค้ำออนไลน์ของบ๊ิกซีให้เติบโต	 โดยมุ่งเสริมกำร
เช่ือมโยงทุกช่องทำงกำรขำยผ่ำนร้ำนค้ำของบ๊ิกซีและสร้ำง
ประโยชน์เพิ่มจำกธุรกิจขำยสินค้ำออนไลน์	เพรำะสำมำรถใช้
เครือข่ำยร้ำนของบ๊ิกซีในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ
ในกำรรบัสนิค้ำไม่ว่ำจะเป็นกำรซ้ือสนิค้ำประจ�ำวนัหรอืประจ�ำ
สัปดำห์ด้วยบริกำร	 “click-and-collect”	 แทนกำรรอสินค้ำท่ี
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network offers us advantages over pure ecommerce 
businesses in serving customers. Our online customers 
can pick up their orders from our stores nationwide,       
offering additional convenience to our customers who can 
combine	their	order	pick-up	with	their	daily	/	weekly	
shopping routine. More and more customers make use 
of the additional convenience of the “click-and-collect” 
option instead of having to wait at home for their deliveries 
to arrive. We currently have two online store formats:
  Big C Shopping Online is the extension of our 

physical Big C stores, providing our existing 
customers an additional channel to shop with us 
by offering familiar Big C ranges at the same 
prices and promotions as our physical stores, 
and utilizing our hypermarket store network for 
order fulfillment and offering an order pick-up 
option. In mid-July 2017 we entered into an         
exciting partnership with Shopee.co.th, offering 
their customers an access to our Big C Shopping 
Online product range through Shopee platform, 
and presenting us an additional sales revenue. 
At the end of 2017, Big C Shopping Online offered 
over 23,000 SKUs to our online customers. We 
also launched Big C Fresh Express in July 2017, 
offering nearly 3,000 SKUs of fresh food products 
online. Currently this service is only available in 
Bangkok area, where we can guarantee 2 hour 
delivery.

จัดถึงบ้ำนเพียงอย่ำงเดียว	 บ๊ิกซีมีรูปแบบธุรกิจขำยสินค้ำ
ออนไลน์	2	รูปแบบคือ
 	 บ๊ิกซีช็อปป้ิงออนไลน์	เน้นกำรขำยสนิค้ำอปุโภคและ

บริโภคผ่ำนเว็บไซต์จำกผลิตภัณฑ์ท่ีมีขำยอยู ่ใน								
ห้ำงบ๊ิกซีโดยขำยในรำคำและโปรโมช่ันเดียวกันกับ
ห้ำงบิ๊กซี	ใช้เครือข่ำยกำรขนส่งของห้ำงบิ๊กซีในกำร
อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูค้ำในกรณลีกูค้ำต้องกำรให้
ส่งตรงถึงบ้ำนหรือลูกค้ำสำมำรถรับสินค้ำท่ีสำขำ							
บ๊ิกซีท่ัวประเทศอีกช่องทำงหนึง่	นอกจำกนีใ้นช่วงกลำง
เดือนกรกฎำคม	2560	 บริษัทได้ร ่วมธุรกิจกับ											
Shopee.co.th	 โดยเสนอช่องทำงให้ลูกค้ำสำมำรถ
เลือกซ้ือสินค้ำจำกบ๊ิกซีช็อปปิ ้งออนไลน์	 ผ่ำน
แพลตฟอร์มของ	Shopee	 ซ่ึงถือเป็นกำรเพิ่มยอด
ขำยได้อกีรำยหนึง่	ณ	สิน้ปี	2560	ร้ำนค้ำบ๊ิกซีช็อปป้ิง
ออนไลน์มีรำยกำรสินค้ำพร้อมบริกำรกว่ำ	23,000	
รำยกำร	 นอกจำกนี้บริษัทได้เปิดตัวบ๊ิกซี	 เฟรช									
เอ็กเพรส	ในช่วงเดือนกรกฎำคม	2560	ให้บริกำรส่ง
สนิค้ำอำหำรสดกว่ำ	3,000	รำยกำร	ปัจจบัุนมีกำรให้
บรกิำรในพืน้ท่ีกรงุเทพมหำนครและกำรนัตส่ีงสนิค้ำ
ภำยใน	2	ชม.
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Dual retail-property model

 Our shopping malls have a vital role to play in making 
our stores a “one-stop shopping destination” for our 
customers. The wide-ranging services and products  
offered by vendors and tenants at our rental space, inside 
and outside a store, not only draw customer traffic to 
stores but also provide rental income which is an important 
part of our revenues. Our tenants complement our store 
offering and can range from cinemas to kiosks and from 
home improvement stores to food vendors. They also 
offer various other services to our customers, such as 
official documentation services at Amphor Yim (Smiling 
Government District) stations, Immigration Service 
Centers at Big C Supercenter Don Mueang and                
Ratburana	branches,	and	the	Department	of	Consular	
Affairs Passport Office at our Big C Suwintawong store.
 Our tenants mix consists of five categories, based 
on lease terms and types of business:

โมเดลธรุกิจแบบห้างค้าปลกีควบคูกั่บ
ศูนย์การค้า

	 ศูนย์กำรค้ำมีควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิงในกำรท�ำให้บ๊ิกซี											
ซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็น	“ศูนย์กำรจับจ่ำยแบบครบวงจร”	ส�ำหรับ
ลกูค้ำของบรษัิท	ร้ำนค้ำและบรกิำรท่ีหลำกหลำยในศนูย์กำรค้ำ
ของบิ๊กซี	 นอกจำกจะช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
และเพ่ิมจ�ำนวนผูม้ำจบัจ่ำยแล้ว	รำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ท่ียัง
เป็นส่วนส�ำคัญของผลประกอบกำรของบ๊ิกซีอกีด้วย	ผูเ้ช่ำพ้ืนท่ี
ยังช่วยมอบตัวเลือกกำรบริกำรต่ำงๆ	ให้กับลูกค้ำ	โดยมีตั้งแต่
โรงภำพยนตร์	 คีออสขำยสินค้ำ	 ร้ำนเครื่องตกแต่งบ้ำนหรือ
ร้ำนอำหำร	 นอกจำกนี้ยังมีโครงกำรอ�ำเภอย้ิมเคลื่อนท่ีให้
บริกำรด้ำนทะเบียนรำษฎร์	 ศูนย์บริกำรแรงงำนต่ำงด้ำว										
ยกตวัอย่ำงเช่นท่ีสำขำดอนเมืองและรำษฎร์บูรณะ	และกำรเปิด
ให้บริกำรรับท�ำหนังสือเดินทำงร่วมกับกรมกำรกงสุลท่ีสำขำ							
สุวินทวงศ์	เป็นต้น
	 ผู้เช่ำพ้ืนท่ีศูนย์กำรค้ำของบ๊ิกซี	สำมำรถแบ่งได้เป็น	5	กลุม่	
ตำมลักษณะของกำรเช่ำและประเภทของธุรกิจ	ดังนี้
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 1. Commercial Retail Unit: Consisting of mainly 
well-known brand name apparels, restaurants, cafes, 
banks and major chains, commercial retail unit tenants 
help enhance image, attractiveness and product varieties 
of Big C shopping centers.
 2. Junior Anchor: Consisting of large-scale tenants 
such as home improvement stores, cinemas, fitness 
centers, IT mall, and even Government Passport Office. 
Junior anchor tenants help satisfy customers’ needs 
beyond Big C’s product and service offerings. This type 
of tenants plays an important role in drawing additional 
traffic to our stores and making our shopping centers a 
one-stop shopping destination for customers.
 3. Food court: All Big C shopping malls feature food 
courts where customers can find a variety of quality food 
and beverages at low prices.
 4. Big Bazaar: Big Bazaar tenants are small stores 
that sell a wide range of items including fashion,               
accessories, local products, toys etc.
 5. Casual Leasing: A variety of small kiosks with 
ever-changing and in-demand products located both 
inside and outside store buildings helps add fun and 
excitement to our customers’ shopping experience.
 The size of our shopping malls varies depending on 
store format and location. During 2017, we added 10 
shopping malls to our portfolio and at the end of the year 
we	had	a	total	of	194	shopping	malls	with	a	total	space	
of	approximately	884,000	sq.m.

Store renovations

	 Renovations	play	a	crucial	role	in	maintaining	our	
successful dual retail-property model, and ensuring that 
our stores offer our customers good modern facilities. We 
divide our renovations into four categories; extensions, 
right-sizing, and store improvement renovations. While 
our store improvement renovations mainly aim to update 
the look and feel of our properties by paying particular 
attention to car parking areas, restrooms, and employee 
facilities, our extension and right-sizing renovations aim 

 1.	 ร้านค้า	 ประกอบด้วยผู้จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และให้
บรกิำรซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัในกลุม่ผูบ้รโิภค	อำทิ	ร้ำนค้ำเครือ่งแต่งกำย	
ร้ำนอำหำร	 ร้ำนกำแฟ	 ธนำคำรซ่ึงร้ำนค้ำเหล่ำนี้ได้น�ำสินค้ำ
และบริกำรซ่ึงเป็นท่ีต้องกำรของลูกค้ำมำช่วยเพิ่มศักยภำพ						
ในกำรดึงดูดลูกค้ำ	 ส่งเสริมภำพลักษณ์และควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำและบริกำรในบิ๊กซีด้วย
 2.	 ผู ้เช่ารายใหญ่	 ประกอบด้วยผู ้ประกอบธุรกิจซ่ึง
ต้องกำรพ้ืนท่ีขนำดใหญ่ท่ีช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรเฉพำะทำง	อำทิ	ร้ำนจ�ำหน่ำยอุปกรณ์
ตกแต่งภำยในบ้ำน	 โรงภำพยนตร์	 สถำนออกก�ำลังกำย										
ร้ำนเครื่องใช้ไอที	หรือส�ำนักงำนหนังสือเดินทำง	เป็นต้น	ซึ่ง
ผู ้เช่ำรำยใหญ่เหล่ำนี้มีบทบำทส�ำคัญในกำรดึงลูกค้ำมำสู ่
ศูนย์กำรค้ำอย่ำงมำก	ช่วยเติมเต็มให้บิ๊กซีเป็นจุดหมำยปลำย
ทำงที่ครบครันทั้งด้ำนสินค้ำและบริกำรส�ำหรับลูกค้ำ
	 3.	 ศนูย์อาหาร	ศนูย์กำรค้ำบ๊ิกซีทุกแห่งจะมีศนูย์อำหำร
คุณภำพ	 รำคำประหยัด	 เป็นทำงเลือกในกำรลดค่ำใช้จ่ำยใน
ชีวิตประจ�ำวันให้กับลูกค้ำ
 4.	 บ๊ิก	บาซาร์	ประกอบด้วยผูป้ระกอบกำรร้ำนค้ำรำยเลก็
ท่ีจ�ำหน่ำยสนิค้ำหลำกหลำย	เช่น	เครือ่งประดบัเครือ่งแต่งกำย	
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้ำน	ของเล่นเด็ก	ฯลฯ
	 5.	 พืน้ท่ีเช่าชัว่คราว	ประกอบด้วยผูเ้ช่ำรำยย่อย	มรีปูแบบ
เป็นบูธสินค้ำขนำดเล็กท่ีจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีปรับเปลี่ยน							
ไปตำมกระแสควำมนยิมและควำมต้องกำรของลกูค้ำ	 โดยจะมี
พ้ืนท่ีเช่ำอยู่ท้ังด้ำนในและด้ำนนอกของอำคำรเพื่อสร้ำง
บรรยำกำศและควำมสนุกสนำนในกำรจับจ่ำยใช้สอย	
	 ขนำดของพืน้ท่ีให้เช่ำในศนูย์กำรค้ำของบ๊ิกซีแตกต่ำงกนั
ตำมรูปแบบและที่ตั้งของสำขำ	 โดยในปี	2560	บริษัทได้เปิด
ศูนย์กำรค้ำใหม่จ�ำนวน	10	 แห่ง	 ปัจจุบันบ๊ิกซีมีศูนย์กำรค้ำ
ทั้งหมด	194	แห่ง	 และมีพื้นที่ให้เช่ำรวมประมำณ	884,000	
ตำรำงเมตร

การปรับปรุงสาขา

	 กำรปรับปรุงสำขำมีควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิงต่อควำมส�ำเร็จ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจห้ำงค้ำปลีกควบคู่ไปกับศูนย์กำรค้ำ	 กำร
ปรบัปรงุสำขำแบ่งออกเป็น	4	ลกัษณะคอื	กำรก่อสร้ำงเพิม่เตมิ
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีศูนย์กำรค้ำ	 กำรปรับปรุงโดยวิธีกำรจัดกำร
สัดส่วนพื้นท่ีค้ำปลีกให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนเพื่อน�ำพื้นท่ี		
ส่วนเกนิมำเป็นพืน้ท่ีศนูย์กำรค้ำ	และกำรพฒันำและตกแต่งสำขำ
ให้ทันสมยัโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ปรบัปรงุรปูลกัษณ์ของสำขำ
ให้ดูใหม่และทันสมัยโดยมุ่งเน้นบริเวณพื้นที่จอดรถ	ห้องสุขำ	
และพื้นท่ีใช้สอยส่วนกลำงส�ำหรับพนักงำน	 ในส่วนของกำร
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to maximize our hypermarket’s productivity and introduce 
a refreshed shopping mall experience through enlarged 
mall footprints and a more attractive tenant mix to our 
customers. Through extension and right-sizing renovations 
we can increase the store’s productivity by analyzing the 
store layout and redefining the ratio of space dedicated 
between retail and rental area - thus optimizing sales 
density and rental income. In addition, our extension 
renovations will add significant new space to our rental 
area. As the names says it, full renovation means fully 
renovating store and shopping mall areas, giving             
customers refreshed shopping experience, moreover by 
reconfiguring shopping mall area layout, we can add some 
additional space for our tenants. During 2017 we             
completed	a	total	of	4	extensions,	1	right-sizing	renovations,	
2 full renovations and 33 store improvement renovations. 

ก่อสร้ำงเพิม่เตมิเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีศนูย์กำรค้ำและกำรปรบัปรงุโดย
วธิกีำรจดักำรสดัส่วนพืน้ท่ีค้ำปลกีให้มีประสทิธภิำพมำกขึน้นัน้
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือเพิม่ประสทิธผิลสงูสดุด้ำนรำยได้ให้แก่สำขำ	
รวมถึงสร้ำงประสบกำรณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้ำด้วยกำรเพ่ิม
สัดส่วนพ้ืนท่ีศูนย์กำรค้ำและควำมหลำกหลำยของกลุ่มผู้เช่ำ
ซ่ึงแนวคิดนี้ได้ผลดีมำกเพรำะท�ำให้บริษัทสำมำรถวิเครำะห์
ออกแบบศูนย์กำรค้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ	
โดยหำสดัส่วนท่ีลงตัวท่ีสดุระหว่ำงขนำดพืน้ท่ีของส่วนค้ำปลกี
กบัขนำดของพ้ืนท่ีให้เช่ำ	น�ำมำซ่ึงรำยได้จำกยอดขำยและรำยได้
จำกพืน้ท่ีเช่ำให้มำกท่ีสดุ	นอกจำกนี	้กำรก่อสร้ำงเพิม่เตมิเพือ่
เพิม่พ้ืนท่ีศูนย์กำรค้ำยังช่วยเพิม่ขนำดของพืน้ท่ีให้เช่ำอีกด้วย	
ในขณะเดยีวกนักำรปรบัปรงุแบบครบวงจรของสำขำและพืน้ท่ี
ศนูย์กำรค้ำช่วยท�ำให้ลกูค้ำได้รบัประสบกำรณ์จบัจ่ำยท่ีไม่จ�ำเจ	
และกำรออกแบบจัดวำงพื้นท่ีใช้สอยในศูนย์กำรค้ำอย่ำงมี
ประสทิธภิำพช่วยท�ำให้บรษัิทมพีืน้ท่ีให้เช่ำเพิม่ข้ึน	ในปี	2560	
บริษัทมีกำรปรับปรุงโดยกำรขยำยเพิ่มพ้ืนท่ีศูนย์กำรค้ำใน
สำขำจ�ำนวน	4	สำขำ	กำรปรับปรุงโดยวิธีกำรจัดสรรสัดส่วน
พื้นท่ีค้ำปลีกให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนจ�ำนวน	 1	 สำขำ											
กำรปรับปรุงแบบเต็มรูปแบบ	2	สำขำ	กำรพัฒนำและตกแต่ง
สำขำจ�ำนวน	33	สำขำ
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Supply Chain

 Products from over 3,700 suppliers make their way 
to Big C stores nationwide either through one of our 
distribution centers or through direct delivery to store. We 
currently have four distribution centers, two owned and 
operated by Big C (our Mini Big C DC at Thanyaburi and 
our Fresh Food DC at Ladkrabang) and two outsourced 
facilities (an Ambient Stocking DC at Wang Noi and a 
Cross Docking DC at Bang Plee). Our distribution centers 
make use of advanced technologies such as pick-to-light 
and voice-picking systems, improving our distribution 
centers operating efficiency and pick accuracy. During 
the year, we continued our work on increasing the           
centralization of deliveries through our distribution centers. 
Higher centralization levels allow us to reduce our supply 
chain costs by optimizing costs at distribution centers and 
being able to offer higher service levels to our stores. 
During the year, we also started a construction of new 
Mini Big C distribution center to support our store             
expansion. This facility is located adjacent to our current 
Thanyaburi Mini Big C distribution center, and once   
completed in early 2018, it will add capacity for c.1,300 
stores.

Products and Services

 We are determined to offer our customers a         
“Complete selection of everyday products at low prices” 
and our expert merchandise teams continuously search 
and expand our network to acquire quality products from 
over 3,700 domestic and international suppliers to fulfill 
the needs and preferences of all customer segments. As 
a	result,	Big	C	carries	in	total	over	130,000	SKUs	-	c.97%	
of which are sourced locally - with prices ranging from 
opening price point to premium high-end items in every 
product category ranging from food to non-food products. 
Our merchandise is divided into the following categories: 

ระบบการขนส่งสินค้า

	 สินค้ำและผลิตภัณฑ์จำกคู่ค้ำกว่ำ	3,700		รำยของบิ๊กซี
ถูกจัดส่งไปยังสำขำได้สองทำง	 คือจัดส่งตรงไปยังสำขำหรือ
ผ่ำนศูนย์กระจำยสินค้ำของบ๊ิกซี	 เนื่องจำกระบบขนส่งสินค้ำ
เป็นหัวใจส�ำคญัของกำรด�ำเนินธรุกจิ	ในปัจจุบันมศีนูย์กระจำย
สินค้ำทั้งหมด	4	แห่ง	โดย	2	แห่งบิ๊กซีเป็นเจ้ำของและบริหำร
งำนเอง	 (ศูนย์กระจำยสินค้ำมินิบ๊ิกซีท่ีอ�ำเภอธัญบุรี	 และ							
ศูนย์กระจำยสนิค้ำอำหำรสดท่ีเขตลำดกระบัง	ส�ำหรบัศนูย์กระจำย
สินค้ำอีก	2	 แห่ง	 บ๊ิกซีเช่ำและมอบหมำยให้ผู้ประกอบกำร							
ช้ันน�ำทำงด้ำนกำรบริหำรคลังสินค้ำเป็นผู้ด�ำเนินกำร	 โดยมี
ศนูย์กระจำยสนิค้ำอำหำรแห้งท่ีอ�ำเภอวงัน้อย	และศนูย์กระจำย
สนิค้ำแบบครอสด๊อคท่ีอ�ำเภอบำงพล)ี	ศนูย์กระจำยสนิค้ำใหม่
ทุกแห่งได้น�ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำใช้	 เช่น	 ระบบหยิบตำม
สัญญำณไฟ	 ระบบหยิบตำมสัญญำณเสียง	 ซ่ึงจะช่วยพัฒนำ
ประสิทธิภำพของกำรด�ำเนินกำรและช่วยเคลื่อนย้ำยสินค้ำได้
แม่นย�ำ	 กำรบรรลุเป้ำหมำยในเรื่องกำรพัฒนำระบบขนส่ง
สินค้ำน้ี	 ช่วยให้บริษัทพัฒนำกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง	 และ							
เงินทุนหมุนเวียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 อีกท้ังมีศักยภำพ							
เพียงพอท่ีจะรองรบักำรขยำยกจิกำรในอนำคต	นอกจำกนี	้บ๊ิกซี
ได้สำนต่อกำรด�ำเนินกำรเรื่องกำรรวมศูนย์กำรขนส่งโดยให้
ผ่ำนศูนย์กระจำยสินค้ำให้มำกท่ีสุด	 ซ่ึงจะท�ำให้บริษัทมี
ประสทิธภิำพมำกขึน้ในกำรบรหิำรสนิค้ำ	ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
ขนส่งสินค้ำและถือเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกสูงสุดให้แต่ละ
สำขำอีกด้วย	ในปี	2560	บริษัทได้เริ่มสร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำ	
มิน	ิบ๊ิกซีแห่งใหม่เพือ่รองรบักำรขยำยสำขำ	โดยศนูย์กระจำย
สินค้ำแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กระจำยสินค้ำมินิ	 บ๊ิกซี	
ธัญบุรี	ซึ่งคำดว่ำจะสร้ำงเสร็จในช่วงต้นปี	2561	และสำมำรถ
รองรับสำขำมินิ	บิ๊กซีได้ประมำณ	1,300	สำขำ	

สินค้าและบริการ

	 บริษัทมุ่งมั่นตอบสนองลูกค้ำด้วย	“สินค้ำรำคำประหยัด
ครบครันทุกวัน”	 โดยทีมจัดซ้ือมำกประสบกำรณ์ของบ๊ิกซีจะ
เป็นผู้คัดสรรสินค้ำจำกผู้ประกอบกำรจำกภำยในประเทศกว่ำ	
3,700	 รำย	 นอกเหนือจำกผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศเพื่อ					
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ครบครัน	บริษัทมีสินค้ำ
ท่ีจ�ำหน่ำยอยู่ในบ๊ิกซีกว่ำ	130,000	 รำยกำร	 โดยประมำณ							
ร้อยละ	97.0	 ของสินค้ำท้ังหมดผลิตในประเทศ	 ครอบคลุม						
ทุกประเภทสนิค้ำและทุกระดบัรำคำตัง้แต่รำคำท่ีประหยดัท่ีสดุ	
ไปจนถงึสนิค้ำพรเีมียม			สนิค้ำท่ีจดัจ�ำหน่ำยในบ๊ิกซี	แบ่งกลุม่
สินค้ำได้ดังนี้
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  Fresh food: Meat, seafood, fresh fruits and  
vegetables, ready-to-eat and ready-to-cook 
meals, frozen food, baked goods, and various 
herbs and spices

  Consumer Products: Seasonings and condiments, 
beverages, snack foods, personal items, household 
chemicals, and pet food and accessories

  Soft line: Clothing and accessories
  Hard line: Wide range of electrical appliances 

including white goods, kitchen appliances, home 
entertainment equipment, automobile and          
motorcycle accessories, and home improvement 
and maintenance tools and supplies.

  Home line: Home decor and accessories,          
furniture, kitchenware, plastic storage items and 
utensils, decorative items, sporting goods, and 
toys.

  อาหารสด	 ได้แก่	 เนื้อสัตว์	 อำหำรทะเล	ผลไม้และ
ผักสด	อำหำรพร้อมปรงุและอำหำรพร้อมรบัประทำน	
อำหำรแช่แข็ง	 อำหำรอบ	 รวมถึงสมุนไพรและ						
เครื่องเทศต่ำงๆ

  สินค้าอุปโภคและบริโภค	 ได้แก่	 เครื่องปรุงรสและ
เครือ่งประกอบอำหำร	เครือ่งดืม่ต่ำงๆ	ขนมขบเคีย้ว	
ของใช้ส่วนตวั	ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำด	อำหำรและ
เสื้อผ้ำ	 ได้แก่	 กลุ่มเสื้อผ้ำ	 เครื่องประดับ	 ของใช้
ส�ำหรับสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ

  เสื้อผ้า	ได้แก่	กลุ่มเสื้อผ้ำและเครื่องประดับ
 	 เครือ่งใช้ไฟฟ้า	ได้แก่	อุปกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้ำนำนำชนดิ	

เช่น	เครือ่งปรบัอำกำศ	ตูเ้ย็น	ฯลฯ	อปุกรณ์เครือ่งใช้
ในครวั	อุปกรณ์เพือ่ควำมบันเทิงภำยในบ้ำน	อุปกรณ์
ประดับยนต์	 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษำบ้ำน

  อุปกรณ์ตกแต่งและของใช้ภายในบ้าน	ได้แก่	อุปกรณ์
ตกแต่งบ้ำน	เฟอร์นเิจอร์	เครือ่งครวั	บรรจภุณัฑ์และ
เครือ่งใช้พลำสตกิ	ของตกแต่ง	อุปกรณ์กฬีำและของ
เด็กเล่น



119บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)  |  Berli Jucker Public Company Limited

Big C - Big Service

 We use the strength of our store network across 
Thailand to capture customers’ demand and offer special 
services to customers making it a one-stop destination.  
Through	“Big	C	Big	Service,”	we	offer	for	our	over	500,000	
customers visiting our stores daily services that provide 
convenience such as bill payment service, mobile phone- 
and online game top-up, international money transfer, 
parcel drop off and online shopping pick up points, airlines, 
bus and concert  ticketing service, and e-Filing and e-Tax 
Payment services. During 2017, we also launched a        
cobranded credit card with AEON, and it received good 
customer response as we had over 200,000 cards issued 
by the end of 2017. We have also teamed-up with the 
Ministry of Public Heath, provincial health care offices and 
other related foundations to regularly provide free basic 
medical check-ups such as diabetes check-up and       
dental check-up including blood donation points and some 
specific vaccination service at selected stores.

Competition 

 Although Thailand has relatively higher modern 
retail penetration than some of its neighbors in Southeast 
Asia, it still offers modern retailers plenty of room to grow 
as traditional trade still holds approximately half of the 
total retail sales. Thai customers’ changing lifestyles and 
growing urban population offer modern retailer’s growth 
opportunities: as people have less time for shopping and 
higher expectations, the convenience and quality of      
service modern retailers are offering, make them more 
attractive to the modern consumer.
 Our expansion continued in all store formats during 
2017 as we added a total of 187 stores and 10 town 
centers	to	our	network.	These	include	9	hypermarkets	
and 1 Big C Market stores which all had town centers 
complementing their retail offer, and 186 Mini Big C 
openings	(closed	9	stores	during	the	year),	out	of	which	
48	were	franchise	stores.	We	also	continued	our	store	
renovations	with	4	extension	renovations,	1	right-sizing	
renovations, 2 full renovations and 33 store improvement 
renovations completed during the year.

การบริการที่เป็นเลิศของบิ๊กซี

	 ควำมแขง็แกร่งจำกกำรมีจ�ำนวนสำขำท่ัวประเทศท่ีสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงสูงสุด	 ท�ำให้บ๊ิกซี
เป็นศูนย์รวมของกำรบริกำรครบวงจร	 “กำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ
ของบ๊ิกซี”	ท่ีมอบให้กบัลกูค้ำท่ีแวะเวยีนมำใช้บรกิำรไม่ต�ำ่กว่ำ	
500,000	คนต่อวันทั่วประเทศ	บริษัทมีบริกำรอื่นๆ	ที่อ�ำนวย
ควำมสะดวกให้ลูกค้ำ	ได้แก่	กำรช�ำระค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ	
ไม่ว่ำจะเป็นค่ำไฟ	ค่ำน�ำ้	ค่ำโทรศพัท์หรอืกำรซ้ือเวลำเกมออนไลน์	
บริกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ	 บริกำรรับส่งพัสดุ	 บริกำร								
ตั๋วเครื่องบิน	 บริกำรตั๋วโดยสำรรถบัส	 บริกำรตั๋วคอนเสิร์ต	
บรกิำรย่ืนแบบช�ำระภำษีผ่ำนระบบอินเทอร์เนต็	ในช่วงปี	2560	
บ๊ิกซีได้ร่วมมือกับบริษัท	 อิออน	 เพื่อให้บริกำรบัตรเครดิต								
ซ่ึงได้รบักำรตอบรบัจำกลกูค้ำเป็นอย่ำงดซ่ึีงมยีอดกำรเปิดบัตร
ใช้บัตรกว่ำ	200,000	ใบ	ณ	สิ้นปี	2560	อีกทั้งยังร่วมมือกับ
กระทรวงสำธำรณสุขและสำธำรณสุขจังหวัดให้บริกำรตรวจ
สขุภำพฟรแีก่ผู้ท่ีมำใช้บรกิำรท่ีสำขำต่ำงๆ	 เช่น	 กำรตรวจหำ
โรคเบำหวำน	กำรตรวจฟัน	รวมถงึเป็นจดุให้บรกิำรรับบรจิำค
โลหิต	และกำรให้วัคซีนในบำงสำขำอีกด้วย

สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม

	 แม้ว่ำกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยมีจะปริมำณ
เพ่ิมข้ึนมำกกว่ำประเทศเพ่ือนบ้ำนในภมูภิำคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้	อย่ำงไรกต็ำม	ตลำดค้ำปลกีสมยัใหม่ของประเทศไทย
ในระยะยำวยังมโีอกำสเตบิโตอกีมำกเนือ่งจำกสดัส่วนทำงกำร
ตลำดของกำรค้ำปลกีแบบดัง้เดมิยงัครองตลำดอยู่ถงึครึง่หนึง่
ของตลำดค้ำปลีกท้ังหมด	 กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ													
ผู ้บริโภคไทยและกำรเติบโตของจ�ำนวนประชำกรในเขต
ชำนเมืองก่อให้เกิดโอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีก
เนื่องจำกผู้บริโภคสมัยใหม่มีเวลำในกำรจับจ่ำยน้อยลงใน							
ขณะท่ีมีควำมหวังในควำมคุ้มค่ำท่ีสูงข้ึน	 ดังนั้นผู้ให้บริกำร					
ค้ำปลกีสมัยใหม่ท่ีมคีวำมสะดวกครบครนัและบรกิำรท่ีเป็นเลศิ
จึงจะสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
	 ในปี	2560	 บ๊ิกซีได้กลับมำขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง								
ในทุกรูปแบบร้ำนค้ำ	 โดยมีกำรขยำยสำขำทั้งสิ้นจ�ำนวน	187	
สำขำใน	10	จงัหวดั	ในจ�ำนวนนีเ้ป็นร้ำนไฮเปอร์มำร์เกต็จ�ำนวน	
9	สำขำ	และบิ๊กซีมำร์เก็ตจ�ำนวน	1	สำขำ	 โดยสำขำเหล่ำนี้		
มีพืน้ท่ีให้เช่ำอยู่ภำยในสำขำ	มนิ	ิบ๊ิกซีมกีำรขยำยสำขำจ�ำนวน	
186	สำขำ	(ท�ำกำรปิดจ�ำนวน	9	สำขำระหว่ำงปี)	ซึ่ง	48	สำขำ
เป็นสำขำแฟรนไชส์	บ๊ิกซีได้ปรบัปรงุสำขำของไฮเปอร์มำร์เกต็
ให้ดูใหม่และทันสมัยขึ้น	จ�ำนวน	4	สำขำ	และปรับปรุงสำขำ
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ให้มกีำรใช้พืน้ท่ีกำรใช้สอยอย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกย่ิงข้ึนด้วย
จ�ำนวน	1	สำขำ	กำรปรับปรุงแบบครบวงจรของสำขำจ�ำนวน	
2	สำขำ	และกำรปรับสภำพแวดล้อมในร้ำนให้มีภำพลักษณ์ที่
สวยงำมจ�ำนวน	33	สำขำ		
	 กำรแข่งขันของธุรกิจค้ำปลีกยังคงทวีควำมรุนแรง											
ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในธรุกจิค้ำปลกีของไทยมจี�ำนวน	3	รำย
คือ	 บ๊ิกซี	 เทสโก้โลตัส	 และซีพีออลล์/แมคโคร	 ซ่ึงทุกรำย							
ล้วนแล้วแต่มีรูปแบบร้ำนค้ำท่ีหลำกหลำยและมีเครือข่ำย								
ท่ัวภูมิภำค	 ส�ำหรับบ๊ิกซีกำรควบรวมกิจกำรกับห้ำงคำร์ฟูร์	
ประเทศไทยในช่วงต้นปี	2554	ท�ำให้มีสำขำไฮเปอร์มำร์เกต็ใน
เขตเมืองใหญ่และจังหวัดท่ีเป็นจังหวัดท่องเท่ียวท่ีส�ำคัญซ่ึง
ลูกค้ำมีก�ำลังซื้อมำกยิ่งขึ้นกว่ำเดิม	นอกจำกนี้กลยุทธ์รูปแบบ
ร้ำนค้ำท่ีหลำกหลำยได้รบักำรตอบรบัอย่ำงดโีดยเฉพำะรปูแบบ
ร้ำนค้ำชุมชนและร้ำนสะดวกซื้อของมินิบิ๊กซี	ซึ่ง	ณ	วันสิ้นปี	
2560	มจี�ำนวนสำขำท้ังหมด	642	สำขำ	ในจ�ำนวนนี	้85	สำขำ
เป็นสำขำแฟรนไชส์	
 ไฮเปอร์มาร์เก็ต	ปี	2560	บิ๊กซียังคงขยำยสำขำไฮเปอร์
มำร์เก็ตอย่ำงต่อเนื่องโดยเปิดสำขำใหม่จ�ำนวน	9	 สำขำ											
ในจ�ำนวน	7	สำขำของไฮเปอร์มำร์เก็ตที่เปิดใหม่	ท�ำกำรเปิด
ภำยใต้โมเดลแบบประหยัด	3,000	ตร.ม.	/	4,000	ตร.ม.	ซ่ึงร้ำน
จะมีขนำดของพื้นที่ขำยเล็กลงแต่มีสินค้ำให้บริกำรที่ครบครนั	
รวมถงึมร้ีำนค้ำเช่ำท่ีตอบโจทย์ลกูค้ำ	เช่น	โรงภำพยนตร์ท�ำให้	

 The overall competitive landscape in the Thai retail 
business remains intense. There are currently three main 
players in the Thai retail market including Big C, Tesco 
Lotus	and	CP	All	/	Makro,	with	all	of	them	having	multiple	
store formats and a nationwide network. In the hypermarket 
segment our acquisition of Carrefour Thailand operations 
at the beginning of 2011 significantly increased our         
exposure to large cities and tourist destinations and their 
more resilient spending, particularly in the hypermarket 
segment. Our multi-format strategy is also gaining          
momentum	with	good	progress	in	Mini	Big	C	proximity/
convenience	format	as	our	store	network	reached	642	
stores,	including	85	franchise	stores,	by	the	end	of	the	
year.
 Hypermarket segment, in 2017 we continued our 
hypermarket	 expansion	by	opening	9	new	Big	C																
hypermarkets,	including	7	new	3,000	sq.m/4,000	sq.m	
low-cost concept hypermarkets. Our low-cost concept 
stores are smallest hypermarkets, but still offer full range 
of products and full town center tenant mix, including 
junior anchor tenants such as movie theaters. These 
openings brought the total number of Big C hypermarkets 
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to	140	(including	15	Big	C	Extra,	and	125	Big	C	Super-
center stores) at the end of the year. In hypermarket 
segment we are directly competing with Tesco Lotus and 
have some overlap in our offering with Cash & Carry 
operator Siam Makro, and in certain non-food categories 
our offer overlaps with specialized retailers such as DIY 
stores and electronics stores. During the year, Tesco 
Lotus opened 10 new hypermarket stores, increasing their 
hypermarket	network	to	total	of	192	stores	(including	
Tesco Lotus, Tesco Lotus Extra, and Tesco Department 
Stores). Siam Makro also continued its store expansion 
in 2017 opening 12 new stores, bringing their total      
number	of	stores	to	124	(including	88	Makro,	28	Makro	
Food Service and 8 Siam Frozen Stores) at the end of 
the year. 
 Supermarket segment, Thailand’s supermarket 
segment has many players including Big C, Tesco Lotus, 
Tops, MaxValu, Home Freshmart, Villa Market and          
Foodland. Our Big C Market supermarkets are aimed to 
serve customers in selected urban locations and smaller 
towns in upcountry where they are offering a wide range 
of products from food to non-food items. In 2017, Big C 

ณ	 สิ้นปี	 2560	 มีจ�ำนวนสำขำไฮเปอร์มำร์เก็ตท้ังหมด												
140	สำขำ	(ในจ�ำนวนนี้มีบิ๊กซี	เอ็กซ์ตร้ำ	15	สำขำ	และบิ๊กซี	
ซูเปอร์เซ็นเตอร์	125	สำขำ)	คูแ่ข่งขนัโดยตรงของบิก๊ซีส�ำหรับ
รปูแบบไฮเปอร์มำร์เกต็คอื	เทสโก้โลตสั	และคูแ่ข่งทำงอ้อมคอื
บรษัิทสยำมแมคโคร	เพรำะสนิค้ำบำงส่วนของบ๊ิกซีคำบเกีย่วกบั
สยำมแมคโครซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำร
ของกลุม่ลกูค้ำท่ีเป็นผูป้ระกอบกำร	นอกจำกนี	้สนิค้ำบำงส่วน
ยังมีควำมคำบเกีย่วกบัสนิค้ำท่ีขำยในธรุกจิค้ำปลกีเฉพำะด้ำน
เช่น	 ร้ำนค้ำประเภท	DIY	 และร้ำนจ�ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ	
เป็นต้น	ในปี	2560	เทสโก้โลตัสมีสำขำไฮเปอร์มำร์เกต็เปิดใหม่
จ�ำนวน	10	 สำขำ	 ท�ำให้มีจ�ำนวนสำขำท้ังหมด	192	 สำขำ	
ส�ำหรับบริษัทสยำมแมคโครยังคงมีแผนกำรขยำยสำขำในป	ี
2560	ด้วยกำรเปิดสำขำใหม่จ�ำนวน	12	สำขำท�ำให้	ณ	วนัสิน้ปี
บริษัทสยำมแมคโครมีจ�ำนวนสำขำท้ังหมด	124	 สำขำ	(ใน
จ�ำนวนนี้มีแมคโคร	88	สำขำ,	แมคโคร	ฟู้ดเซอร์วิส	28	สำขำ	
และสยำมโฟรเซ่น	8	สำขำ)	
	 ซูเปอร์มาร์เก็ต	 ผู้ประกอบกำรท่ีท�ำธุรกิจค้ำปลีกแบบ							
ซูเปอร์มำร์เก็ตมีจ�ำนวนรำยมำกกว่ำผู ้ประกอบกำรแบบ											
ไฮเปอร์มำร์เกต็อันได้แก่	บ๊ิกซี	เทสโก้โลตสั	ท็อปส์	แมก็ซ์แวลู	
โฮมเฟรชมำร์ท	 วิลล่ำมำร์เก็ต	 และฟู้ดแลนด์	 ส�ำหรับบ๊ิกซี
มำร์เกต็มีรปูแบบท่ีแตกต่ำงจำกซูเปอร์มำร์เกต็ท่ัวไป	ลกัษณะ
เด่นจะเหมือนไฮเปอร์มำร์เก็ตขนำดย่อมท่ีมีเอกลักษณ์ใน
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ควำมเป็นผูน้�ำด้ำนรำคำถกู	และจ�ำหน่ำยสนิค้ำประเภทอำหำร
และเครื่องใช้อื่นๆ	ในครัวเรือน	ด้วยขนำดที่เล็กของร้ำนค้ำท�ำ
ให้บ๊ิกซีมำร์เก็ตสำมำรถเข้ำถึงพื้นท่ีและผู้บริโภคท่ีอำศัยอยู่
รอบๆ	ตัวเมืองได้อย่ำงคล่องตัว	ในปี	2560	บริษัทมีกำรขยำย
สำขำบ๊ิกซีมำร์เกต็จ�ำนวน	1	สำขำท�ำให้จ�ำนวนสำขำ	ณ	วนัสิน้ปี	
2560	มีสำขำบิ๊กซีมำร์เก็ตจ�ำนวน	60	สำขำ	ในขณะที่เทสโก้
โลตัสตลำดมีจ�ำนวนสำขำทั้งหมด	190	สำขำ	โดยท�ำกำรปิด
สำขำใหม่จ�ำนวน	1	 สำขำ	 ส�ำหรับท็อปส์ปัจจุบันมีสำขำใน
ประเภทซูเปอร์มำร์เก็ตจ�ำนวน	219	สำขำ
 ร้านค้าขนาดเล็ก	 ร้ำนค้ำขนำดเล็กสำมำรถจ�ำแนก								
รปูแบบได้	2	ประเภทหลกัคอื	ร้ำนสะดวกซ้ือและร้ำนค้ำชมุชน	
ร้ำนค้ำชุมชนท่ีด�ำเนินธุรกิจอยู่ได้แก	่ มินิ	 บ๊ิกซี	 เทสโก้โลตัส
เอ็กซ์เพรส	ท็อปส์เดลี่	 และแม็กซ์แวลูทันใจ	และร้ำนสะดวก
ซื้อที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่ได้แก่	ซีพีออลล์	แฟมมิลี่มำร์ท	ลอว์สัน	
108	และบิ๊กซี	จำกกำรที่บิ๊กซีขยำยสำขำมินิบิ๊กซี	ในปี	2560	
จ�ำนวน	177	สำขำ	(ในจ�ำนวนนี้รวมสำขำแฟรนไชส์	48	สำขำ	
ส่งผลให้มีจ�ำนวนสำขำมินิบิ๊กซีทั้งหมด	642	สำขำ	(รวมสำขำ
แฟรนชำยส์	85	สำขำ)	บ๊ิกซีมองเห็นโอกำสทำงกำรเตบิโตของ
ร้ำนสะดวกซ้ือและร้ำนค้ำชุมชน	 และในระหว่ำงปีบ๊ิกซีได้เริ่ม
สร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำ	 มินิ	 บ๊ิกซี	 แห่งใหม่เพื่อรองรับกำร
ขยำยสำขำในอนำคต	ในขณะท่ีเทสโก้โลตสัขยำยสำขำประเภท
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสจ�ำนวน	130	สำขำใหม่	สำขำ	ท�ำให้	ณ	
วนัสิน้ปีมจี�ำนวนสำขำท้ังหมด	1,580	สำขำ	ส�ำหรบัร้ำนสะดวก
ซ้ือรำยใหญ่คือ	 เซเว่นอีเลฟเว่น	 ซ่ึงด�ำเนินธุรกิจโดยบริษัท									
ซีพอีอลล์	มจี�ำนวนร้ำนค้ำท้ังหมดมำกกว่ำ	10,247	สำขำ	และ
ร้ำนสะดวกซ้ือแฟมิลี่มำร์ท	 มีจ�ำนวนร้ำนค้ำท้ังหมดมำกกว่ำ	
1,133	สำขำ

opened 1 new Big C Market stores, increasing the total 
number of stores to 60 at the end of the year. Meanwhile 
Tesco Lotus closed 1 Tesco Lotus Talad store, bringing 
the	total	number	of	stores	to	190.	Tops	currently	have	a	
total	of	219	stores	in	the	supermarket	category.
 Small store segment, there are two main store types 
in this segment, convenience stores and proximity stores. 
The main proximity type store operators in Thailand are 
Mini Big C, Tesco Lotus Express, Tops Daily and            
MaxValu Tanjai, while the main convenience type store 
operators are CPALL, FamilyMart, Lawson108, and Big 
C. During 2017, Big C opened a total of 177 new Mini Big 
C	stores	net	openings	(including	48	franchise	stores),	
bringing	the	total	number	of	Mini	Big	C’s	to	642	stores	
(including	85	franchise	stores)	at	the	end	of	the	year.	We	
are very excited about the opportunities we see in the 
proximity/convenience	sector	and	during	the	year	we	
started construction of new Mini Big C distribution center 
to be able to support future growth in this format. Tesco 
Lotus opened 130 Tesco Express stores during the year 
bringing	the	total	number	of	stores	to	1,580	at	the	end	of	
the year. In the convenience store segment, CP All with 
their	10,247	7-eleven	stores	is	the	clear	 leader,	and	
FamilyMart is number two with 1,133 stores at the end of 
the year.
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Marketing

 Thai retailer with customers at our heart. “Thainess” 
has been in our DNA since the beginning, and it is very 
important for us to be the heart of the communities we 
operate in.  Our stores are part of the daily lives of millions 
of Thais, offering them a one-stop-shopping destination 
and numerous services. In addition, we encourage our 
stores to take actively part in local community activities 
and celebrations of local traditions. We also support local 
communities by promoting local products as Big C             
continues its direct purchase of agricultural produce 
within an extensive network of Thai farmers covering 
locally grown fruits and vegetables as well as meat and 
seafood. In 2017, we cooperated with the Ministry of            
Commerce to launch a new initiative offering Thai SME’s 
an opportunity to become suppliers for Big C. During the 
initial	 round	found	approximately	500	new	potential								
suppliers, whom Big C will further advice and work with 
to ensure high product quality and manufacturing process 
standards.
 Price leadership has been our longstanding             
philosophy for over 20 years, and we are committed to 
delivering maximum savings to our customers via low 
price items. We are proud to be Thailand’s low-price 
leader and we continue working hard to be able to        
maintain this position. We continue our promise of: 
 1. Promotional products always in stock. We        
guarantee that our customers can purchase our              
promotional items. If an item is out-of-stock, we will issue 
a voucher which allows our customers to purchase the 
item with promotional price at a later date

นโยบายการตลาด

 บิ๊กซีห้างคนไทย	 หัวใจคือลูกค้า	 “ควำมเป็นไทย”	 ถูก	
ปลูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอ	 (DNA)	 ของพวกเรำครอบครัวบ๊ิกซี									
ทุกคน	 บ๊ิกซีให้ควำมส�ำคัญกับกำรเป็นศูนย์กลำงของชุมชน	
ร้ำนค้ำบ๊ิกซีเปรียบเสมอืนส่วนหน่ึงในชีวติประจ�ำวันของคนไทย
กว่ำล้ำนคน	 บ๊ิกซีพยำยำมเสมอท่ีจะเป็นศูนย์กำรค้ำแบบ								
ครบวงจร	 และส่งเสริมกิจกรรมของสำขำของบ๊ิกซีกับชุมชน	
อีกท้ังช่วยส่งเสริมสินค้ำท้องถิ่นของคนไทยด้วยกำรจัดซ้ือ						
พืชผัก	 ผลไม้	 รวมท้ังเนื้อสัตว์และอำหำรทะเลโดยตรงจำก
เกษตรกร	 ในปี	2560	 บริษัทได้ร่วมมือกับกระทรวงพำณิชย์
เพ่ือเปิดโครงกำรส�ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม						
ให้มีโอกำสเป็นผู้จัดหำสินค้ำให้แก่บิ๊กซี	ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรในรอบแรกพบว่ำมีผู้ประกอบกำรจ�ำนวนประมำณ	
500	 รำยท่ีมีศักยภำพ	 ซ่ึงบ๊ิกซีพร้อมท่ีจะให้ค�ำปรึกษำและ							
ร่วมงำนในอนำคตเพื่อให้ให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์ท้ังหลำยนั้น								
มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
 ความเป็นผูน้�าด้านราคา	ถอืเป็นปรชัญำกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ที่ส�ำคัญที่บิ๊กซียึดถือตลอดระยะเวลำ	20	ปี	และบริษัทมุ่งมั่น
ในกำรมอบควำมประหยัดให้ลกูค้ำผ่ำนสนิค้ำคณุภำพรำคำถกู	
บ๊ิกซีภำคภูมิใจเป็นอย่ำงย่ิงท่ีครองสถำนะผู้น�ำด้ำนรำคำถูก
ของประเทศและพร้อมท่ีจะท�ำงำนหนกัเพือ่รกัษำต�ำแหน่งผูน้�ำ
ด้ำนรำคำต่อไป	โดยยึดหลักดังนี้
	 1.	 รับประกันสินค้ำโปรโมชั่นมีในสต๊อก	 หำกสินค้ำ								
โปรโมช่ันในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์หมดก่อนระยะเวลำ							
โปรโมช่ัน	บ๊ิกซีจะมอบคปูองให้ลกูค้ำ	ณ	จดุบรกิำรสำขำเพือ่ให้
ซื้อสินค้ำชิ้นนั้นในรำคำโปรโมชั่นได้ในภำยหลัง
	 2.	 รับประกันรำคำถูกต้อง	 รับประกันป้ำยรำคำถูกต้อง	
“เห็นเท่ำไหน	จ่ำยเท่ำนั้น”
 บริการลูกค้าด้วยใจ	บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมกำรบริกำร
ลกูค้ำเพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรบรกิำรของบ๊ิกซีตลอดปี	2559	
ด้วยโครงกำรบรกิำรลกูค้ำด้วยใจซ่ึงรวมกำรฝึกอบรมด้ำนกำร
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บริกำรลูกค้ำส�ำหรับพนักงำน	 ในปี	2560	ผู้จัดกำรสำขำและ
พนักงำนทุกคนของบริษัทได้เข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตรกำร
บริกำรลูกค้ำด้วยใจซ่ึงจัดข้ึนเป็นรอบท่ีสองระหว่ำงเดือน
มถินุำยนถงึกรกฎำคม	โดยมผีูส้�ำเรจ็กำรอบรมจ�ำนวน	42,438	
คน	(รวมถึงบุคลำกรภำยนอกท่ีท�ำงำนให้บริษัท)	 นอกจำกนี้
บริษัทยังคงด�ำเนินกำรเปิดรับฟังควำมคิดเหน็จำกลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง	 ด้วยกำรแสดงคิวอำร์โค้ดไว้ท่ีด้ำนล่ำงของใบเสร็จ						
รับเงินท่ีให้แก่ลูกค้ำเพื่อเสนอช่องทำงกำรสื่อสำรกำรแสดง
ควำมคิดเห็นหรือข้อติชมของลูกค้ำท่ีมีต่อบริษัท	 กำรเสนอ	
ช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์เป็นอีกช่องเลือกหนึ่งซ่ึงถือเป็น		
กำรปรบัตัวของบรษัิทในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลกูค้ำท่ี
มีพฤติกรรมกำรสื่อสำรที่เปลี่ยนไป	ในช่วงปี	2560	บริษัทได้มี
ยอดกำรสื่อสำรผ่ำนเฟซบุ๊ก	 ไลน์	 และอินสตรำแกรมเพื่อ									
เข้ำถงึลกูค้ำเพ่ิมมำกขึน้	และบรษัิทได้เริม่ทดลองส่งโปรโมช่ัน
สินค้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำผ่ำนระบบออนไลน์อีกด้วย
 บ๊ิกการ์ด	 สมำชิกบัตรบ๊ิกกำร์ดได้รับประโยชน์มำกข้ึน						
ในปี	2560	หลังจำกที่บริษัทได้ท�ำกำรออกโปรแกรมกำรสะสม
คะแนนบ๊ิกกำร์ดใหม่อีกครัง้	ณ	สิน้เดอืนมิถนุำยน	2560	ระบบ
กำรสะสมคะแนนได้ถูกเปลี่ยนแปลง	 จำกเดิมท่ีต้องใช้เป็น
คูปองเงินสดเปลี่ยนเป็นสำมำรถสะสมคะแนนเพื่อใช้ในครั้ง						
ถดัไป	ระบบนีช่้วยให้ลกูค้ำได้รบัประโยชน์จำกทุกบำทท่ีใช้จ่ำย	
แทนท่ีกำรได้รับคูปองเงินสดตำมยอดกำรใช้จ่ำยท่ีก�ำหนด	
ระบบใหม่ของบ๊ิกกำร์ดเสนอทำงเลือกเพื่อแลกคะแนนสะสม
ของบิ๊กกำร์ด	คือ	กำรแลกคะแนนสะสมเป็นคูปองเงินสดและ
กำรแลกคะแนนสะสมเป็นสินค้ำพรีเมียม	 ปัจจุบันทำงบริษัท
ก�ำลังพัฒนำระบบเพิ่มเติมให้กับสมำชิกซึ่งสำมำรถใช้คะแนน
สะสมได้อย่ำงท่ัวถึงในห้ำงบ๊ิกซี	 เช่น	 ใช้จ่ำยท่ีศูนย์อำหำร							
ร้ำนค้ำ	กำรเติมเงนิโทรศพัท์มอืถอื	และกำรช�ำระค่ำธรรมเนยีม
สำธำรณูปโภคต่ำงๆ	 นับตั้งแต่กำรออกโปรแกรมกำรสะสม
คะแนนบ๊ิกกำร์ดใหม่	ส่งผลให้มีจ�ำนวนสมำชิกบ๊ิกกำร์ดเพิม่ข้ึน
อีกประมำณ	2	ล้ำนคน	ท�ำให้	ณ	สิ้นปี	2560	มีจ�ำนวนสมำชิก	
บิ๊กกำร์ดทั้งหมดกว่ำ	12	ล้ำนใบ

 2. Always correct price tag. We guarantee that our 
price tags are correct, “what you see, is what you pay”
 Customer service, we started a major push to further 
improve our customer service levels during 2016 by 
launching Customer@Heart program including a              
significantly increased customer service training for our 
store staff. In 2017, we continued Customer@Heart          
initiative with a second season of training completed in 
June	-	July	2017	period,	seeing	42,438	employees								
completing the course (including outsourced staff). We 
also continued listening to what our customers have to 
say to us, putting in place Voice of Customer program 
consisting	QR	codes	at	the	end	of	every	receipt	giving	
an easy way for our customers to bring their grievances 
and complements to our attention. To adapt to changing 
customer behavior we have also been adjusting the         
ways we connect with them as we are shifting our                        
communications from offline to online. During the year 
we increased our usage of Facebook, Line, and Instagram 
as tool to reach our customers. We also started testing 
online only promotions in our Hard Line category.
 Big Card, 2017 was a big year for our customer 
loyalty program as we relaunched redesigned Big Card 
program at the end of June 2017. Big Card point              
collection system was completely changed from prior 
instant cash coupons to point accumulations. Our new 
system rewards our loyal customers for every baht they 
spend, instead of having spending brackets determining 
the cash coupon amounts. We offer our customers         
various ways to redeem their points as they can choose 
to exchange them to cash coupons or premium products. 
We are also currently working to introduce additional ways 
for our customers to use their points throughout Big C 
stores including our food courts, special tenant                
promotions, and paying mobile phone top-ups or bill 
payment fees. Since the relaunch we have added c.2 
million new card holders into our database and the total 
number of Big Card holders reached 12 million members 
at the end of 2017. 
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Our other business group is divided into two divisions:

1. International Business Division

 BJC’s International Business Divisions task is to 
create business connections, develop product distribution 
network, and to find new trading and investment               
opportunities in Southeast Asia. We focus our efforts to 
promote and support BJC’s business expansion in region, 
to grow our existing businesses, and to improve BJC’s 
commercial operations and investment processes. Aside 
our head office, located at the BJC’s head office in        
Thailand, we have five representative offices in Vietnam, 
Cambodia, Laos, Myanmar, and China. The main task of 
our representative offices is to support BJC’s business 
expansion by collecting relevant, accurate, and in-depth 
information about the local markets, and by staying          
up-to-date with local trading and investment rules to 
ensure good relationships with local investors, government 
and private agencies. 

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ	แบ่งเป็น	2	ธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจต่างประเทศ

	 ธุรกิจต่ำงประเทศมีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงรำกฐำน	
สร้ำงเครอืข่ำยธรุกจิ	รวมท้ังแสวงหำโอกำสส�ำหรบักำรค้ำและ
กำรลงทุนในภมิูภำคในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	โดยมุ่งเน้นกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลยุทธ์ในกำร
ขยำยฐำนธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปสู่ประเทศในภูมิภำค	 เพื่อ
ขยำยฐำนธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทและเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนให้แก่บีเจซี	 บีเจซีมีส�ำนักงำน
ตัวแทนฝ่ำยธุรกิจต่ำงประเทศใน	5	ประเทศ	ได้แก่	เวียดนำม	
กัมพูชำ	ลำว	เมียนมำ	และจีน	นอกเหนือจำกส�ำนักงำนใหญ่
ซ่ึงตั้งอยู่ในไทย	 ท้ังนี้	 ส�ำนักงำนตัวแทนในต่ำงประเทศมี					
หน้ำท่ีหลกัในกำรรวบรวมข้อมลูเชิงลกึเกีย่วกบัควำมเคลือ่นไหว
ของตลำด	กฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องกบักำรค้ำและกำรลงทุนต่ำงๆ	
ของแต่ละประเทศซ่ึงต้องมีควำมถูกต้องแม่นย�ำและทันต่อ
เหตุกำรณ์	 กอปรกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุน
ท้องถิน่	หน่วยงำนรำชกำร	และเอกชนในประเทศนัน้ๆ	อันเป็น
ส่วนส�ำคัญในกำรช่วยสนับสนุนและส่งเสริมกลยุทธ์ในกำร
ขยำยฐำนธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปยังต่ำงประเทศอีกทำงหนึ่ง	

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
Other business groups
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	 1)	 ส�ำหรับประเทศเวียดนำม	 บีเจซีได้วำงรำกฐำนของ
ธุรกิจด้ำนกำรผลิตอย่ำงครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึง
ปลำยน�้ำ	 เช่น	 กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยร้ำน								
เอ็มเอ็ม	เมกกำ	มำร์เก็ต	เวียดนำม	(ชื่อเดิม	เมโทร	
แคช	 แอนด์	 แครี่)	 จ�ำนวน	19	 สำขำกระจำยอยู่									
ท่ัวประเทศ	 และร้ำนสะดวกซ้ือรูปแบบแฟรนไชส์	
ภำยใต้ชือ่	บี	สมำร์ท	จ�ำนวน	154	สำขำในนครโฮจมิินห์	
ในช่วงปี	2560	บีเจซีขยำยฐำนธรุกจิในเวยีดนำมด้วย
กำรซ้ือกิจกำรบริษัท	 วีนำ	 เปเปอร์	 จ�ำกัด	 ซ่ึงเป็น
บรษัิทผลติกระดำษทิชชู่รำยใหญ่อนัดบั	3	ในเวียดนำม	
นอกจำกนี	้บรษัิทยังพฒันำกำรใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ี
คลังสินค้ำให้มีประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อตอบสนอง						
ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ	

	 2)	 ส�ำหรับประเทศกัมพูชำ	 ปัจจุบันบีเจซีมีนโยบำย							
มุ่งเน้นกำรหำโอกำสทำงธุรกิจกำรค้ำและกำรลงทุน	
พร้อมท้ังสร้ำงพนัธมติรใหม่ๆ	ให้แก่ธรุกจิเดมิท่ีมีอยู่
เพือ่สร้ำงควำมม่ันคงของธรุกจิในกมัพชูำ	เช่น	บีเจซี
เริ่มแผนกำรลงทุนเพื่อสร้ำงฐำนกำรผลิตในกลุ่ม
ธุรกิจสินค้ำอุปโภคและบริโภค	 เช่น	 โรงงำนแปรรูป
กระดำษทิชชู่เซลล็อกซ์และผลิตภัณฑ์น�้ำมันปำล์ม
เพื่อกำรบริโภค	

 1) In Vietnam, BJC has laid a comprehensive  
foundation covering business operations from 
upstream to downstream, for examples, we are 
currently	managing	19	MM	Mega	Market	Vietnam	
cash and carry stores (former Metro Cash & 
Carry	Vietnam)	throughout	Vietnam,	and	154		
B’s mart franchise convenience stores in Ho Chi 
Minh City. During 2017, BJC expanded its business 
in Vietnam by acquiring Vina Paper Company 
Limited, third largest tissue manufacturer in the 
country. During the year, we also worked to 
improve our warehouse space utilization and 
efficiency in order to better respond to our        
customers’ needs. 

 2) In Cambodia, BJC currently focuses on finding 
new businesses opportunity on trade and            
investment as well as establishing new partnership 
for existing BJC businesses to create a strong 
foothold in Cambodia. We have already initiated 
our investments in the country by opening        
consumer product manufacturing facilities, such 
as the processing plants for Cellox tissue paper 
products, and cooking palm oil. 
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 3) In Laos, BJC operates a franchise grocery store 
chain M-Point Mart, which is praised for its       
modernity.	With	its	44	branches,	the	leading	
grocery store chain in Vientiane. We are also 
developing products that are made from Arabica 
coffee, which is grown in coffee plantations at 
Pak Chong, to sell them in domestic market and 
to import them to Thailand.

	 4)	 In	Myanmar,	BJC’s	 trade	activities	with	 its									
Myanmar customers include consumer products, 
packaging such as glass bottles and beer kegs, 
and medical equipment.

	 5)	 In	China,	BJC	has	established	representative	
office in Guangzhou to source new products to 
support BJC’s retail businesses as well as to 
build strong footprint for future business expansion 
in China.

 Moreover, our extensive regional network creates 
opportunities for Thai SME to introduce their products into 
regional markets through business matching activities by 
our retail presence in various countries. This program is 
a good opportunity for Thai SME to expand into ASEAN 
region sustainably in the near future.

	 3)	 ในประเทศลำว	 บีเจซีด�ำเนินกิจกำรธุรกิจแฟรนไชส์
ร้ำนสะดวกซ้ือภำยใต้ชือ่	เอ็มพ้อย	มำร์ท	ซ่ึงปัจจบัุน
ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นร้ำนสะดวกซ้ือท่ีมีควำม							
ทันสมัยโดยมีจ�ำนวน	 44	 สำขำในนครหลวง
เวยีงจนัทน์	นอกจำกนีบี้เจซียังมแีผนกำรท่ีจะพฒันำ
สินค้ำประเภทกำแฟสำยพันธุ ์อำรำบิก้ำ	 ซ่ึงเป็น
ผลผลิตจำกไร่กำแฟเมืองปำกซองทำงตอนใต้ของ
ลำว	 ท้ังนี้เพ่ือรองรับกำรเติบโตของตลำดกำแฟ
ภำยในลำวและเพื่อส่งออกมำยังไทย

	 4)	 ในประเทศเมียนมำ	 บีเจซีด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรค้ำ
สินค้ำอุปโภคและบริโภค	บรรจุภัณฑ์	เช่น	ขวดแก้ว	
ถังเบียร์แบบโลหะ	และเวชภัณฑ์

	 5)	 ในประเทศจีน	 บีเจซีตั้งส�ำนักงำนตัวแทนในมณฑล
กวำงโจวเพ่ือสรรหำผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	ให้แก่ธรุกจิกำร
ค้ำปลีกของบีเจซี	และเพื่อสร้ำงรำกฐำนส�ำหรับกำร
ขยำยฐำนธุรกิจ	ในจีนในอนำคต

	 นอกจำกนี้	 เครือข่ำยท่ีกว้ำงขวำงของบริษัทในภูมิภำค
ยังท�ำหน้ำท่ีแสวงหำโอกำสให้แก่ผู้ประกอบกำร	SME	 ไทย							
ในกำรแนะน�ำสนิค้ำเข้ำสูต่ลำดต่ำงประเทศผ่ำนกำรจบัคูธ่รุกจิ
โดยตัวแทนของบริษัทในประเทศนั้นๆ	ซึ่งช่วยสร้ำงโอกำสที่ดี
ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำร	SME	ไทยเพือ่กำรขยำยตวัเข้ำสูภ่มิูภำค
อำเซียนในอนำคต
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2. Bookstores

 BJC sells books and magazines via Asia Books Co., 
Ltd., Thailand’s largest importer and distributor of English 
books, and the only distributor of foreign magazines. We 
are also involved in publishing books portraying different 
aspects of Thai culture. Beside books and magazines, 
we also distribute lifestyle products, notebooks, stationery, 
as well as products promoting learning and reading skills, 
and child development.

Competition

 Asia Books is currently Thailand’s number one  
retailer and distributor of English books and magazines 
in all distribution channels. The competition in Thailand’s 
English books and magazines market is relatively mild 
when compared to other modern retail segments.           
However we are continuously working to improve the mix 
and variety of our products to stay relevant to our            
customers and changing consumer behavior. We aim to 
increase our revenue and customer base, and to retaining 
our leading position in the lifestyle products and English 
books and magazines segment. 

Marketing

 We conduct our business through 71 Asia Books 
and Bookazine bookstores nationwide, and through our 
online store; Asiabooks.com. We are also a wholesaler to 
more than 300 customers such as bookstores, hotels and 

2. ธรุกจิจ�าหน่ายหนงัสอืและนิตยสาร

	 บีเจซีด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ำยหนังสือและนิตยสำรผ่ำน
บริษัท	 เอเซียบุ๊คส	 จ�ำกัด	 ซ่ึงเป็นผู้น�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำย
หนังสือภำษำอังกฤษรำยใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยแต่เพียง							
ผูเ้ดยีว	อีกท้ังจดัพมิพ์หนงัสอืประเภทเนือ้หำเผยแพร่วัฒนธรรม	
ศลิปะ	และควำมงดงำมของประเทศไทยในด้ำนต่ำงๆ	นอกจำกนี้
บริษัทยังเป็นผู้แทนจ�ำหน่ำยสินค้ำกลุ่มไลฟ์สไตล์	 สมุดโน้ต	
อุปกรณ์เครื่องเขียนและสินค้ำเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และทักษะ
กำรอ่ำน	ตลอดจนพัฒนำกำรของเด็ก

สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม

	 ปัจจุบัน	บริษัท	เอเซียบุ๊คส	จ�ำกัด	เป็นผู้น�ำอันดับ	1	ใน
ประเทศไทยด้ำนกำรขำยและจ�ำหน่ำยหนังสือและนิตยสำร
ภำษำอังกฤษครอบคลุมทุกช่องทำงกำรขำยและจ�ำหน่ำย										
กำรแข่งขันของหนังสือและนิตยสำรภำษำอังกฤษในไทยยัง					
ไม่รุนแรงเม่ือเทียบกับกำรแข่งขันของตลำดกำรค้ำปลีก							
สมัยใหม่	 อย่ำงไรก็ตำม	 บริษัทยังคงพัฒนำและหำควำม								
หลำกหลำยของสินค้ำเพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ ่มลูกค้ำท่ีมี
พฤตกิรรมกำรผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไป	บรษัิทมุง่มัน่ท่ีจะเพิม่
รำยได้	ขยำยฐำนลูกค้ำ	รวมถึงรักษำต�ำแหน่งผู้น�ำด้ำนสินค้ำ
ไลฟ์สไตล์	หนังสือ	และนิตยสำรภำษำอังกฤษ	

นโยบายการตลาด

	 บริษัทด�ำเนินธุรกิจผ่ำนร้ำนหนังสือเอเซียบุ๊คสและ								
ร้ำนหนงัสอืบุ๊คกำซีนท่ีมสีำขำรวมกนัจ�ำนวน	71	สำขำท่ัวประเทศ	
รวมถึงผ่ำนร้ำนค้ำออนไลน์	Asiabooks.com		นอกจำกนีบ้รษัิท
ยังมีช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยขำยส่งหนังสือครอบคลุมกว่ำ	300							
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ร้ำนค้ำท่ัวประเทศ	เช่น	ร้ำนหนงัสอืท่ัวไป	โรงแรม	และซูเปอร์
มำร์เก็ตต่ำงๆ	 เช่น	 บริษัทให้บริกำรกำรขำยหนังสือและ
นติยสำรภำษำอังกฤษในร้ำนบีทูเอสจ�ำนวน	12	แห่ง	นอกจำกนี้
บรษัิทยงัให้บรกิำรจดัส่งหนงัสอืและนติยสำรให้กบัร้ำนหนงัสอื
อื่นๆ	 เช่น	 ร้ำนคิโนะคุนิยะ	 ร้ำนนำยอินทร์	 บิ๊กซี	 ร้ำน	7-11	
และร้ำนค้ำปลกีสมัยใหม่อ่ืนๆ	ท่ัวประเทศ	อีกท้ังมีกำรจ�ำหน่ำย
หนงัสอืและนติยสำรโดยตรงให้แก่ห้องสมดุ	สถำบันกำรศกึษำ	
บริษัท	 และองค์กรตำ่งๆ	 รวมมำกกวำ่	400	 แห่ง	 ตลอดจน
จ�ำหน่ำยในงำนแสดงสนิค้ำ	งำนสมัมนำอบรม	และงำนประชมุ
ขนำดใหญ่ต่ำงๆ	สดัส่วนรำยได้ส่วนใหญ่มำกจำกนติยสำรและ
หนังสือภำษำอังกฤษและส่วนอื่นมำจำกสินค้ำไลฟ์สไตล์	 โดย
หนังสือภำษำไทยมีสัดส่วนรำยได้เพียงเล็กน้อยของยอดขำย
ท้ังหมด	ปัจจบัุนฐำนลกูค้ำของบรษัิทร้อยละ	70.0	เป็นคนไทย	
และร้อยละ	30.0	เป็นชำวต่ำงชำติที่พ�ำนักในประเทศไทยและ
นกัท่องเท่ียวต่ำงชำต	ินอกจำกนีบ้รษัิทยังส่งออกหนังสอืภำษำ
อังกฤษไปยังประเทศเพือ่นบ้ำน	เช่น	เมยีนมำ	และลำวอีกด้วย		

ผลกระทบโดยรวมต่อสิ่งแวดล้อม

	 บรษัิทด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำยสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด	
ไม่มีข ้อพิพำทหรือคดีฟ้องร ้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมี												
นัยส�ำคัญ
	 หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม	 กรุณำดูแบบฟอร์ม	56-1		
ซึ่งหำได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท	(www.bjc.co.th)

supermarket chains around the country, for example, we 
are managing the sales of English books and magazines 
at selected B2S outlets. In addition, we supply other 
bookstores nationwide, such as Kinokuniya, Naiin, Big C, 
7-Eleven, and other modern trade outlets selling books 
and	magazines.	We	also	sell	directly	to	more	than	400	
libraries, educational institutions, companies and              
organizations, as well as at trade fairs, seminars and 
symposiums. Most of our sales come from English books 
and magazines while the remaining sales mainly come 
from our lifestyle products, with Thai books constituting 
only a small part of our sales. Our main customer group 
are Thais, accounting for 70% of our sales, while the 
remaining 30% are tourists and foreigners residing in 
Thailand. We also export English books to neighboring 
countries, such as Myanmar and Laos.  

The overall impact on the environ-
ment

 BJC strictly complies with environmental laws. We 
have not been in any significant dispute or litigation         
involving environmental issues.
	 For	more	details,	please	see	form	56-1,	provided	
on the company website (www.bjc.co.th).
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ภาพรวมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
The overall impact on the environment

บริษัทด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด	
ในระยะ	3	ปีท่ีผ่ำนมำไม่มข้ีอพิพำทหรอืคดฟ้ีองร้องเกีย่วกบั
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ

ทั้งนี้	สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกแบบรำยงำน
56-1	บนเว็ปไซต์ของบริษัท	(www.bjc.co.th)

BJC strictly complies with environmental laws. We have 
not been in any significant dispute or litigation involving 
environmental issues.

For	more	details,	please	see	form	56-1,	provided	on	
the company website (www.bjc.co.th).
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี 2560

	 ในปี	2560	บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	และกลุ่มบริษัท	(บีเจซี)	ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่งยงัคงรกัษำมำตรฐำนของกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเตม็ท่ี	โดยคอยตดิตำมสถำนกำรณ์และปรบัเปลีย่นกลยทุธ์
ทำงธุรกิจต่ำงๆ	ให้สอดคล้องเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจในภำวะปัจจุบัน	
	 บีเจซี	 ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำและต่อยอดกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีย่ังยืน	 จึงมุ่งพัฒนำและสร้ำงเสริมควำมแข็งแกร่ง								
ให้กับระบบบริหำรควำมเสี่ยงซ่ึงถือเป็นกลไกส�ำคัญในกำรบริหำรงำนท่ีจะท�ำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีได้
ก�ำหนดไว้	 เพ่ือให้ม่ันใจว่ำบริษัทสำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 มีควำมพร้อมในกำรเผชิญกับ										
สภำพเศรษฐกจิในปัจจบัุนหรอืท่ีจะเกดิข้ึนในอนำคต	โดยสำมำรถสรุปสำระส�ำคญัของกำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง	ได้ดังนี้			
	 1.	 สนบัสนนุให้น�ำระบบ	Risk	Management	online		มำช่วยในกำรจดักำร	และจดัเกบ็ข้อมลู	โดยผู้ใช้งำน	(User)	สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	ข้อมูลส�ำคัญต่ำงๆ	จะถูกจัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูลของบีเจซี	ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถ
ค้นหำ	 ติดตำม	 และท�ำให้ข้อมูลกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นปัจจุบันได้ทันท่วงที	 ระบบมีกำรก�ำหนดกำรเข้ำถึงข้อมูล	(Access	
Control)	เพื่อแบ่งสิทธิ์กำรเข้ำถึงกำรใช้งำนให้บุคคลที่มีสิทธิ์สำมำรถเข้ำถึง	เรียกดู	เพิ่มเติม	และแก้ไขข้อมูลได้	และควบคุม
ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล	เพื่อไม่ให้เกิดกำรรั่วไหลของข้อมูลได้
	 2.	 สนับสนุนให้ทีมบริหำรควำมเสี่ยง	 ท�ำกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	(Workshop)	 ร่วมกับผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงซึ่งเป็น
ระดับปฏิบัติกำร	 เพื่อระบุที่มำของควำมเสี่ยง	(สำเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง)	 วำงแผนควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้	เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก	ชัดเจนและถูกต้องที่สุด	ทั้งนี้เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพสูงสุด	
	 3.	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพิ่มเติม	ได้แก่	คุณพจนีย์	ธนวรำนิช	เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแทนคุณอัศวิน	 เตชะเจริญวิกุล	 และคุณตุลย์	 วงศ์ศุภสวัสดิ์	 คุณวิภำดำ	 ดวงรัตน์								
คุณศุภกิจ		อัศวชัย	เป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	14	พฤศจิกำยน	2560	ซึ่งหน้ำที่หลักของ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	คอืพจิำรณำควำมเสีย่งท่ีส�ำคญัๆ	และก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งของธรุกจิ	ประเมินผล	
และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิผล	 รวมไปถึงก�ำกับดูแล	 สนับสนุนให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงประสบ							
ควำมส�ำเร็จ	
	 ในปี	2560	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 ได้ด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วยควำมระมัดระวัง	 เหมำะสม	 และ																
มีประสิทธิภำพ	เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	ที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจได้ว่ำ	
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	จะเติบโตอย่ำงยั่งยืน	มั่นคง	และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบีเจซีต่อไป

ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส

	 ในปี	2560	 นี้	 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยำยตัวได้ดี	 แม้ว่ำมีควำมไม่แน่นอนจำกประเด็นทำงกำรเมืองในยุโรป	 เช่น											
สหรำชอำณำจกัรแยกตวัออกจำกสหภำพยุโรป	(Brexit)	และกำรรบัต�ำแหน่งของประธำนำธบิดทีรัมป์	(ประธำนำธบิดลี�ำดบัท่ี	45	
ของสหรัฐอเมริกำ)	 ซ่ึงส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 หลำยด้ำน	 เช่น	 กำรปฏิรูปภำษี	 กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ	เป็นต้น	ปัจจัยเหล่ำนี้อำจเป็นสำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดควำมผันผวนในตลำดกำรเงิน	อย่ำงไรก็ดี	ประเทศทำงฝั่งเอเชีย
ถือว่ำได้รับผลกระทบค่อนข้ำงน้อย	เนื่องจำกมีกำรส่งออกไปสหรัฐฯ	เป็นสัดส่วนค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ	(GDP)	ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยปี	2560	เติบโตร้อยละ	3.9	จำกกำรส่งออก	
	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	และกลุ่มบริษัท	(บีเจซี)	เล็งเห็นถึงควำมจ�ำเป็นในกำรปรับตัวให้สำมำรถด�ำเนิน
ธุรกิจให้ผ่ำนช่วงผันผวนของภำวะเศรษฐกิจโลก	และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ	ไปได้	โดยบีเจซีให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ขององค์กรอย่ำงเป็นรปูธรรม	โดยพจิำรณำกำรจดักำรควำมเสีย่งต่ำงๆ	อย่ำงสมเหตสุมผล	เพือ่ให้ควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อยู่ในระดบั
ท่ีองค์กรยอมรับได้	 อีกท้ังยังมีกำรพิจำรณำถึงโอกำสทำงธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ	 อีกด้วย	 ท้ังนี้	 เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเกิด
ประโยชน์สูงสุด	สำมำรถผลักดันให้องค์กรด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน



133บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)  |  Berli Jucker Public Company Limited

Report of Risk Management Committee 2017 

	 During	2017,	Berli	Jucker	Company	Limited	(BJC)	and	its	related	companies,	guided	by	its	Risk	Management	
Committee, maintained its risk management standards by monitoring changing situations and by reconsidering its 
business strategies to best suit its current business operations. 
 BJC placed a priority in developing and operating its business for sustainable growth. BJC therefore improved 
and strengthened its risk management system, which is crucial mechanism enabling the organization to achieve its 
objectives and goals, as well as to ensure that it is ready to face future economic situations with efficient and             
effective	business	operations.	Risk	Management	Committee’s	major	work	progress	during	2017	is	summarized	below;
	 1.	 Supported	the	implementation	of	Risk	Management	online	system,	improving	data	management	and	data	
storage. This system enables users to access the information conveniently and securely.  All important data are 
stored in BJC database. The users are able to search, monitor and timely update their risk assessment. Network 
Access Control system prevents BJC network access by un-authorized users and controls data leakage. 
	 2.	 Supported	Risk	Management	team	to	participate	risk	management	workshop	with	operational	level	risk	
owners,	to	identify	a	source	of	risk	(root	cause/risk	factor)	and	to	decide	control	activities	to	manage	risk	into												
acceptable risk level. With this process, the provided risk information is more insightful, clear, and precise, and        
improves effectiveness of risk management.
	 3.	 The	Board	of	Directors	appointed	Khun	Potjanee	Thanavaranit	as	a	chairman	of	Risk	Management														
Committee	(RMC),	in	replacement	of	Khun	Aswin	Techajareonvikul,	and	appointed	Khun	Tul	Wongsuphasawat,	Khun	
Vipada	Duangratana	and	Khun	Supakit	Assavachai	as	RMC	members	effective	on	14th November 2017. The main 
duties	and	responsibilities	of	RMC	is	to	review	significant	corporate	risks,	establish	risk	management	policies,									
evaluate and monitor the efficiency of risk management process as well as supervise and support risk management 
process. 
	 During	2017,	the	Risk	Management	Committee	carried	out	its	duties	and	responsibilities	carefully,	suitably,	and	
efficiently in order to cope with the economic environment, various risk factors, and continuously changing situations, 
enabling BJC’s business operations to achieve its objective and to deliver sustainable growth.

Risk and opportunity factors

 In 2017, global economy presented improving signs, although some economic uncertainties still remained, for          
example the current political uncertainty in Europe relating to Brexit, and the inauguration of Donald Trump as the 
45th President of The United States of America leading to many changes in the US economy, such as tax reform, 
and changes in international trade. Going forward, these factors will remain an important factors that may cause more  
fluctuation financial market. Asian countries however were less affected because the exports to the United States 
are proportionally small when compared with their total gross domestic product. The growth of Thai economy in 2017 
reached	3.9%,	mainly	driven	by	external	demand	from	exports.
 Berli Jucker Public Company Limited (BJC) and related companies, understand the importance of adaptability 
that is needed in order to survive in volatile global economy and to respond to changing situations. BJC places high 
importance	on	implementing	Enterprise	Risk	Management	to	manage	identified	risks	based	on	reasonable	assurance,	
in order to reduce these risks into acceptable level, whilst at the same time considering various business opportunities 
which when conducted together with appropriate risk management processes, bring sustainable growth for the       
company. 
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	 ทัง้นี้	บเีจซไีด้มองเหน็ถงึปัจจยับวกทีเ่ป็นโอกำสและปัจจยัควำมเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบตอ่กำรด�ำเนนิงำน	ซึง่สำมำรถสรปุได้
ดังต่อไปนี้

โอกาสของการด�าเนินธุรกิจ

โอกาสจากการควบรวมกิจการกับบิ๊กซี
	 กว่ำ	2	 ทศวรรษท่ีผ่ำนมำ	 ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ในไทยมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว	 โดยเฉพำะในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 และ										
เมอืงหลกัต่ำงๆ	 ประกอบกบัอำนสิงส์จำกนโยบำยรฐัท่ีเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรต่ำงชำตเิข้ำมำลงทุนในธรุกจิค้ำปลกีในไทยได้		
และเนื่องจำกลักษณะของร้ำนค้ำท่ีมีควำมสะดวกสบำยทันสมัย	 มีสินค้ำท่ีมีคุณภำพและหลำกหลำย	 จึงสำมำรถตอบสนอง
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน	 กำรขยำยตัวของสำยธุรกิจกำรค้ำปลีก	 อย่ำงกำรเข้ำซ้ือกิจกำรบริษัท	 บ๊ิกซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร	์	
จ�ำกดั	(มหำชน)	ในประเทศไทย	ท�ำให้บีเจซีเป็นผูผ้ลติสนิค้ำและบริกำรอย่ำงครบวงจร	ท้ังต้นน�ำ้จนถงึปลำยน�ำ้	รวมท้ังมีโอกำส
ในกำรส�ำรวจตลำดและควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค	เพือ่น�ำมำพฒันำผลติภณัฑ์ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมพงึพอใจ
ของผู้บริโภค	 เพิ่มช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยในช่องทำงร้ำนค้ำปลีก	 เพิ่มก�ำลังกำรผลิต	และกำรใช้ประโยชน์	(Utilization)	ของ
โรงงำน	ในขณะเดียวกันบิ๊กซีก็มีโอกำสในกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	(ในรูปแบบสินค้ำเฮ้ำส์แบรนด์)	และเพิ่มสินค้ำที่ดีมีคุณภำพ
มำขำยให้ลกูค้ำในรำคำท่ีเหมำะสมด้วย	กำรผนกึก�ำลงัของบีเจซีและ	Big	C	ด้ำนธรุกจิครัง้นี	้จงึช่วยเพ่ิมศกัยภำพในด้ำนกำรผลติ
และธุรกิจค้ำปลีกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงของการด�าเนินธุรกิจ

1.	 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น
	 เนื่องจำกบีเจซีมีโรงงำนอุตสำหกรรมในกำรผลิตสินค้ำอยู่มำก	 และในปัจจุบันรำคำวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตำมกลไกของตลำด	
ส่งผลให้ต้นทุนในกำรผลติมีแนวโน้มปรบัสงูข้ึน	ขณะท่ีกำรปรับรำคำสนิค้ำและบริกำรท�ำได้ยำกเนือ่งจำกก�ำลงัซ้ือท่ียังมีอยูจ่�ำกดั	
ผูบ้ริโภคมีควำมอ่อนไหวต่อรำคำสงู	รวมท้ังตลำดมกีำรแข่งขันสงูข้ึน	อย่ำงไรกต็ำม	บีเจซพียำยำมด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงระมดัระวงั	
โดยใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อกระตุ้นยอดขำย	 ควบคู่กับกำรเจรจำต่อรองกับคู่ค้ำเพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุดจำก
กำรด�ำเนนิธุรกจิร่วมกนั	อีกท้ังวำงแผนปรบัลดต้นทุนกำรด�ำเนนิกำร	แต่ยงัคงรกัษำมำตรฐำนกำรผลติและให้บรกิำรท่ีมีคณุภำพ	
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะน�ำพำธุรกิจให้ประสบควำมส�ำเร็จและเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

2.	 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
	 ปัจจุบันสภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจค่อนข้ำงสูง	เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี	ส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันในธุรกิจ
อย่ำงรนุแรงมำกข้ึน	ท้ังในรปูแบบของกำรแข่งขนัทำงรำคำ	กำรแข่งขนัด้ำนธรุกจิ	กำรเพิม่ข้ึนของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ๆ	และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ท้ังนี้	 บีเจซีมีกำรปรับกลยุทธ์กำรขำยโดยเน้นให้บริกำรลูกค้ำและท�ำตลำดในเชิงรุก	
พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย	 และตอบสนองควำมต้องกำรผู้บริโภค	 ย่ิงไปกว่ำนั้น	 บีเจซียังให้ควำมส�ำคัญกับ													
กำรพัฒนำช่องทำงในกำรจัดจ�ำหน่ำยให้สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคให้มำกขึ้น	 เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำย	 โดยบ๊ิกซีได้น�ำเสนอ					
ช่องทำงกำรขำยสินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์	 ท้ังผ่ำนระบบเครือข่ำยของบริษัทเองและบริษัทภำยนอก	 เช่น	Big	C	Shopping	
Online	และ	Shopee	เป็นต้น
	 นอกจำกควำมเสี่ยง	 ท่ีได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น	 ยังมีควำมเสี่ยงเรื่องสินค้ำทดแทนในตลำด	 ซ่ึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท�ำให้													
ผู้บริโภคมีหลำยทำงเลือกในกำรตัดสินใจ	 และอำจส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลำ	 ดังนั้น	 บีเจซีจึงให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณภำพและจุดแข็งของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคด้วย
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 BJC considered the following positive factors which could turn into opportunities, and risk factors that could 
cause a negative impact to its business operations:

Business opportunity

Opportunity from Big C acquisition
 Over the past two decades, the modern retail business in Thailand has grown rapidly, especially in Bangkok 
and major cities, as Thai Government’s policy allowing foreign business to invest in Thai retail sector, and the          
convenience and wide range of products offered by modern retailers answering changing customer demands, have 
stimulated the rapid store expansion. The acquisition of Big C Supercenter Public Company Limited has made BJC 
vertically integrated supply chain operator, covering operations from upstream to downstream. This presents BJC an                  
opportunity to gain more insights into current market situation and consumer demand. This is very beneficial for BJC 
from the product development standpoint as the additional insights will help it to react and meet changing customer 
requirements, expand its product distribution channels and to increase utilization of its manufacturing facilities, for 
example through manufacturing Big C house brand products with reasonable sale price. This business combination 
gives BJC and Big C a potential to maximize their production and sales potential and provides various synergistic 
benefits.

Business risk

1. Risk from raw material price increases
 BJC has many factories producing variety of products and recent market conditions has seen various raw  
material price increases which has led to a higher production costs. However as many BJC products are consumer 
products, or linked to them, it is difficult to increase selling prices due to limited consumer purchasing power, and 
due to intense competition in the market driven by consumers price sensitivity. In response to this situation BJC 
continued its careful business operations, used marketing strategies to boost its sales, and negotiated with its         
suppliers and business partners to maximize the benefits of their business cooperation. In addition, BJC plans to 
reduce its operating costs while maintaining the highest production standards and service level which are crucial for 
business success and sustainable growth.

2. Risk from business competition
 The competition has become more intense due to continuing technological advances. There are many factors 
driving competition and causing market fluctuations such as price competition, business competition, the new emerging 
business, and consumer behavior changes. BJC has built its strategy by focusing on customer service and using 
offensive marketing strategy toward product development, creating a wide variety of choice for consumers to meet 
their requirements. In addition, BJC has focused on developing its distribution channels to reach more consumers 
and improving customer convenience. In addition to physical stores, Big C offers both internal and external online 
channels such as Big C Shopping Online, and its partnership with Shopee, making Big C Shopping Online range 
available also through Shoppee platform. 
 Beside the before mentioned, there is an additional risk arising from substitute products, offering more choices 
for consumers and potentially impacting the customer behavior. When faced with such situations, BJC understands 
the necessity to educate and communicate with customers in order to affect the perceived quality, value and             
advantage of BJC products and services.  
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3.	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัดส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
	 เนื่องจำกบีเจซีมีกำรลงทุนและขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	 ท�ำให้ต้องมีกำรระดมเงินทุนท้ังระยะสั้นและระยะยำว	 เพื่อใช	้						
ในกิจกำรและกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ	 โดยกำรกู้ยืมผ่ำนสถำบันกำรเงิน	 จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องเผชิญกับควำมเสี่ยง								
จำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบ้ีย	 ท้ังนี้	 บีเจซีได้ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดและรำยงำนสถำนกำรณ์ต่อผู้บริหำร													
อย่ำงสม�่ำเสมอ	รวมถึงพิจำรณำกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินในกำรบริหำรควำมเสี่ยงนี้

4.	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	
	 จำกกำรท่ีบีเจซีมีกำรด�ำเนินธุรกิจและลงทุนท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ	 ซ่ึงมีธุรกรรมอ้ำงอิงเงินตรำต่ำงประเทศ													
ท้ังกำรน�ำเข้ำ-ส่งออกวตัถดุบิ	สนิค้ำและบรกิำร	รวมท้ังเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ต่ำงๆ	เพือ่ใช้ในกำรผลติ	ซ่ึงอำจได้รบัผลกระทบจำก
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ	 ท้ังนี้บีเจซีมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดอย่ำงใกล้ชิดและจัดท�ำแผน
ป้องกนัควำมเสีย่ง	(Hedging)	ในสดัส่วนท่ีเหมำะสม	โดยค�ำนงึถงึต้นทุนในกำรบรหิำรควำมเสีย่งและผลประโยชน์ท่ีจะได้รบัตำม
สภำวะตลำดที่เหมำะสม

5.	 ความเสี่ยงเรื่องบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ
	 เนื่องจำกบีเจซีมีกำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง	 ท�ำให้มีควำมต้องกำรบุคลำกรจ�ำนวนมำกเพื่อรองรับ								
กำรขยำยธุรกิจ	อย่ำงไรก็ดี	บีเจซียังคงขำดแคลนบุคลำกร	และขำดควำมต่อเนื่องของบุคลำกรในระดับจัดกำรขึ้นไป	เนื่องจำก
มีอัตรำกำรลำออกสูง	 และยังไม่สำมำรถสรรหำพนักงำนใหม่เข้ำมำทดแทนได้ทันเวลำ	 ท้ังนี้	 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลได้รองรับ			
และลดควำมเสีย่งดงักล่ำว	โดยจดัท�ำโครงกำรควำมร่วมมือเพือ่เตรยีมป้อนผู้สมัครและพนกังำนท่ีมีคณุสมบัตเิหมำะสมร่วมกบั
สถำนศึกษำภำยนอกทั้งในระดับวิทยำลัยและมหำวิทยำลัยต่ำงๆ	ยิ่งไปกว่ำนั้น	ยังจัดให้มีกำรอบรม	ให้ควำมรู้พนักงำน	รวมทั้ง
พัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนให้ดีย่ิงข้ึนไป	 พร้อมท้ังผลักดันและสร้ำงแรงจูงใจในด้ำนต่ำงๆ	 เพื่อเป็นกำรรักษำพนักงำน									
ท่ีมีศักยภำพให้สำมำรถอยู่ปฏิบัติงำนกับบริษัทในระยะยำว	 เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนและกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ	
ต่อไป
	 ในปี	2560	นี้	บีเจซียังคงบริหำรควำมเสี่ยงด้วยควำมระมัดระวัง	 เหมำะสม	และมีประสิทธิภำพ	 เพื่อให้พร้อมรับมือกับ
สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ	 ปัจจัยควำมเสี่ยง	 และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	 ท่ีสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ	 ท้ังนี้เพื่อให้เกิด							
ควำมมั่นใจได้ว่ำ	กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	จะเติบโตอย่ำงยั่งยืน	มั่นคง	และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบีเจซีต่อไป
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3. Risks related to interest bearing debt ratio
 BJC has been continuously expanding its operations, requiring both short term and long term funding for its 
working capital and investments from financial institutions, and consequently it has faced interest rate market           
fluctuations. BJC has monitored the interest baring debt ratio closely and reports regularly to management regarding        
issuance of debt instruments to manage its capital structure.

4.	 Risks	of	foreign	exchange	rates	fluctuation	
 BJC operates in and invests to both domestic and overseas markets, creating some foreign currency exposure 
due to importing and exporting raw materials, finished goods, and services, as well as machinery and production            
equipment. This means BJC has to deal with fluctuating foreign currency exchange rates. To do so, BJC monitors 
the market situation and applies the hedging instruments in the appropriate proportion relating to cost and benefit for 
managing risk.

5.	 Risks	from	insufficient	personnel	for	business	expansion
 The human resources is a crucial factor in delivering successful business expansion. As BJC has continued its 
business expansion it has time-to-time experienced insufficient personnel and lack of leadership continuity due to 
high employee turnover rate whilst being unable to recruit new personnel in time. To respond to this situation, BJC 
has managed and reduced its human resources risks by cooperating with educational institutions, including colleges 
and universities, in setting up a project to recruit applicants and qualified employees from educational institutions 
students. Moreover, BJC has provided training courses to educate and develop its personnel skills, promoted and 
encouraged them to reach their potential, to increase their loyalty and willingness to have a long-term career with 
BJC, whilst providing BJC personnel for its business operations and expansion. 
 During 2017, BJC maintained suitable and efficient risk management processes in order to cope with the        
economic environment, various risk factors, continuously changing situations, enabling BJC’s business operations to 
achieve its objective and to deliver sustainable growth.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ(่1)

(ก)	 รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี	12	 พฤษภำคม	2560	 (หุ้นสำมัญจ�ำนวนท้ังสิ้น	
3,991,856,899	หุ้น)	มีดังนี้

(ข)	 รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ที่โดยพฤติกำรณ์มีอทิธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษทัอย่ำง
มีนัยส�ำคัญ

 	 บริษัท	ทีซีซี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	ประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทุน	โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	2	มิถุนำยน	2560	ดังนี้

หมายเหตุ	 (1)	 ผูล้งทุนสำมำรถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบัุน	ณ	วนัก�ำหนดรำยช่ือผูถ้อืหุ้น	เพือ่สทิธกิำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้น	ครัง้ท่ี	1/2561	ได้จำกเว็บไซต์

ของบริษัท	(www.bjc.co.th)	ตั้งแต่วันที่	30	มีนำคม	2561	เป็นต้นไป

   (2)	 เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 	 (3)(4)	นำยเจริญ	สิริวัฒนภักดี	และคุณหญิงวรรณำ	สิริวัฒนภักดี	เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ล�าดับที่ รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท	ทีซีซี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด(2) 2,578,430,550 64.59

2 UBS AG Singapore Branch 245,000,000 6.14

3 DBS Bank LTD 165,129,000 4.14

4 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด	 110,119,196 2.76

5 บริษัท	อรุณสิริพัฒน	จ�ำกัด	(มหำชน) 80,000,000 2.00

6 กองทุนเปิด	บัวหลวงหุ้นระยะยำว 73,847,150 1.85

7 The Bank of New York Mellon 58,250,000 1.46

8 กองทุนเปิด	บัวหลวงหุ้นระยะยำว	75/25 47,153,000											 1.18

9 บริษัท	พรพัฒนสิน	จ�ำกัด 27,000,000         0.68

10 บริษัท	นอร์ธ	ปำร์ค	เรียลเอสเตท	จ�ำกัด 26,800,000 0.67

11 กองทุนเปิด	บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อกำรเลี้ยงชีพ 25,012,850 0.63

ยอดรวม 3,436,741,746 86.09

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ธุรกิจ/

อาชีพหลัก
จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 นำยเจริญ	สิริวัฒนภักดี นักธุรกิจ 254,951,450 25.50

2 คุณหญิงวรรณำ	สิริวัฒนภักดี นักธุรกิจ 254,574,750 25.46

3 บรษัิท	นอร์ธ	ปำร์ค	เรยีลเอสเตท	จ�ำกดั(3) บริษัทลงทุน 566,920 0.06

4 ทีซีซี	ท็อป	เอ็นเตอร์ไพรซ์	ลิมิเต็ด(4) บริษัทลงทุน 489,906,880 48.99
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Shareholding and Management Structure

Names of major shareholders(1)

(A)	 The	top	major	shareholders	as	of	the	book	closure	on	12	May	2017	(total	common	share	capital	of	3,991,856,899	
shares) are as follows:

(B) The major shareholders with controlling influence over the Company’s management policy or operations are as 
follows:

  TCC Corporation Company Limited: Carrying on the business as an investment company. The names of its 
shareholders as of 2 June 2017 are as follows:

Note:  (1)	 Investors	can	view	current	information	on	the	record	date	for	the	right	to	attend	the	Annual	General	Meeting	No.	1/2561,	please	

visit the Company’s website (www.bjc.co.th) from March 30, 2018 onwards.

  (2) A shareholder who influences the management policy, or operations of the Company.

 (3)(4) Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi are major shareholders of the companies.

Rank Name of Shareholders Number of Shares % of Total Shares

1 TCC Corporation Company Limited(2) 2,578,430,550 64.59

2 UBS	AG	SINGAPORE	BRANCH 245,000,000 6.14

3 DBS Bank Limited 165,129,000 4.14

4 Thai	NVDR	Company	Limited 110,119,196 2.76

5 Aroonsiripattana Public Company Limited 80,000,000 2.00

6 Bualuang Long-Term Equity Fund 73,847,150 1.85

7 The Bank of New York Mellon 58,250,000 1.46

8 Bualuang	Long-Term	Equity	Fund	75/25 47,153,000											 1.18

9 Pornpatanasin Co., Ltd. 27,000,000         0.68

10 North	Park	Real	Estate	Co.,	Ltd. 26,800,000 0.67

11 Bualuang	Flexible	Retirement	Mutual	Fund 25,012,850 0.63

Total 3,436,741,746 86.09

No. Name of Shareholders
Business/

Main 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 North	Park	Real	Estate	Co.,	Ltd.(3) Investment Company 566,920 0.06

4 TCC Top Enterprise Limited(4) Investment Company 489,906,880 48.99
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  	 บรษัิท	ทีซซีี	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ำกดั	และบรษัิทในกลุม่รวมถงึบุคคลท่ีเกีย่วข้อง	ถอืหุ้นของบรษัิทคดิเป็นร้อยละ	74.89	
ดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท	ทีซีซี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด 2,578,430,550 64.59

บริษัทในกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2 Ever Best Enterprise Limited 
(ผ่ำน	UBS	AG	SINGAPORE	BRANCH)

245,000,000 6.14

3 บริษัท	อรุณสิริพัฒน	จ�ำกัด	(มหำชน) 80,000,000 2.00

4 บริษัท	พรพัฒนสิน	จ�ำกัด 27,000,000 0.68

5 บริษัท	นอร์ธ	ปำร์ค	เรียลเอสเตท	จ�ำกัด 26,800,000 0.67

6 บริษัท	ล้ำนช้ำงดีเวลลอปเม้นท์	จ�ำกัด 10,000,000 0.25

7 บริษัท	เทอรำโกร	จ�ำกัด 10,000,000 0.25

8 บริษัท	เทอรำโกร	แลนด์	1	จ�ำกัด 5,000,000 0.13

9 บริษัท	เกษตรทิพย์	(2010)	จ�ำกัด 4,000,000 0.10

10 บริษัท	อำคเนย์ประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน) 2,817,500 0.07

11 บริษัท	อำคเนย์ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	
(ตรำสำรทุน)

350,000 0.01

รวมทั้งสิ้น 2,989,398,050 74.89

หมายเหตุ		ข้อมูล	ณ	วันที่	12	พฤษภำคม	2560

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
-	ไม่มี	-
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   TCC Corporation Company Limited is a company in TCC group and also being a related person holding 
74.89%	shares	of	the	Company	as	detailed	below.	

No. Name of Shareholders* Number of Shares % of Total Shares

1 TCC Corporation Company Limited 2,578,430,550 64.59

TCC Group and Related Persons

2 Ever Best Enterprise Limited
(Through	UBS	AG	SINGAPORE	BRANCH)

245,000,000 6.14

3 Aroonsiripattana Public Company Limited 80,000,000 2.00

4 Pornpatanasin Co., Ltd. 27,000,000 0.68

5 North	Park	Real	Estate	Co.,	Ltd. 26,800,000 0.67

6 Lan Chang Development Co., Ltd. 10,000,000 0.25

7 Terrago Co., Ltd. 10,000,000 0.25

8 Terragro Land 1 Co., Ltd. 5,000,000 0.13

9 Kaset Thip (2010) Co., Ltd. 4,000,000 0.10

10 Southeast Life Insurance Public Company Limited 2,817,500 0.07

11 Southeast Insurance Public Company Limited 
(Equity Instruments)

350,000 0.01

Total 2,989,398,050 74.89

Note: As of 12 May 2017

Agreement among major shareholders
- None -
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โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	โครงสร้ำงองค์กร	เปิดเผยถึงระดับผู้บริหำร	ตำมนิยำมในประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน
และก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1

ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2

ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 3

ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

และพัฒนาธุรกิจ

ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายการเงินและบัญชี

กลุ่มบริษัท

ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายการเงินและบัญชี

บริษัท บีเจซี

โครงสร้างการจัดการ

1) คณะกรรมการบริษัท
	 ข้อบังคับบริษัท	ข้อที่	13	ก�ำหนดให้บริษัทมีกรรมกำรคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย	5	คน	ให้คณะกรรมกำร
เลือกตั้งกรรมกำรด้วยกันเป็นประธำนคณะกรรมกำร	และอำจเลือกรองประธำนด้วยก็ได้	ทั้งนี้	กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร	
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรจ�ำนวน	15	ท่ำน	ประกอบด้วย

	 1.	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	13	ท่าน	
	 	 โดยประกอบด้วยกรรมกำรอสิระจ�ำนวน	8	ท่ำน	มำกกว่ำหนึง่ในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด	หรอืคดิเป็นร้อยละ	53	
ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด	และกรรมกำรอสิระมีคณุสมบัตติำมข้อ	16	ของประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุนท่ี	ทจ.	28/2551	
เรื่อง	 กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่	 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนท่ี							
ทจ.	4/2552	 เรื่อง	 กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่	 ฉบับท่ี	2	 และประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ											
ตลำดทุนที่	ทจ.	15/2554	เรื่อง	กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่	ฉบับที่	5)	
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Management Structure Chart as of 31 December 2017 

Note:	Organization	Chart	Reveals	Executives	Level	As	defined	in	the	Notification	of	the	Securities	and	Exchange	Commission	(SEC)

Board of Directors
Berli Jucker Public Company Limited

Chief Executive Officer and President

The Executive Board

The Nomination Remuneration and 
Corporate Governance Committee

The Investment Committee

The Audit Committee

The Corporate Social Responsibility 
Committee

The Risk Management Committee

Senior Executive Vice President

President
BJC Business Group 1

President
BJC Business Group 2

President
BJC Business Group 3

President
International Business
& Business Development

Group Chief Financial
Officer

Chief Financial
Officer - BJC

Management Structure

1) Board of Directors
 Article 13 of the Articles of Association of the Company stipulates 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.
	 As	of	31	December	2017,	the	Board	of	Directors	consists	of	15	directors.

 1. Non-Executive Directors of 13 persons
  Non-Executive Directors consist of 8 independent directors, which is more than one-third of the total          
number	of	directors,	and	is	equivalent	to	53%	of	all	directors	of	the	Company.	All	independent	directors	meet	the	
qualification	under	Clause	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	(as	amended	by	the	Notification	of	the		
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	 2.	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	และเป็นที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจ�า	จ�านวน	2	ท่าน
	 	 โดยประธำนกรรมกำรบริษัท	 ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 ดังนั้น												
จงึก่อให้เกดิกำรถ่วงดลุระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษัิท	และคณะจดักำรอย่ำงมีประสทิธภิำพ	และกรรมกำรของบรษัิททุกท่ำนไม่มี
ประวัติกำรกระท�ำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริตในรอบปีที่ผ่ำนมำ	

	 รำยละเอียดของคณะกรรมกำร	มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
วันที่เป็น
กรรมการ

เข้าประชุม
(จ�านวนการประชุม)

1.		นำยเจริญ	สิริวัฒนภักดี ประธำนกรรมกำรบริษัท	 19	ธ.ค.	2544 5/6

2.		คุณหญิงวรรณำ	สิริวัฒนภักดี รองประธำนกรรมกำรบริษัท	 19	ธ.ค.	2544 6/6

3.		นำยประสิทธิ์	โฆวิไลกูล กรรมกำรอิสระ	 23	ก.พ.	2553 6/6

4.		นำงสำวพจนีย์	ธนวรำนิช	 กรรมกำรอิสระ	 14	พ.ย.	2560 1/1

5.		ศำสตรำจำรย์กติตคิณุนำยแพทย์ภริมย์	กมลรัตนกลุ กรรมกำรอิสระ	 11	พ.ค.	2559 6/6

6.		พลเอกนิวัตร	มีนะโยธิน	 กรรมกำรอิสระ	 14	พ.ย.	2560 1/1

7.		นำยวีระวงค์	จิตต์มิตรภำพ กรรมกำรอิสระ 26	ธ.ค.	2544 6/6

8.		นำยรังสรรค์	ศรีวรศำสตร์ กรรมกำรอิสระ 11	พ.ย.	2558 4/6

9.		พลต�ำรวจเอก	กฤษณะ	ผลอนันต์ กรรมกำรอิสระ	 23	ก.พ.	2555 6/6

10.	รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ก�ำจร	ตติยกวี	 กรรมกำรอิสระ	 15	ก.พ.	2560 4/5

11.	ดร.ชัยยุทธ	ปิลันธน์โอวำท กรรมกำรบริษัท	 19	ธ.ค.	2544 6/6

12.	นำยธีรศักดิ์	นำทีกำญจนลำภ กรรมกำรบริษัทที่เป็นที่ปรึกษำ 1	ส.ค.	2545 6/6

13.	นำยประเสริฐ	เมฆวัฒนำ กรรมกำรบริษัท	 1	ม.ค.	2551 6/6

14.	นำยสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร กรรมกำรบริษัท	 26	ธ.ค.	2544 6/6

15.	นำยอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล กรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำร	 26	เม.ย.	2550 6/6

กรรมการลาออกระหว่างปี

1.		นำยฐำปน	สิริวัฒนภักดี	(14	ก.พ.	2560) กรรมกำรบริษัท 26	ธ.ค.	2544 0/0

2.		นำงฐำปณี	เตชะเจริญวิกุล	(14	พ.ย.	2560)	 กรรมกำรบริษัท	 11	พ.ย.	2546 5/5

3.		นำยปณต	สิริวัฒนภักดี	(14	พ.ย.	2560) กรรมกำรบริษัท 11	พ.ย.	2546 3/5

เลขานุการบริษัท	:	นำงพัตรำพร	ภูวะเสถียร

หมายเหต	ุสำเหตท่ีุกรรมกำรบำงท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้	เนือ่งจำกตดิภำรกจิเร่งด่วน	เช่น	มกีำรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ	โดยกรรมกำรท่ีไม่สำมำรถ

เข้ำร่วมประชุมฯ	ได้มีกำรแจ้งให้บริษัททรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
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Capital	Market	Supervisory	Board	No.	TorChor.	4/2552	Re:	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).

 2. Executive Directors and the advisors who receive regular salary of 2 persons
  The Chairman of the Board is not the same person as the Chief Executive Officer and the President,          
therefore, there is an effective balance between the Board of Directors and management. Every director of the Company 
has no criminal record in relation to property related offence which was committed fraudulently in the past year. 

 The details of the directors are presented below.

Directors Position
Date of 

Appointment
Number of 

attendance (Times)

1.  Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi Chairman 19	Dec	2001 5/6

2.  Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi Vice Chairman 19	Dec	2001 6/6

3.  Mr. Prasit Kovilaikool Independent Director 23 Feb 2010 6/6

4.		Ms.	Potjanee	Thanavaranit	 Independent Director 14	Nov	2017 1/1

5.		Prof.	Pirom	Kamolratanakul,	M.D.,	M.Sc. Independent Director 11 May 2016 6/6

6.  Genreral Nivat Meenayotin Independent Director 14	Nov	2017 1/1

7.  Mr. Weerawong Chittmittrapap Independent Director 26 Dec 2001 6/6

8.		Mr.	Rungson	Sriworasat Independent Director 11	Nov	2015 4/6

9.		Police	General	Krisna	Polananta Independent Director 23 Feb 2012 6/6

10. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D. Independent Director 15	Feb	2017 4/5

11. Dr. Chaiyut Pilun-Owad Director 19	Dec	2001 6/6

12. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab Director 1 Aug 2002 6/6

13. Mr. Prasert Maekwatana Director 1 Jan 2008 6/6

14.	Mr.	Sithichai	Chaikriangkrai Director 26 Dec 2001 6/6

15.	Mr.	Aswin	Techajareonvikul Director 26 Apr 2007 6/6

Director Resignations in 2017

1.		Mr.	Thapana	Sirivadhanabhakdi	(14	Feb	2017) Director 26 Dec 2001 0/0

2.		Mrs.	Thapanee	Techajareonvikul	(14	Nov	2017) Director 11 Nov 2003 5/5

3.		Mr.	Panote	Sirivadhanabhakdi	(14	Nov	2017) Director 11 Nov 2003 3/5

Company Secretary: Mrs. Pattraporn Poovasathien

Note Some directors did not attend every meeting because of urgent task, such as business trip abroad. The directors who could not attend 

 the meeting had informed the Company for acknowledgement before the meeting date.
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	
	 กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท	 ยกเว้น	 นำยประสิทธิ์	 โฆวิไลกูล	 นำยวีระวงค์													
จิตต์มิตรภำพ	ศำสตรำจำรย์กิตติคุณนำยแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล	พลต�ำรวจเอกกฤษณะ	ผลอนันต์	นำยรังสรรค์	ศรีวรศำสตร์	
รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ก�ำจร	ตติยกวี	นำงสำวพจนีย์	ธนวรำนิช	พลเอกนิวัตร	มีนะโยธิน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 ข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	24	ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดกำรกิจกำรทัง้หลำยทั้งปวงของบริษัท	และ
มีอ�ำนำจหน้ำท่ีด�ำเนินกำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัทและตำมมติของท่ีประชุมใหญ่							
ผู้ถือหุ้น	และมีอ�ำนำจกระท�ำกำรใดๆ	ตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทหรือเอกสำรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรดังกล่ำวนั้น	
	 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีควบคุมก�ำกับดูแลกำรบริหำรกิจกำรให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	(Fiduciary	
Duty)	โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�ำคัญ	4	ประกำร	คือ
	 (1)	กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง	(Duty	of	Care)
	 (2)	กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	(Duty	of	Loyalty)
	 (3)	กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(Duty	of	Obedience)
	 (4)	กำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	และโปร่งใส	(Duty	of	Disclosure)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมกำรบริษัทมีก�ำหนดกำรประชุมโดยปกติประจ�ำทุก	3	เดือนหลังจำกรำยงำนทำงกำรเงินประจ�ำไตรมำสเสร็จสิ้น	
และจะมีกำรประชุมเพิ่มตำมควำมจ�ำเป็น	 โดยมีกำรก�ำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ	 และมีวำระพิจำรณำเรื่องท่ีสืบเนื่องจำก										
กำรประชุมครั้งก่อน	
	 ข้อบังคบัของบรษัิทก�ำหนดให้ส่งหนงัสอืเชิญประชุมคณะกรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	7	 วนั	 เว้นแต่ในกรณจี�ำเป็นเร่งด่วน	
บริษัทอำจจะก�ำหนดนัดประชุมเร็วกว่ำนั้นก็ได้	 ท้ังนี้ในทำงปฏิบัติบริษัท	 ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมกำร	14	 วัน									
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ	เพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษัิทได้มีเวลำศกึษำข้อมูลอย่ำงเพยีงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม	ตำมปกตกิำรประชมุ
จะใช้เวลำประมำณ	2	-	3	ชั่วโมง	โดยมีประธำนกรรมกำรเป็นผู้ควบคุมกำรประชุม	นอกจำกนี้	ได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็น
ลำยลักษณ์อักษรและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัท	 และ	
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้	โดยในปี	2560	มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	รวมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	

2) คณะจัดการ
	 เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจด�ำเนินไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงสอดคล้องกับนโยบำยทำงธุรกิจ	เป้ำหมำย	แผนกำรด�ำเนินงำน	
และกลยุทธ์ทำงธรุกจิ	 ท่ีได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท	 ฝ่ำยบรหิำรจดัให้มีคณะจดักำรประกอบด้วย	 ผูบ้รหิำรระดบัสงู					
ในแต่ละธรุกจิ	 และมีกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ในฐำนะผูน้�ำฝ่ำยบรหิำรเป็นประธำน	 ซ่ึงกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงู		
ของบริษัทต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท
	 คณะจัดกำรมีหน้ำท่ีบริหำรงำนต่ำงๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละธุรกิจ	 ภำยใต้นโยบำยทำงธุรกิจ	
เป้ำหมำย	 แผนกำรด�ำเนินงำน	 กลยุทธ์ทำงธุรกิจต่ำงๆ	 ที่ก�ำหนดไว้	 ตลอดจนรับผิดชอบผลกำรด�ำเนินงำนโดยรวม	 ควบคุม							
ค่ำใช้จ่ำยและงบลงทุนตำมขอบเขตที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติในแผนงำนประจ�ำปี	ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำนบุคคล	แก้ไข
ปัญหำหรือควำมขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร	และด�ำรงไว้ซึ่งกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีคณะจัดกำร	ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงจ�ำนวน	6	ท่ำน	ดังนี้
	 1.	 นำยอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล	 	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 	 	 	 	 	 	 รักษำกำรผู้จัดกำรใหญ่	กลุ่มธุรกิจ	บีเจซี	3
	 2.	 นำงฐำปณี	เตชะเจริญวิกุล	 	 	 กรรมกำรรองผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
	 	 	 	 	 	 	 รักษำกำรผู้จัดกำรใหญ่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท
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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,	Prof.	Pirom	Kamolratanakul,	Police	General	Krisna	Polananta,	Mr.	Rungson	Sriworasat,	
M.D., M.Sc., Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.,  Ms. Potjanee Thanavaranit and General Nivat Meenayotin.

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.

Board of Directors
 The Board of Directors meeting is scheduled to be held regularly in every 3 months, after the quarterly financial 
report is completed. Additional meetings are scheduled as needed. The meeting should have clear agenda with an 
agenda for subsequent matters from the previous meeting. 
 The Articles of the Association of the Company stipulates that an invitation for Board meeting must be sent to 
the directors at least 7 days in advance, except for an urgent case where the invitation can be served in a shorter 
period. In practice, the Company will send an invitation letter with supporting documents for meeting to the directors 
at	least	14	days	in	advance	to	ensure	that	the	Board	has	sufficient	time	to	study	the	information	before	attending	the	
meeting. The meeting usually takes about 2-3 hours. The Chairman is in charge of the meeting. In addition, the 
minutes of the meeting were recorded in writing and the meeting minutes were approved by the Board of Directors. 
In 2017, there were 6 Board of Directors meeting.

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 has formed the Management Board, chaired by 
the Chief Executive Officer and President and top executives from each of the business units whereby the Chief 
Executive Officer and the executives must be 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 communications with related persons.
 As of 31 December 2017, the Management Board comprises 6 members of senior management as follows:
 1. Mr. Aswin Techajareonvikul   Chief Executive Officer&President
       (Acting) President of BJC Business Group 3
 2. Mrs. Thapanee Techajareonvikul   Senior Executive Vice President
       (Acting) Group Chief Financial Officer
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	 3.	 นำยปฐพงศ์	เอี่ยมสุโร	 	 	 ผู้จัดกำรใหญ่	กลุ่มธุรกิจ	บีเจซี	1
	 4.		นำยตุลย์	วงศ์ศุภสวัสดิ์	 	 	 ผู้จัดกำรใหญ่	กลุ่มธุรกิจ	บีเจซี	2
	 5.	 นำยธีระพล	เกียรติสุรนนท์	 	 	 ผู้จัดกำรใหญ่	ธุรกิจต่ำงประเทศและพัฒนำธุรกิจ
	 6.	 นำยธีระ	วีรธรรมสำธิต	 	 	 รองผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
	 	 	 	 	 	 	 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลกลุ่มบริษัทและงำนสนับสนุนส่วนกลำง
	 	 	 	 	 	 	 (ไม่ได้เป็นผู้บริหำรตำมนิยำมของ	ก.ล.ต.)
  
ตารางสรปุการเปล่ียนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560

ล�าดบั ชื่อ	-	นามสกุล
จ�านวนหุ้น เพิม่ข้ึน	(ลดลง)

	ระหว่างปี
สัดส่วนการถือหุน้
ในบรษิทั	(%)31	ธ.ค.	2559 31	ธ.ค.	2560

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

1. นายเจริญ	สิริวัฒนภักดี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. คุณหญิงวรรณา	สิริวัฒนภักดี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. นายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

4. นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

5. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

6 พลเอกนิวัตร	มีนะโยธิน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

7 นายวีระวงค์	จิตต์มิตรภาพ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

8. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

9. พลต�ารวจเอกกฤษณะ	ผลอนันต์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ก�าจร	ตติยกวี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

11. ดร.	ชัยยุทธ	ปิลันธน์โอวาท ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

12. นายธีรศักดิ์	นาทีกาญจนลาภ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

13. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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No. Name-Last name

Shares Increase/
Decrease of 
Shares during 

year 

% of Total
Share31 Dec 2016 31 Dec 2017

Shareholding By directors

1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi None None None None

Spouse and minor child None None None None

2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi None None None None

Spouse and minor child None None None None

3. Mr. Prasit Kovilaikool None None None None

Spouse and minor child None None None None

4. Ms. Potjanee Thanavaranit None None None None

Spouse and minor child None None None None

5. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc. None None None None

Spouse and minor child None None None None

6 General Nivat Meenayotin None None None None

Spouse and minor child None None None None

7 Mr. Weerawong Chittmittrapap None None None None

Spouse and minor child None None None None

8. Mr. Rungson Sriworasat None None None None

Spouse and minor child None None None None

9. Police General Krisna Polananta None None None None

Spouse and minor child None None None None

10. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D. None None None None

Spouse and minor child None None None None

11. Dr. Chaiyut Pilun-Owad None None None None

Spouse and minor child None None None None

12. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab None None None None

Spouse and minor child None None None None

13. Mr. Prasert Maekwatana None None None None

Spouse and minor child None None None None

 3. Mr. Pattaphong Iamsuro    President of BJC Business Group 1
	 4.	 Mr.	Tul	Wongsuphasawat		 	 President	of	BJC	Business	Group	2
	 5.	 Mr.	Terapon	Kietsuranon	 	 	 President	of	BJC	International	Business	&	Business	Development	
	 6.	 Mr.	Teera	Werathamsathit		 	 Senior	Executive	Vice	President	of	Group	Human	Resources	
       and Administration 
       (Not being an Executive as defined by the SEC)

Summary	of	changes	in	shareholding	by	Directors	and	Executives	as	of	31	December	2017
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะจัดการ
	 เพื่อให้กำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในเรื่องกำรก�ำหนดนโยบำยของบริษัท	 และกำรบริหำรงำนประจ�ำของบริษัทออกจำกกัน	 และ
เพือ่ให้กรรมกำรบรษัิทท�ำหน้ำท่ีสอดส่องดแูลและประเมนิผลกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ	บรษัิทจงึได้แบ่งแยกบทบำท
หน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษัิทกบัคณะจดักำรของบริษัทอย่ำงชัดเจน	โดยคณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำท่ีในกำร
ก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของคณะจัดกำรของบริษัทในระดับนโยบำยผ่ำนคณะกรรมกำรชุดย่อยชุดต่ำงๆ	
ได้แก่	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 คณะกรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และก�ำกับดูแลกิจกำร	 คณะกรรมกำรกำรลงทุน		
คณะกรรมกำรกจิกรรมเพือ่สงัคม	คณะกรรมกำรบรหิำร	และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง	ขณะท่ีคณะจดักำรของบรษัิทท�ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนรำยวันในด้ำนต่ำงๆ	 ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก�ำหนด	 ดังนั้น	 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จึงเป็น
บุคคลคนละคนกันเสมอ	 โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องเป็นกรรมกำรบริษัท	 ทั้งนี้	 คณะกรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และ
ก�ำกบัดแูลกจิกำรจะเป็นผูส้รรหำเพือ่เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่พจิำรณำแต่งตัง้	ประธำนกรรมกำรต้องคอยสอดส่อง
ดูแลกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยจัดกำร	คอยให้ค�ำแนะน�ำ	ช่วยเหลือ	แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้ำวก่ำยในกำรบริหำรงำนปกติ
ประจ�ำวันโดยให้เป็นหน้ำท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ภำยใต้กรอบอ�ำนำจท่ีได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท	นอกจำกนี	้คณะกรรมกำร
บรษัิทยังเป็นผูก้�ำหนดแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งของผูบ้รหิำรระดบัสงู	ผ่ำนค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	
และก�ำกับดูแลกิจกำร	โดยจะมีกำรทบทวนแผนดังกล่ำวเป็นประจ�ำทุกปี
	 ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร	และไม่มสีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำนของบรษิทั	เพือ่ให้แบ่งแยกหนำ้ที่
ระหว่ำงกำรก�ำกบัดแูลเชงินโยบำยของบรษัิทกบักำรบรหิำรงำนได้อย่ำงชัดเจน	นอกจำกนี	้ประธำนกรรมกำรยังมีภำวะผู้น�ำ	ดแูล
กรรมกำรมิให้อยู่ภำยใต้อิทธพิลของฝ่ำยบรหิำร	โดยท�ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุมท้ังในกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม	 มีประสิทธิภำพ	 สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้ำร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง	 ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่งครัด

ล�าดบั ชื่อ	-	นามสกุล
จ�านวนหุ้น เพิม่ข้ึน	(ลดลง)

	ระหว่างปี
สัดส่วนการถือหุน้
ในบรษิทั	(%)31	ธ.ค.	2559 31	ธ.ค.	2560

14. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

15. นายอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล* ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

1. นางฐาปณี	เตชะเจริญวิกุล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. นายปฐพงศ์	เอี่ยมสุโร 35,000 20,000 (15,000) 0.0005

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. นายตุลย์	วงศ์ศุภสวัสดิ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

4. นายธีระพล	เกียรติสุรนนท์ 150,000 ไม่มี (150,000) 0.0000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

5. นายศุภกิจ	อัศวชัย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

หมายเหตุ	*กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
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No. Name-Last name

Shares Increase/
Decrease of 
Shares during 

year 

% of Total
Share31 Dec 2016 31 Dec 2017

14. Mr. Sithichai Chaikriangkrai None None None None

Spouse and minor child None None None None

15. Mr. Aswin Techajareonvikul* None None None None

Spouse and minor child None None None None

Shareholding By Executives

1. Mrs. Thapanee Techajareonvikul None None None None

Spouse and minor child None None None None

2. Mr. Pattaphong Iamsuro 35,000 20,000 (15,000) 0.0005

Spouse and minor child None None None None

3. Mr. Tul Wongsuphasawat None None None None

Spouse and minor child None None None None

4. Mr. Terapon Kietsuranon 150,000 None (150,000) 0.0000

Spouse and minor child None None None None

5. Mr. Supakit Assavachai None None None None

Spouse and minor child None None None None

Note *Executive Director

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 outlined. 
 The Board of Directors is responsible for formulating policies and supervising the Management Board through 
various	committees,	namely	the	Audit	Committee,	the	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance									
Committee,	Investment	Committee,	Corporate	Social	Responsibility	Committee,	the	Executive	Board,	and	the	Risk	
Management Committee, while the Management Board is responsible for day-to-day management based on the 
determined policy. Therefore, the Chairman of the Board and the President are always different persons, but both 
must	be	the	Company’s	directors.	The	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	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 CEO’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,	Remuneration	and	Corporate	Governance	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.
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3) เลขานุการบริษัท 
		 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ท่ี	3/2560	ประชุมเม่ือวนัท่ี	12	พฤษภำคม	2560	ได้มีมตแิต่งตัง้ให้นำงพตัรำพร	ภวูะเสถยีร	
เป็นเลขำนุกำรบริษัทแทนนำงสำวสุรีรัตน์	ศิลป์สกุลสุข	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	12	พฤษภำคม	2560	เป็นต้นไป	ทั้งนี้	เลขำนุกำร
บรษัิทได้จบกำรศกึษำและมปีระสบกำรณ์ท�ำงำนด้ำนกฎหมำย	เลขำนกุำรบรษัิทดแูลกำรให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ต่ำงๆ	ท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทและผูบ้รหิำรต้องทรำบ	เพือ่ประโยชน์ต่อบริษัท	รวมท้ังดแูลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท	และ
ประสำนงำนให้มกีำรปฏบัิติตำมมติคณะกรรมกำรบรษัิท	ด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทและกำรประชมุผูถ้อืหุ้น	
รวมทัง้ดูแลให้มกีำรจัดท�ำและเกบ็รกัษำเอกสำร	ได้แก่	ทะเบยีนกรรมกำร	หนังสือนัดประชมุ	รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร
บริษัท	 รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 รำยงำนประจ�ำปี	 และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำร	
เป็นต้น	ดูแล	ตรวจสอบ	และให้ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	และคณะกรรมกำรบริษทัให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับ	
และกฎหมำยต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 เลขำนุกำรบริษัท	ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร	ประกำศนียบัตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	81/2017	ของ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 (1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
	 	 (ก)	ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 ค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเท่ำนั้น	 โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี	2560										
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	28	เมษำยน	2560	ได้อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่ำที่ปรึกษำประจ�ำ
จำกบรษัิท	เป็นจ�ำนวนเงนิไม่เกนิ	25	ล้ำนบำทต่อปี	ซ่ึงประกอบด้วยค่ำตอบแทนประจ�ำเดอืนและโบนสักรรมกำรรวมจ�ำนวนเงนิ
ไม่เกิน	25	ล้ำนบำทต่อปี
	 	 ท้ังนี	้มอบอ�ำนำจให้อยู่ในดลุยพนิจิของคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลกจิกำร	และประธำน
กรรมกำร	ในกำรก�ำหนดรำยละเอียดและอัตรำค่ำตอบแทนที่จะจ่ำยให้กับกรรมกำรแต่ละท่ำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ	
	 	 นำยเจรญิ	สริวิฒันภกัด	ีและคณุหญิงวรรณำ	สริวิฒันภกัด	ีแสดงเจตนำไม่รบัค่ำตอบแทนตัง้แต่วนัท่ี	1	เมษำยน	2551	
เป็นต้นมำ	 และกรรมกำรจ�ำนวน	3	 คน	 ได้แก่	 นำยธีรศักดิ์	 นำทีกำญจนลำภ	 นำยอัศวิน	 เตชะเจริญวิกุล	 และนำงฐำปณี																
เตชะเจริญวิกุล	ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่ำที่ปรึกษำประจ�ำเดือนจำกบริษัท	ไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร	
	 	 ในปี	2560	 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของคณะกรรมกำรบริษัทในรูปของค่ำตอบแทนกรรมกำรและโบนัสประจ�ำปี					
เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	24,556,659	บำท	รำยละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนประจ�าเดือน

โบนัส
ปี	2560

รวมคณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ
กิจกรรม
เพื่อสังคม

คณะ
กรรมการ
การลงทุน

1.		นายเจริญ	สิริวัฒนภักดี	(1)

				-	ประธำนกรรมกำรบริษัท
- - - - - - -

2.		คุณหญิงวรรณา	สิริวัฒนภักดี (1)

				-	รองประธำนกรรมกำรบริษัท
- - - - - - -

3.		นายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล 
				-	กรรมกำรอิสระ
				-	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
				-	กรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม

900,000 612,000 - 94,800 - 1,684,800 3,291,600
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3)  The Company Secretary
		 The	meeting	of	the	Board	of	Directors	No.	3/2017,	held	on	May	12,	2017,	appointed	Mrs.	Pattraporn	Poovasathien	
to be the Company Secretary, replacing Miss Sureerat Silpsakulsak, effective from May 12, 2017 onwards. The 
Company Secretary has legal field education and  expertise. The Company Secretary ensures that the Board and 
executives are advised on necessary laws and regulations for the Company’s benefit. She also supervised activities 
of the Board and coordinated with Management for implementing the board resolutions, including the meeting of 
directors and shareholders and preparation and maintenance of director records, invitations to meetings, minutes of 
meetings,	annual	reports,	conflict	of	interest	report	of	the	directors	and/or	executives,	etc.	The	company	secretary	
also monitors and gives advice to the Company and the Board in pursuant to relevant laws and regulations.
	 The	Company	Secretary	has	attended	and	received	certificate	of	Company	Secretary	Program	(CSP)	Class	81	/	
2017 arranged by the Thai Institution of Director.

4)  Remuneration of Directors and Top Management
	 (1)		Monetary	Remuneration	as	of	31	December	2017
  (a) Remuneration of Directors
	 	 Remuneration	for	directors	must	be	approved	by	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders.	For	the	year	
2017, the Annual General Meeting of Shareholders held on 28 April 2017 approved remuneration for the directors 
who	are	not	entitled	to	salary	or	consulting	fees	from	the	Company	at	an	amount	not	exceeding	Baht	25	Million	per	
annum	which	comprises	a	monthly	remuneration,	at	an	amount	not	exceeding	Baht	25	Million	per	annum.
	 	 It	is	at	the	discretion	of	the	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	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 Nathikanchanalab, Mr. Aswin Techajareonvikul and Mrs. Thapanee 
Techajareonvikul, are not entitled to receive remuneration as directors.
  In 2017, the monetary remuneration for the Company’s Directors, including salaries and annual bonuses, 
totaled	Baht	24,556,659	with	details	as	follows:

List of Directors

Monthly Compensation

Bonus 
2017

TotalBoard of 
Director

Audit 
Committee

Nomination, 
Remuneration 

and 
Corporate 

Governance
Committee

Corporate 
Social

Responsibility 
Committee

Investment 
Committee

1.  Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi (1)

    - Chairman of the Board of Director
- - - - - - -

2.  Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi (1)

    - Vice Chairman of the Board of Director
- - - - - - -

3.  Mr. Prasit Kovilaikool
    - Independent Director
    - Chairman of the Audit Committee
				-	Corporate	Social	Responsibility	
      Committee Member

900,000 612,000 - 94,800 - 1,684,800 3,291,600
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รายชื่อกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนประจ�าเดือน

โบนัส
ปี	2560

รวมคณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ
กิจกรรม
เพื่อสังคม

คณะ
กรรมการ
การลงทุน

4.		นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช (4)

				-	กรรมกำรอิสระ
				-	ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

117,500 - - - - 411,875 529,375

5.		ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์	
				กมลรัตนกุล
				-	กรรมกำรอิสระ
				-	ประธำนกรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม
				-	กรรมกำรตรวจสอบ

900,000 180,000 - 474,000 - 1,084,734 2,638,734

6.		พลเอกนิวัตร	มีนะโยธิน (5)

				-	กรรมกำรอิสระ
				-	กรรมกำรสรรหำฯ

117,500 - 14,100 - - 72,900 204,500

7.		นายวีระวงค์	จิตต์มิตรภาพ
				-	กรรมกำรอิสระ

900,000 - - - - 583,200 1,483,200

8.		นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์
				-	กรรมกำรอิสระ

900,000 - - - - 583,200 1,483,200

9.		พลต�ารวจเอกกฤษณะ	ผลอนันต์
				-	กรรมกำรอิสระ
				-	กรรมกำรตรวจสอบ
				-	กรรมกำรสรรหำฯ

900,000 180,000 108,000 - - 583,200 1,771,200

10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ก�าจร	
				ตติยกว ี(3)

				-	กรรมกำรอิสระ

790,000 - - - - 510,300 1,300,300

11.	ดร.	ชัยยุทธ	ปิลันธน์โอวาท
				-	กรรมกำร
				-	ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ

900,000 - 540,000 - - 627,938 2,067,938

12.	นายธีรศักดิ์	นาทีกาญจนลาภ (2)

				-	กรรมกำร
- - - - - - -

13.	นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา
				-	กรรมกำร

900,000 - - - - 538,238 1,438,238

14.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร
				-	กรรมกำร
				-	ประธำนกรรมกำรกำรลงทุน

900,000 - - - 474,000 6,084,375 7,458,375
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List of Directors

Monthly Compensation

Bonus 
2017

TotalBoard of 
Director

Audit 
Committee

Nomination, 
Remuneration 

and 
Corporate 

Governance 
Committee

Corporate 
Social

Responsibility 
Committee

Investment 
Committee

4.  Ms. Potjanee Thanavaranit (4)

    - Independent Director 
				-	Chairman	of	the	Risk	Management	
      Committee   

117,500 - - - - 411,875 529,375

5.  Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC.
    - Independent Director
    - Chairman of the Corporate Social 
						Responsibility	Committee
    - Audit Committee Member

900,000 180,000 - 474,000 - 1,084,734 2,638,734

6.  General Nivat Meenayotin (5)

    - Independent Director
				-	Nomination	Remuneration	and	Corporate
      Governance Committee Member 

117,500 - 14,100 - - 72,900 204,500

7.  Mr. Weerawong Chitimittrapap
    - Independent Director

900,000 - - - - 583,200 1,483,200

8.  Mr. Rungson Sriworasat
    - Independent Director

900,000 - - - - 583,200 1,483,200

9.  Police General Krisna Polananta
    - Independent Director
    - Audit Committee Member
				-	Nomination	Remuneration	and	Corporate
      Governance Committee Member

900,000 180,000 108,000 - - 583,200 1,771,200

10. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.(3)

    - Independent Director
790,000 - - - - 510,300 1,300,300

11. Dr. Chaiyut Pilun-Owad
    - Director
				-	Chairman	of	the	Nomination	Remuneration	
      and Corporate Governance Committee

900,000 - 540,000 - - 627,938 2,067,938

12. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab (2)

    - Director
- - - - - - -

13. Mr. Presert Maekwatana
    - Director

900,000 - - - - 538,238 1,438,238

14. Mr. Sithichai Chaikriangkrai
    - Director
    - Chairman of the Investment Committee

900,000 - - - 474,000 6,084,375 7,458,375
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	 (2)	ค่าตอบแทนอื่น
	 	 (ก)	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 	 บริษัทได้สมทบเงินเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท	ดังนี้	

ปี จ�านวนราย เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(ล้านบาท)

2558 7 2.42

2559 7 3.36

2560 6 3.28

หมายเหตุ (1)	นำยเจริญ	สิริวัฒนภักดี	และคุณหญิงวรรณำ	สิริวัฒนภักดี	แสดงเจตนำไม่รับค่ำตอบแทนตั้งแต่วันที่	1	เมษำยน	2551	เป็นต้นมำ
  (2)	กรรมกำรบริษัทจ�ำนวน	3	คน	ที่ได้รับเงินเดือน	หรือค่ำที่ปรึกษำประจ�ำเดือนจำกบริษัท	ไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร	ได้แก่	
	 	 	 นำยธีรศักดิ์	นำทีกำญจนลำภ	นำยอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล	และนำงฐำปณี	เตชะเจริญวิกุล
  (3)	รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ก�ำจร	ตติยกวี	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ	มีผลตั้งแต่วันที่	15	กุมภำพันธ์	2560		
	 	 	 (แทนนำยฐำปน	สิริวัฒนภักดี	ลำออกตั้งแต่วันที่	14	กุมภำพันธ์	2560)
  (4)	นำงสำวพจนีย์	ธนวรำนิช	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ	มีผลตั้งแต่วันที่	14	พฤศจิกำยน	2560		
	 	 	 (แทนนำงฐำปณี	เตชะเจริญวิกุล	ลำออกตั้งแต่วันที่	14	พฤศจิกำยน	2560)
	 	 (5)		พลเอกนิวัตร	มีนะโยธิน	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ	มีผลตั้งแต่วันที่	14	พฤศจิกำยน	2560	
	 	 	 (แทนนำยปณต	สิริวัฒนภักดี	ลำออกตั้งแต่วันที่	14	พฤศจิกำยน	2560)

  (ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ปี จ�านวนราย เงินเดือนและโบนัสรวม	(ล้านบาท)

2558 7 63.03

2559 7 83.16

2560 5 88.77

รายชื่อกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนประจ�าเดือน

โบนัส
ปี	2560

รวมคณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ
กิจกรรม
เพื่อสังคม

คณะ
กรรมการ
การลงทุน

15.	นายอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล (2)

				-	กรรมกำร
				-	กรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม
				-	กรรมกำรกำรลงทุน

- - - - - - -

กรรมการลาออกระหว่างปี	2560

1.		นายฐาปน	สิริวัฒนภักด ี(3) 107,500 - - - - - 107,500

2.		นางฐาปณี	เตชะเจริญวิกุล (2)	(4) - - - - - - -

3.		นายปณต	สิริวัฒนภักด ี(5) 782,500 - - - - - 782,500

รวม 9,115,000 972,000 662,100 568,800 474,000 12,764,759 24,556,659
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List of Directors

Monthly Compensation

Bonus 
2017

TotalBoard of 
Director

Audit 
Committee

Nomination, 
Remuneration 

and 
Corporate 

Governance 
Committee

Corporate 
Social

Responsibility 
Committee

Investment 
Committee

15. Mr. Aswin Techajareonvikul (2)

    - Director
    - Investment Committee Member
    - Corporate Social Responsibility Committee 
      Member 

- - - - - - -

Resigned during the year 2017

1.  Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi (3) 107,500 - - - - - 107,500

2.  Mrs. Thapanee Techajareonvikul (2) (4) - - - - - - -

3.  Mr. Panote Sirivadhanabhakdi (5) 782,500 - - - - - 782,500

Total 9,115,000 972,000 662,100 568,800 474,000 12,764,759 24,556,659

Remark (1) Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi expressed their intentions not to accept any                     
remuneration from 1 April, 2008 onwards.

  (2) Three directors who receive monthly salaries or monthly consulting fees, namely Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab, Mr. Aswin 
Techajareonvikul and Mrs. Thapanee Techajareonvikul, are not entitled to receive remuneration as directors.

  (3) The Board of Director appointed Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D. as an Independent director, effective on 15 February 
2017. (Replacing Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi who had resigned from the Board since 14 February 2017.)

  (4) The Board of Director appointed Ms. Potjanee Thanavaranit as an Independent director, effective on 14 November 2017. 
   (Replacing Mrs. Thapanee Techajareonvikul who had resigned from the Board since 14 November 2017.)
  (5)  The Board of Director appointed General Nivat Meenayotin as an Independent director, effective on 14 November 2017. 
   (Replacing Mr. Panote Sirivadhanabhakdi who had resigned from the Board since 14 November 2017.)

  (b) Monetary Remuneration of Top Executives

Year Total (Person) Total Salary and Bonus (Million Baht)

2015 7 63.03

2016 7 83.16

2017 5 88.77

 (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)

2015 7 2.42

2016 7 3.36

2017 6 3.28
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	 	 (ข)	โครงการ	Employee	Stock	Option	Program	และการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	และ/หรือ	บริษัทย่อย	(โครงการ	BJC	ESOP	2012)
	 	 บริษัทมีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	 และ/หรือ	 บริษัทย่อย	 โดยการออกและเสนอขาย								
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	(“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”)	ภายใต้โครงการ	BJC	ESOP	2012	เพื่อเป็นแรงจูงใจ
และตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	และ/หรือ	บริษัทย่อย	ให้มีความตั้งใจในการท�างานเพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น	 และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารท่ีมีผลงานโดดเด่นและท่ีหาทดแทนได้ยากให้ท�างานกับ
บรษัิทต่อไปในระยะยาวเพือ่การบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิ	ซ่ึงบริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธติามโครงการ
ดังกล่าวไปแล้วจ�านวน	5	ครั้ง	โดยมีรายละเอียดดังนี้

  	 โครงการ	BJC	ESOP	2012	ครั้งที่	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
	 	 	 ราคาการใช้สิทธิ	 :	 40.46	บาทต่อหน่วย

   โครงการ	BJC	ESOP	2012	ครั้งที่	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
	 	 	 ราคาการใช้สิทธิ	 :	 68.43	บาทต่อหน่วย

   โครงการ	BJC	ESOP	2012	ครั้งที่	3
	 	 	 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	 :	 9,030,000	หน่วย
	 	 	 จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	 :	 9,030,000	หุ้น
	 	 	 วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 :	 15	พฤษภาคม	2557
	 	 	 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 :	 5	ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
	 	 	 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	 :	 0	บาท
	 	 	 อัตราการใช้สิทธิ	 :	 1	หน่วย	ต่อ	1	หุ้น
	 	 	 ราคาการใช้สิทธิ	 :	 49.29	บาทต่อหน่วย

   โครงการ	BJC	ESOP	2012	ครั้งที่	4
	 	 	 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	 :	 10,000,000	หน่วย
	 	 	 จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	 :	 10,000,000	หุ้น
	 	 	 วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 :	 22	มิถุนายน	2558
	 	 	 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 :	 5	ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
	 	 	 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	 :	 0	บาท
	 	 	 อัตราการใช้สิทธิ	 :	 1	หน่วย	ต่อ	1	หุ้น
	 	 	 ราคาการใช้สิทธิ	 :	 36.23	บาทต่อหน่วย
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	 	 (b)	The	Employee	Stock	Option	Program	and	issuance	and	offering	of	stock	warrants	to	Executives	and	
Employees	of	the	Company	and/or	its	subsidiaries	(BJC	ESOP	2012	Scheme)
	 	 The	Company	also	compensates	its	executives	and	employees	and/or	its	subsidiaries	by	issuance	and	
offering	of	warrants	to	purchase	the	ordinary	shares	of	the	Company	(“Warrants”)	under	the	BJC	ESOP	2012	Scheme	
as	an	incentive	and	compensation	for	the	executives	and	employees	of	the	Company	and/or	its	subsidiaries	to									
motivate them to work for maximized benefits for the Company and shareholders’ and to retain those executives who 
exhibited outstanding performance 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 at 5 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 issuance 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 issuance 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 May 2014
   Expiration of warrants : 5 years from issuance date 
   Issue price  : Baht 0
   Ratio of exercise : 1 unit per 1 share
	 	 	 Exercise	price	 :	 Baht	49.29	per	share

   BJC	ESOP	2012	Scheme	Grant	4
   No. of issued warrants : 10,000,000 units
   No. of allocated shares reserved for exercise : 10,000,000 shares
	 	 	 Issue	date	of	warrants	 :	 22	June	2015
   Expiration of warrants : 5 years from issuance date 
   Issue price  : Baht 0
   Ratio of exercise : 1 unit per 1 share
   Exercise price : Baht 36.23 per share



160 รายงานประจ�าปี 2560  |  Annual Report 2017

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ
1.1	 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ
	 1.1.1	คณะจัดการโดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	มีอ�านาจ
	 	 	 (1)	พจิารณาก�าหนดรายนามผูบ้รหิารและพนกังานผูมี้สทิธไิด้รบัใบส�าคญัแสดงสทิธแิละจ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธิ

ที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
	 	 	 (2)	 เปลี่ยนแปลง	เพิ่มหรือลดจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว
	 1.1.2	 ในกรณีที่มีผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิได้	 ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ	1.2.2	บริษัท

สามารถน�าใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับคืนจากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
รายอื่นต่อไปได้	ทั้งนี้	ให้เป็นอ�านาจของคณะจัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร	โดยพิจารณาหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และ
วธิกีารท่ีก�าหนด	และต้องปฏบัิติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนท่ี	ทจ.	32/2551	เรือ่ง	การเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน	ลงวันที่	15	ธันวาคม	2551

	 1.1.3	คุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ
	 	 	 (1)	 เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตั้งแต่ระดับผู้จัดการข้ึนไปหรือในต�าแหน่งเทียบเท่า	

และเข้ามาท�างานกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	1	 ปีนับจากวันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนมุตัิให้บรษัิทออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิท	และ/หรอืบรษัิทย่อย	
ครั้งที่	5

	 	 	 (2)	 ในกรณีหากเป็นพนักงานท่ีต�่ากว่าระดับผู้จัดการลงไปหรือในต�าแหน่งเทียบเท่าคณะจัดการจะเป็นผู้พิจารณา
คดัเลอืกพนกังานท่ีจะมีสทิธไิด้รบัการจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธเิป็นรายบุคคลตามคณุประโยชน์ท่ีได้ท�าให้แก่
บรษัิท	โดยพนกังานดงักล่าวจะต้องเข้ามาท�างานกบับรษัิท	และ/หรอืบรษัิทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปีนบัจาก
วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท	และ/หรือบริษัทย่อย	ครั้งที่	5

  	 โครงการ	BJC	ESOP	2012	ครั้งที่	5			
	 	 	 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	 :	 13,809,300	หน่วย
	 	 	 จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	 :	 13,809,300	หุ้น
	 	 	 วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 :	 1	เมษายน	2560
	 	 	 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 :	 5	ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
	 	 	 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	 :	 0	บาท
	 	 	 อัตราการใช้สิทธิ	 :	 1	หน่วย	ต่อ	1	หุ้น
	 	 	 ราคาการใช้สิทธิ	 :	 36.00	บาทต่อหน่วย

	 	 ทั้งนี้	มีผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ภายใต้โครงการ	BJC	ESOP	2012	ดังนี้

ครั้งที่ ปี
จ�านวน
ราย

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้รับจัดสรร	(หน่วย)

อายุ
ราคาเสนอขาย

ต่อหน่วย
อัตรา

การใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
(บาท	/	หน่วย)

1 2555 4 2,329,600 5	ปี 0	บาท 1 : 1 40.46

2 2556 4 1,209,180 5	ปี 0	บาท 1 : 1 68.43

3 2557 4 1,280,000 5	ปี 0	บาท 1 : 1 49.29

4 2558 4 1,279,700 5	ปี 0	บาท	 1 : 1 36.23

5 2560 4 1,600,000 5	ปี 0	บาท 1 : 1 36.00
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  	 BJC	ESOP	2012	Scheme	Grant	5	
	 	 	 No.	of	issued	warrants	 :	 13,809,300	units
	 	 	 No.	of	allocated	shares	reserved	for	exercise	 :	 13,809,300	shares
   Issue date of warrants : 1 April 2017
   Expiration of warrants : 5 years from issuance date 
   Issue price  : Baht 0
   Ratio of exercise : 1 unit per 1 share
   Exercise price : Baht 36.00 per share

	 	 The	executives	granted	Warrants	under	the	BJC	ESOP	2012	Scheme	are	as	follows:

No. Year
Total

(person)
Number of

warrants (Unit)
Term of
Warrants

Offering	price
per unit

Exercise
ratio

Exercise price
(Baht	/	Unit)

1 2012 4 2,329,600 5 years 0 Baht 1 : 1 40.46

2 2013 4 1,209,180 5 years 0 Baht 1 : 1 68.43

3 2014 4 1,280,000 5 years 0 Baht 1 : 1 49.29

4 2015 4 1,279,700 5 years 0 Baht 1 : 1 36.23

5 2017 4 1,600,000 5 years 0 Baht 1 : 1 36.00

Criteria and conditions for the allocation and exercise of the Warrants
1.1	 Criteria	and	conditions	for	the	allocation	of	the	Warrants
 1.1.1 The Management Board is empowered by the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to:  
   (1) Specify the names of Executives and Employees who will be allocated the Warrants, and the number 

of Warrants to be allocated to each person; and
   (2) Change, increase or decrease in the number of Warrants already allocated to the Executives and         

Employees. 
 1.1.2 In the event that any Executives and Employees are disqualified from exercising the rights under the   

Warrants as specified in Item 1.2.2, the Company may re-allocate the Warrants, returned from those 
Executives and Employees, to other Executives and Employees. The Management Board shall have the 
power to allocate the Warrants by taking into account the criteria, conditions, and methods to be complied 
with	under	the	Notification	of	the	Capital	Market	Supervisory	Board	No.	Tor	Chor.	32/2551	Re:	Offering	
of Newly Issued Securities to Executives and Employees of a Company dated December 15, 2008.

 1.1.3 The eligibility criteria for Executives and Employees being allocated the Warrants are as follows:
	 	 	 (1)	 Being	an	Executive	and	Employee	of	the	Company	and/or	its	subsidiaries,	holding	the	position	from	

manager	or	level	equivalent	and	having	been	working	with	the	Company	and/or	its	subsidiaries	for	a	
period of no less than one year from the date of the Shareholders Meeting approving the issuance 
and	offering	the	Warrants	to	the	Executives	and	Employees	of	the	Company	and/or	its	subsidiaries	
No. 5.

   (2) In the case of Employees at a level lower than managerial level or equivalent, the Management Board 
will individually select the Employees who are eligible to receive the Warrants allocated pursuant to 
the benefit those persons provide to the Company, provided that such Employees have been working 
in the Company or its subsidiaries for a period of no less than one year from the date on which the 
Shareholders Meeting approves the issuance and offering for sale the Warrants to Executives and 
Employees	of	the	Company	and/or	subsidiaries	No.	5.
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	 	 	 (3)	 จ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิผูบ้รหิารและพนกังานแต่ละรายจะได้รบัไม่จ�าเป็นต้องมีจ�านวนเท่ากนั	ท้ังนี	้ข้ึนอยู่กบั
ต�าแหน่ง	ประสบการณ์	อายุงาน	ผลงาน	ศักยภาพ	รวมถึงประโยชน์ที่ท�าให้แก่บริษัท	และ/หรือบริษัทย่อย

	 	 	 (4)	 ในกรณีอื่นๆ	นอกจากข้อ	1,	2	และ	3	ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะจัดการเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1.2	 เงื่อนไขในการใช้สิทธิในใบส�าคัญแสดงสิทธิ
	 1.2.1	ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานในวันก�าหนดการใช้สิทธินั้นๆ	
	 1.2.2	 ในกรณีที่ได้รับยกเว้น	มีดังนี้
	 	 	 (ก)	กรณท่ีีผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธพ้ินสภาพการเป็นผูบ้รหิารและพนกังาน	เนือ่งจากถงึแก่กรรม	สาบสญู	เจบ็ป่วย

อย่างร้ายแรง	หรอืทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบัิตงิานได้อีกต่อไป	หรอืเหตอ่ืุนใดท่ีคณะจดัการพจิารณา	เห็นสมควร
ให้บุคคลดังกล่าว	 หรือทายาท	 หรือผู้พิทักษ์	 หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว	 สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นตาม								
ใบส�าคญัแสดงสทิธแิทนผูบ้รหิารและพนกังานดงักล่าวได้จนครบอายุของใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิได้รบัจดัสรรนัน้

	 	 	 (ข)	กรณีพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุและได้เข้าร่วมงานกับบริษัท	 หรือ
บรษัิทย่อยก่อนอายคุรบ	55	ปี	สามารถใช้สทิธซ้ืิอหุ้นตามใบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวได้จนครบอายุของใบส�าคัญ
แสดงสทิธท่ีิได้รบัการจดัสรร	และในกรณหีากผูบ้ริหารและพนกังานดงักล่าวได้เข้าร่วมงานกบับรษัิท	หรือบรษัิท
ย่อยหลังอายุครบ	55	 ปี	 ผู้บริหารและพนักงานท่ีพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการ
เกษียณอายุดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิภายใน	1	ปีนับจากวันที่เกษียณอายุ

	 	 	 (ค)	กรณท่ีีพ้นสภาพจากการเป็นผูบ้รหิารและพนกังาน	เนือ่งจากการถกูเลกิจ้างหรอืปลดออกโดยไม่มีความผดิหรอื
การพ้นสภาพการเป็นผูบ้รหิารและพนกังานซ่ึงเป็นผลเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงอ�านาจการควบคมุในบริษัท
หรือบริษัทย่อย	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะจัดการในการก�าหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ี									
ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

	 	 	 (ง)	 กรณท่ีีพ้นสภาพจากการเป็นผูบ้รหิารและพนกังานเนือ่งจากการลาออก	ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีลาออกดงักล่าว
จะต้องใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับภายใน	30	วันนับจากวันที่ลาออก	

	 1.2.3	 เว้นแต่คณะจัดการจะก�าหนดเป็นอย่างอ่ืน	 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือปลดออก
โดยมีความผดิ	ผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธจิะไม่สามารถใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิได้รบัจดัสรรอกี	และผูถ้อืใบส�าคญั
แสดงสทิธต้ิองคนืใบส�าคญัแสดงสทิธิในส่วนท่ียังไม่ได้ใช้สทิธท้ัิงหมดท่ีถอือยู่ให้แก่บรษัิทโดยทันที	เพือ่ให้คณะจดัการ
น�าไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	และ/หรือบริษัทย่อยรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

	 1.2.4	หากผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส�าคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบส�าคัญ							
แสดงสทิธดิงักล่าวครบอายุตามท่ีก�าหนดแล้ว	ให้ถอืว่าผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิท	และ/หรอืบรษัิทย่อยสละสทิธิ
การใช้สทิธติามใบส�าคัญแสดงสทิธท่ีิเหลอืดงักล่าว	โดยผูบ้รหิารและพนกังานดงักล่าวไม่มสีทิธเิรยีกร้องค่าเสยีหายใดๆ	
จากบริษัท

	 1.2.5	คณะจัดการมีอ�านาจโดยสมบูรณ์	 ในการพิจารณาก�าหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้
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   (3) The number of Warrants allocated to each Executive or Employee does not have to be equal. The 
allocation depends on the position, experience, years of service, performance, potential and benefit 
provided	to	the	Company	and/or	its	subsidiaries.

   (4) Any circumstance other than as stated in 1, 2 and 3 shall be proposed to the Management Board’s 
Meeting as a special case for further consideration.  

1.2	 Conditions	on	the	exercise	of	rights	under	the	Warrants
 1.2.1 The Warrant Holders retain their status as Executives and Employees on the Exercise Date.
 1.2.2 Exception cases are as detailed below:
   (a) In the event that any Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to death,                

disappearance,	severe	illness,	or	incompetence	causing	him/her	to	be	incapable	of	managing	his/her	
own affairs, or any other causes as the Management Board deems appropriate, that person or             
a person specified as an heir or guardian or curator shall be entitled to exercise the rights under the 
Warrants during the term of the Warrants.

   (b) In the event that the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to retirement, and 
has been working with the Company or its subsidiaries before the age of 55 years old, that person 
shall be entitled to exercise the right to purchase the shares under the Warrants up until the expiry 
date of the allocated Warrants; and in the event that such Executive and Employee have been       
working with the Company or its subsidiaries after the age of 55 years old, such retired Executive 
and Employee shall exercise their rights within one year from their retirement date.

   (c) In the event that the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to the employment 
termination	or	removal	from	his/her	position	which	is	contributable	to	his/her	fault,	or	in	the	event	that	
the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to the change of control in the 
Company or its subsidiaries, it shall be the discretion of the Management Committee in granting the 
right to exercise the rights under the Warrants received by such Executive and Employee as it deems 
appropriate on the case by case basis.

   (d) In the event that any Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to voluntary   
resignation, such Executive and Employee shall exercise the rights under the Warrants received by 
such Executive and Employee within 30 days from the resignation date.

 1.2.3 Unless the Management Board resolves otherwise, in the event that any Warrant Holder is fired,                
terminated,	or	discharged	as	a	result	of	his/her	misconduct	from	the	position	of	Executive	and	Employee,	
such Warrant Holder shall no longer be entitled to exercise the rights under the Warrants and shall         
immediately return the Warrants to the extent unexercised to the Company, in order for the Management 
Board	to	re-allocate	the	returned	Warrants	to	other	Executives	and	Employees	of	the	Company	and/or	
its subsidiaries, as it deems appropriate.

 1.2.4 In the event that the Executives and Employees do not exercise the rights to purchase the newly issued 
shares under the Warrants or do not exercise all of their rights under the Warrants; and the term of         
Warrants	is	expired,	it	shall	be	deemed	that	the	Executives	and	Employees	of	the	Company	and/or	its	
subsidiaries have waived their remaining rights under the Warrants and such Executives and Employees 
shall not have any claim against the Company.

 1.2.5 The Management Board shall have full power to consider, determine and amend the conditions for           
the exercise of rights under the Warrants, which may differ from those stated above.  
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	 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ	ในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา

 (2)	ค่าตอบแทนพนักงาน		
	 	 โดยในปี	2560	บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,892.5	ล้านบาท	ซึ่ง								
ผลตอบแทน	ได้แก่	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และสวัสดิการอื่นๆ	เป็นต้น

หมายเหตุ			*	นับรวมผู้บริหารที่เข้าออกระหว่างปี

 (3)	ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ	3	ปี	ที่ผ่านมา
	 	 -	ไม่มี	-

 (4)	นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
	 	 บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน	ดังนี้
	 	 1.	 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถและความรู้เพิ่มขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
	 	 2.	 ส่งเสริมให้บุคลากรมีอนาคตในหน้าที่การงานที่ดี
	 	 3.		มีการจดัท�าแผนพฒันาบุคลากรให้สามารถเป็นผูร้บัช่วงงานต่อพนกังานงานเดมิในต�าแหน่งงานท่ีส�าคญั	(Succession	

Plan)
	 	 4.	 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการเป็นผู้น�า

สายธุรกิจ จ�านวน	(คน)

1.	กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์	 2,327

2.	กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค	 4,862

3.	กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค	 981

4.	กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 35,439

5.	กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ 506

รวม 44,115

ปี ค่าตอบแทน	(ล้านบาท)

2558 4,320.6

2559 9,607.7

2560 11,892.5*

5)	 บุคลากร
	 (1)	จ�านวนพนักงาน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมดจ�านวน	11,879	คน	 โดยจ�านวนพนักงานทั้งหมด						
แบ่งออกตามสายธุรกิจ	ดังนี้
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There has been no significant change in the number of the employees during the past 3 years.

 (2)	Employee	remuneration
  In 2017, the Company and its subsidiaries paid total remunerations for all employees of approximately 
11,892.5	million	Baht,	including	salaries,	bonuses,	provident	fund	and	other	welfare	payments.

Supply Chain Amount (person)

1. Packaging Supply Chain 2,327

2. Consumer Supply Chain 4,862

3. Healthcare and Technical Supply Chain 981

4. Modern Retail 35,439

5. Business Partner Group 506

Total 44,115

5  Human Resources
	 (1)	Number	of	employees
	 As	of	31	December,	2017,	The	Company	and	its	subsidiaries	has	a	total	of	11,879	employees,	which	can	be	
divided according to business as follows:

Note:  *Including management who entered and resigned during the year.

 (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 opportunities for employees.
  3.  To develop succession plans for key positions.
  4.  To develop leadership skills.

Year Remuneration (Baht million) 

2015 4,320.6

2016 9,607.7

2017 11,892.5*



166 รายงานประจ�าปี 2560  |  Annual Report 2017

สารจากคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน
และก�ากับดูแลกิจการ
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการ	ของบรษัิท	เบอร์ลี	่ยุคเกอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบด้วย

ประธานและสมาชิกข้างมากเป็นกรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

	 1.	 ดร.ชัยยุทธ	ปิลันธน์โอวาท		 ประธานคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ

	 2.	 พลต�ารวจเอก	กฤษณะ	ผลอนันต์		 กรรมการอิสระ

	 3.	 พลเอก	นิวัตร	มีนะโยธิน		 	 กรรมการอิสระ*	

	 (*ในระหว่างปี	2560	 มีกรรมการสรรหาฯ	 ลาออก	 คือ	 นางฐาปณี	 เตชะเจริญวิกุล	 ซ่ึงยังคงท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ											

คณะกรรมการสรรหาฯ	เช่นเดมิ	และด�ารงต�าแหน่งกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส	ประจ�าส�านกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท	โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ได้มีมติ

แต่งตั้ง	พลเอก	นิวัตร	มีนะโยธิน	เป็นกรรมการสรรหาฯ	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	14	พฤศจิกายน	2560)

	 คณะกรรมการสรรหาฯ	ได้ปฏบัิตหิน้าท่ี	และมีความรับผดิชอบตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตร	3	ขอบข่าย	คอื	การให้ค�าแนะน�า

แก่คณะกรรมการบริษัท	เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการ	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	 และพิจารณาหลักเกณฑ์	 แนวทาง	 และกระบวนการสรรหา	 รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท						

ผู้บริหารระดับสูง	และพนักงานบริษัท	

	 ในปี	2560	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 มีการประชุมรวม	4	 ครั้ง	 โดยกรรมการสรรหาฯ	 ทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง														

ซ่ึงนอกจากการประชุมระหว่างคณะกรรมการสรรหาฯ	 กันเองแล้ว	 ยังมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ	ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ	โดยผลงานอันเป็นรูปธรรมในภาพการ

ยอมรับของบุคคลภายนอก	คือ	ผลคะแนนจากการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ	โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	

ซึ่งบริษัทได้	100	คะแนนเต็ม	อีกทั้ง	 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงข้อแตกต่างในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ในโครงการส�ารวจ

การก�ากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทย	โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	อยู่ในระดบั	“ดมีาก”	(ปี	2559	

ได้ระดับ	 ดี)	 ซ่ึงได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม�า่เสมอ	 ท้ังนี้	 ขอรายงานการด�าเนินงาน							

ที่ส�าคัญ	ซึ่งผู้ถือหุ้นควรรับทราบดังต่อไปนี้	 ส่วนรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี	 ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปรากฏในหน้าถัดไป	

	 1)	 พิจารณารายงานหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	 ปี	2560	(CG	Code)	 ซึ่งคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ส�านักงานกลต.)	 ได้ออกหลักการดังกล่าว	 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท	

ซึ่งเป็นผู้น�าสูงสุดน�าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของบริษัท

	 2)	 สรรหาและคดัเลอืกบุคคลท่ีเหมาะสม	น�าเสนอคณะกรรมการบรษัิท	โดยเห็นชอบแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการ

ท่ีขอลาออกระหว่างกาล	และเห็นชอบให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพิม่	จ�านวน	2	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการการลงทุน		

และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	รวมทั้ง	พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ�าปี	2560	ก่อน

เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น	นอกจากนี	้ยังได้มีส่วนร่วมเห็นชอบในการปรับเปลีย่นผังการบริหารงาน	(Management	Structure)	

ในระดับของกลุ่มบริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เหมาะสมอีกด้วย
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Message from the Nomination, Remuneration and 
Corporate Governance Committee
Dear Shareholders,

	 The	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee	of	Berli	Jucker	Public	Company	Limited	

consists following chairman and members who are independent directors:

	 1.	 Dr.	Chaiyut	Pilun-Owad	 	 Chairman	of	the	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	

       Committee 

 2. Police General Krisna Polananta  Independent Director

 3. General Nivat Meenayotin  Independent Director* 

 (*In 2017, Mrs. Thapanee Techajaroenvikul resigned from the Committee but remains as the secretary of the 

Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee and Senior Vice President of the President and 

Chief	Executive	Officer	Office,	also	Acting	Chief	Financial	Officer.	The	Board	of	Directors’	Meeting	of	the	Company	

resolved to nominate General Nivat Meenayotin as a new member of the Nomination, Remuneration and Corporate 

Governance Committee effective from November 14, 2017.)

 The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee has performed its duties and responsibilities 

according to the Charter of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee in three matters 

i.e. to consult the Board of Directors regarding the guidance and policy on Corporate Governance in compliance with 

the Good Corporate Governance principles; to consider criteria, method and nomination process and remuneration 

package of the Board of Directors, senior executives and employees.  

 In 2017, there were four meetings of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

where all the committee members attended every meeting. In addition to the meetings among the Committee themselves, 

the Committee also had meetings with top executives to consider several matters within the responsibility of the 

Committee. The significant success acceptable by public is the 100 (full) score for the quality of the ordinary shareholders’ 

meeting assessed by the Thai Investors Association and the improvement in corporate governance matter. By the 

Corporate	Governance	Survey	of	Thai	Listed	Companies	arranged	by	The	Thai	Institute	of	Directors	Association	

(IOD),	the	Company	was	rated	“very	good”	(improving	from	year	2016	when	it	received	a	“good”	rating),	which	was	

reported to the Board of Directors. In regard to the key operations, the Committee would like to inform the shareholders 

for acknowledgement in regard to the good practice according to the Good Corporate Governance principles for 

listed companies of the Stock Exchange of Thailand as follows: 

 1) The Committee took into account the report on corporate governance code for listed companies as of 2017 

(CG Code) issued by the Securities and Exchange Commission (SEC) as a guideline for the Board of Directors, as 

top leaders, to apply as appropriate.

 2) Nomination and selection of an appropriate persons for the Board of Directors’ consideration, including 

appointment of directors to replace the directors who resigned during the year, appointment of two additional committees 

i.e. Investment Committee and Corporate Social Responsibility Committee and appointment of directors resigning 

by rotation during the year 2017 for the shareholders’ approval. In addition, the Committee also engaged in approving the 

change	of	management	structure	of	Berli	Jucker	Public	Company	Limited	Group	companies	and	the	appointment	of	

top executives where appropriate.
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ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท

ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน

และก�ากับดูแลกิจการ 

 3) พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทประจ�าปี 2560 โดยใช้หลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

กับหน้าที่ความผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียน ตามรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 4) พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจ�าปี 2561  โดยพิจารณาค�านึงถึง

ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลประกอบการของบริษัท 

 5) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจ�าปี 2561 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจ�าปี 2560 

ซ่ึงอัตราการข้ึนเงนิเดอืนและโบนสัของพนักงานบรษัิทให้อยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบริษัท และ

พิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ       

หุ้นสามัญของบรษัิท ตามโครงการ BJC ESOP ร่วมกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคลและคณะกรรมการบรหิาร เพือ่เป็นการสร้างแรงจงูใจ 

และรักษาไว้ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
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 3) The Committee considered the 2017 remuneration package for the Board of Directors based on remuneration 

criteria which is suitable for the Board of Directors’ responsibilities taking into account the information of other listed 

companies as shown in the Directors Compensation Survey arranged by the Thai Institute of Directors (IOD). 

 4) The Committee considered remuneration package for Chief Executive Officer and President for 2018        

considering his responsibilities, duties and the Company performance. 

 5) The Committee considered criteria for 2018 remuneration and 2017 bonus policy as appropriate and        

suitable based on the Company performance. The Committee also considered remuneration package for executives 

of the Company and/or subsidiaries, together with the human resource department and board of directors, by launching 

the Employee Stock Option Program (the BJC ESOP Scheme), to attract and maintain executives and employees 

with outstanding capabilities and excellent performance.

Dr. Chaiyut Pilun-owad

Chairman of Nomination Remuneration 

and Corporate Governance Committee
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	 บรษัิทมุ่งมัน่ท่ีจะด�ำเนนิธรุกจิโดยค�ำนงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้นและรับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีต่ำงๆ	อย่ำงสม�ำ่เสมอ	
คณะกรรมกำรบรษัิทเลง็เห็นถงึประโยชน์และมเีจตนำรมณ์อนัแรงกล้ำท่ีจะด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด	ีโดย
น�ำหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 ตลอดจนกฎหมำย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	 คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลอ่ืนๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง				
ในเรื่องต่ำงๆ	มำเป็นแนวทำงหลักในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

 1)  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 
	 คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักว่ำ	 กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและม่ันคงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร	 โดยยึดหลักคุณธรรม		
และจริยธรรมอันเป็นรำกฐำนส�ำคัญของกำรพัฒนำให้องค์กรมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน	 สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี	(Corporate	Governance)	หรือบรรษัทภิบำล	ซึ่งเป็นแนวทำงกำรบริหำรองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล	เพื่อ
ให้บรรลุเจตนำรมณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น	จึงได้มีกำรอนุมัตินโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร	เพื่อให้
คณะกรรมกำร	ผู้บรหิำร	และพนกังำนของบรษัิททุกคนยึดถอืเป็นแนวทำงในกำรปฏบัิตงิำน	และเพือ่เสรมิสร้ำงองค์กรให้มีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ	มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ	มีควำมน่ำเชื่อถือ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และ
เป็นพื้นฐำนของกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
	 โดยในปี	2560	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	4/2560	เมื่อวันที่	15	สิงหำคม	2560	ได้พิจำรณำรับทรำบหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(CG	Code)	ที่ส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	ได้ออกหลักกำร	CG	Code	เพื่อเป็น
หลักปฏิบัติส�ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท	 ในฐำนะผู้น�ำขององค์กร	 เพื่อน�ำไปปรับใช้ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 เพื่อองค์กรม	ี				
ผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว	ประกอบธรุกจิอย่ำงมจีรยิธรรม	เคำรพสทิธแิละมีควำมรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสยี	
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	บริษัทขอสรุปสำระส�ำคัญกำรด�ำเนินกำร	โดยเปิดเผยตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี	2555	ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยตระหนักและค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	 และได้อ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในด้ำนต่ำงๆ	ทั้งในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐำนะเจ้ำของบริษัทด้วยวิธีกำรและมำตรฐำนที่
เป็นธรรม	 เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้	 ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมำย	 กฎเกณฑ์	 และข้อบังคับต่ำงๆ	 ตลอดจนหลีกเลี่ยงที่จะ							
ไม่กระท�ำกำรใดๆ	อันเป็นเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิหรือโอกำสของผู้ถือหุ้น	รวมทั้ง	มีมำตรกำรป้องกันกรรมกำรจำกกำร	
กระท�ำผดิหน้ำท่ีตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมำย	โดยในปีท่ีผ่ำนมำบรษัิทได้ด�ำเนนิกำรเกีย่วกบัสทิธผิูถ้อืหุ้นในด้ำนต่ำงๆ	ดงัต่อไปนี้

	 1.	 สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
	 ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำมำรถซ้ือขำย	 หรือโอนหุ้นของบริษัทได้ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมำย	 และหุ้นของบริษัทยังเป็น								
หลกัทรพัย์ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซ่ึงท�ำให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถซ้ือขำย	หรือโอนหุ้นได้สะดวก	ง่ำยดำย	
และเป็นอิสระตำมควำมต้องกำรของผู้ถือหุ้น	 อีกท้ังหุ้นของบริษัทยังอยู่ภำยใต้กำรดูแลของบริษัท	 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(TSD)	ซึ่งเป็นนำยทะเบียนของบริษัทที่มีมำตรฐำนในกำรท�ำงำนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ	ผู้ถือหุ้น
จึงมั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถซื้อขำย	หรือโอนได้อย่ำงปลอดภัย	ภำยใต้หน่วยงำนที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล

	 2.	 สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัท
	 โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี	4/2560	 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี	15	 สิงหำคม	2560	 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ำย
เงนิปันผลระหว่ำงกำลเม่ือ	13	กนัยำยน	2560	ในอัตรำหุ้นละ	0.15	บำท	นอกจำกนี	้คณะกรรมกำรบรษัิทอนมัุติให้เสนอผูถ้อืหุ้น			
ครั้งที่	1/2561	อนุมัติกำรจ่ำยปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี	2560	ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรำหุ้นละ	0.42	บำท	โดย
เมื่อรวมเงินปันผลท่ีจ่ำยในครำวนี้กับเงินปันผลระหวำ่งกำลท่ีจ่ำยไปแล้ว	 จะเท่ำกับว่ำบริษัทได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลประจ�ำป	ี
2560	ทั้งสิ้นในอัตรำหุ้นละ	0.57	บำท

การก�ากับดูแลกิจการ
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	 The	Company	commits	operating	the	business	for	the	best	interest	of	shareholders	and	all	stakeholders.	Seeing	the	
benefits	of	good	corporate	governance,	the	Board	of	Directors	strictly	complies	with	the	good	corporate	governance	
principles	issued	by	SET	for	the	listed	company	in	2012	and	laws	and	regulations	prescribed	by	the	Securities	and	
Exchange	Commission,	the	Capital	Market	Supervisory	Board,	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	other	related	
agencies	in	order	to	achieve	good	corporate	governance	principle	of	the	Company.

 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	guideline	for	directors,	executives	and	employees	to	comply	with	and	to	enhance	management	
effectiveness,	ethics,	and	transparency	as	the	fundamentals	of	the	sustainable	growth.
	 In	2017,	the	Board	of	Directors’	Meeting	No.	4/2017	held	on	August	15,	2017,	considered	the	principles	of						
corporate	governance	code	for	listed	companies	2017	(CG	Code)	issued	by	the	SEC	as	a	guideline	for	the	Board	of	
Directors.	This	should	led	to	a	good	performance	of	the	Company	in	the	long	term,	and	respect	of	the	rights	of								
shareholders,	stakeholders	and	to	a	benefit	of	the	society.	The	Company	would	like	to	summarize	the	implementation	
of	the	disclosure	in	line	with	the	good	corporate	governance	principles	for	the	listed	companies	of	the	Stock	Exchange	
of	Thailand	as	of	2012	as	follows:

(1) Rights of Shareholders
	 The	Company	prescribed	the	good	corporate	governance	policy	to	ensure	that	all	shareholders	are	entitled	to	
all	basic	rights	as	the	shareholders	and	the	owner	of	the	Company	under	accepted	and	trusted	standards	according	
to	the	laws,	rues	and	by-laws.	The	Company	always	avoids	any	actions	that	restrict	rights	or	opportunities	of									
shareholders	and	also	prevents	its	directors	from	abusing	their	lawful	duties.	In	the	past	year,	the	Company	performed	
actions	in	regards	to	the	rights	of	shareholders	as	follows:

 1. The right to acquire or transfer shares
	 The	securities	of	the	Company	are	listed	in	the	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	the	rights	to	freely	buy,	sell	and	transfer	the	shares	of	the	Company	according	to	the	law.

 2. The right to receive dividends
	 The	Board	of	Directors’	Meeting	No.	4/2017	held	on	15	August	2017,	has	approved	the	payment	of	interim	
dividend	on	13	September	2017	at	the	rate	of	0.15	Baht	per	share.	The	Board	of	Directors	also	approved	the												
proposal	to	the	Annual	General	Meeting	No.1/2018	an	additional	dividend	payment	for	2017	operations	at	the	rate	of		
0.42	Baht	per	share.	Total	amount	of	the	current	dividend	payment	plus	previous	interim	dividend	payment	accounted	
0.57	Baht	per	share	in	2017.

	 3.	 The	right	to	receive	sufficient	information	of	the	Company	in	a	timely	manner
	 In	2017,	the	Company	released	information	through	SET	portal	(www.set.or.th)	and	the	Company’s	website	
(www.bjc.co.th)	under	the	SET	regulations	regarding	disclosure	of	information.	The	shareholders	can	therefore	correctly	
and	swiftly	access	information	on	the	significant	matters	and	which	may	affect	the	Company’s	operations	or	shareholder’s	

Corporate Governance
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	 3.	 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและสม�่าเสมอ
	 ในปี	2560	 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								
www.set.or.th	 และทำงเว็บไซต์ของบริษัท	www.bjc.co.th	 ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 เรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศอย่ำงเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ	 ซ่ึงผู้ถือหุ้นจะได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงทันท่วงทีเม่ือมี
เหตุกำรณ์ส�ำคัญท่ีอำจมีผลกระทบส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 หรือท่ีมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุนของ											
ผู้ถือหุ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 ท้ังนี้	 บริษัทได้มอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 หรือผู้ท่ีกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มอบหมำยเป็น							
ผู้มีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ	ของบริษัท

	 4.	 สิทธิในการร้องขอให้บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
	 ผู้ถือหุ้นท่ีมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	10	 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้ท้ังหมด	 ท�ำหนังสือพร้อมระบุเหตุผล								
เพือ่ขอให้คณะกรรมกำรบรษัิทเรยีกประชุมวสิำมญัได้	ซ่ึงคณะกรรมกำรบรษัิทจะต้องจดัให้มกีำรประชุมผูถ้อืหุ้นภำยใน	45	วนั	นบัแต่
วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ในปีที่ผ่ำนมำไม่มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้บริษัทด�ำเนินกำรจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นแต่อย่ำงใด

	 5.	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
	 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร	แต่งตั้ง						
ผู้สอบบัญชี	 และมีมติในเรื่องอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท	 เช่น	 กำรจัดสรรเงินปันผล	 กำรก�ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ	กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน	และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ	เป็นต้น
	 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละ	1	 ครั้ง	 ภำยในเวลำไม่เกิน	4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บรษัิท	และในกรณท่ีีมคีวำมจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณพีเิศษ	ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีกระทบหรอืเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น	 หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมำย	 กฎเกณฑ์	 หรือเงื่อนไขท่ีใช้บังคับให้ต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นก่อน	 บริษัทจึงจะเรียก
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ	ไป

 5.1	การประชุมผู้ถือหุ้น
	 1)	 บรษัิทมีกำรให้ข้อมูล	วนั	เวลำ	สถำนท่ี	และก�ำหนดวำระกำรประชุมท่ีชัดเจน	เช่น	กำรแยกวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำร
ออกจำกวำระกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน	พร้อมค�ำช้ีแจงและเหตผุลประกอบในแต่ละวำระกำรประชมุไว้ในหนงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุ้น	
ตลอดจนเอกสำรข้อมูลประกอบที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นในกำรตัดสินใจ	รำยงำนประจ�ำปี	เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรมอบฉันทะ	รวมถึง
กฎเกณฑ์และวิธีกำรที่ใช้ในกำรเข้ำร่วมประชุม	โดยบริษัทได้มอบหมำยให้บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	
ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย์ของบรษัิท	เป็นผูด้�ำเนนิกำรจดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมไปยงัผูถ้อืหุ้นทุกกลุม่	รวมถงึผูถ้อืหุ้นประเภท
สถำบัน	 เป็นกำรล่วงหน้ำ	15	 วัน	 ก่อนกำรประชุมท้ังฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	 บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือ										
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภำยใต้หัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”		ล่วงหน้ำ	
31	วนัก่อนวันประชุม	เพือ่เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นได้เข้ำมำศกึษำข้อมลูล่วงหน้ำอย่ำงเพยีงพอก่อนได้รบัหนงัสอืเชิญ	และเอกสำร
ประกอบกำรประชุมในรูปแบบเอกสำร
	 2)	 บรษัิทอ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงอย่ำงเตม็ท่ี	 โดยบรษัิทได้ใช้ท่ีตัง้
ส�ำนักงำนแห่งใหญ่ของบริษัท	เป็นสถำนที่จัดประชุม	ซึ่งสะดวกต่อกำรเดินทำงและได้แนบแผนที่ไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย	
รวมถึงเลือกวันและเวลำประชุมที่เหมำะสม	นอกจำกนี้	ยังจัดให้มีบุคลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอ	ส�ำหรับกำรตรวจสอบ
เอกสำร	กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม	และกำรนับผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ
	 3)	 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้	โดย
ใช้หนงัสอืมอบฉันทะแบบ	ข	ท่ีบรษัิทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุ้นประจ�ำปี	และผูถ้อืหุ้นยังสำมำรถดำวน์โหลด
หนงัสอืมอบฉันทะผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษัิทได้อกีด้วย	นอกจำกนี	้ในปี	2560	บริษัทยังได้เสนอช่ือกรรมกำรอิสระของบริษัทจ�ำนวน	
3	 ท่ำน	 ซ่ึงมีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของกรรมกำรอิสระดังกล่ำวระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อเป็นทำงเลือก									
ในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

	 5.2	การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 1)	 บรษัิทได้น�ำเทคโนโลยีมำใช้เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรประชมุผูถ้อืหุ้น	 โดยบรษัิทใช้บรกิำรระบบจดัประชมุผูถ้อืหุ้น	
(AGM/EGM	Voting	Service)	 ของบริษัท	 อินเวนท์เทค	 ซิสเท็มส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 หรือบริษัทผู้ให้บริกำรระบบกำร											
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investment	decision.	Only	the	President	or	a	person	authorized	by	the	President	is	responsible	for	the	disclosure	of	
information	concerning	the	Company.

	 4.	 The	right	to	request	for	Extraordinary	Shareholders’	Meeting	
	 Any	shareholder	with	at	least	10%	of	all	issued	shares	can	submit	an	official	written	letter	with	reason	to	the	
Board	of	Directors	to	call	for	an	Extraordinary	Shareholders’	Meeting	within	45	days	once	receiving	the	request.	None	
of	the	shareholders	requested	for	the	extraordinary	shareholders’	Meeting	in	the	previous	year.

	 5.	 The	right	to	attend	Shareholders’	Meeting
	 Shareholders	has	right	to	attend	and	vote	in	the	Shareholders’	meeting	in	order	to	appoint	or	remove	members	
of	the	Board,	appoint	the	auditor	and	resolve	any	significant	matters	such	as	dividend	payment,	prescription	or	
amendment	of	the	Company’s	Articles	of	Association,	Memorandum	of	Association,	increase	or	decrease	of	capital	
and	an	approval	for	extraordinary	matters,	for	instance.
	 The	Company	convenes	the	Annual	General	Meeting	once	a	year	within	four	months	after	the	end	of	the	fiscal	
year.	In	the	case	of	any	urgent	issues	that	may	require	immediate	attention	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.

 5.1 Shareholders’ Meeting
	 1)	 The	Company	provided	all	necessary	information	such	as	date,	time,	venue	and	a	clear	meeting	agenda	
e.g.	to	separate	the	election	agenda	from	the	remuneration	agenda.	The	Company	discloses	clarification	and	reasons	
for	each	agenda	in	the	Invitation	to	the	shareholders’	meeting,	annual	report	and	provides	a	proxy	including	information	
regarding	the	regulations	in	relation	to	the	shareholders’	meeting.	The	Company	has	appointed	the	Thailand	Security	
Depository	Company	Limited	(TSD),	who	is	the	Company’s	Registrar,	handling	overall	process	of	delivery	to	all	
shareholders	including	institutional	shareholders	at	least	15	days	prior	to	the	meeting	in	Thai	and	English	language.	
Additionally,	the	Company	disclosed	the	Invitation	to	the	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholder	and	supporting	
documents	in	the	Company’s	website	www.bjc.co.th	in	the	“Investor	Relations”	link	31	days	prior	to	the	meeting	in	
order	to	ensure	the	shareholders	obtain	sufficient	information	in	advance	prior	to	receiving	the	information	in	document	
forms.
	 2)	 The	Company	provides	support	and	convenience	for	the	shareholders	to	attend	the	shareholders’	meeting	and	
exercise	their	votes.	The	Company	arranges	the	shareholders’	meeting	at	BJC’s	head	office,	which	is	situated	at	a										
convenient	location	and	arrange	the	shareholders’	meeting	at	the	appropriate	date	and	time.	The	map	for	the	Company’s	
location	is	provided	in	the	invitation	to	shareholders’	meeting.	In	addition,	the	Company	arranges	for	sufficient	numbers	
of	personnel	and	technology	to	support	the	document	examination,	registration	and	the	vote	result	for	each	agenda	item.
	 3)	 The	Company	supported	all	shareholders	who	could	not	attend	the	meeting	to	use	proxy	forms	which	were	
attached	with	the	invitation	of	Annual	Shareholders’	General	Meeting	form.	Alternatively,	shareholders	can	download	
the	proxy	form	from	the	Company’s	website.	In	2017,	the	Company	also	provided	information	of	three	independent	
directors	of	the	Company	in	the	invitation	to	shareholders’	meeting	as	the	alternative	proxy	for	the	shareholders.

 5.2 Arrangement of Shareholder Meeting 
	 1)	 The	Company	applies	technology	to	facilitate	the	shareholders’	meeting.	We	engaged	with	Inventech	System	
(Thailand)	Company	Limited,	or	other	shareholder	service	provider,	for	AGM/EGM	Voting	Service	applying	barcode	
system	for	registration	of	the	shareholders,	collecting	and	verifying	the	result	of	each	vote	rapidly	and	accurately.										
	 2)		 In	the	Shareholders’	meeting	No.	1/2017,	all	company’s	directors	attended	the	meeting,	namely	the	Chairman,	
members	of	the	Sub-Committees,	CEO	and	President	as	well	as	top	executives	of	the	BJC’s	core	businesses.							
During	the	meeting,	the	Chairman	and	directors	were	pleased	to	answer	questions	from	shareholders.
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จดัประชมุผูถ้อืหุ้นอ่ืน	ซ่ึงได้น�ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม	กำรนบัผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ	และ
กำรแสดงผลกำรลงคะแนน	เพื่อให้กระบวนกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว	ถูกต้อง	และแม่นย�ำ
	 2)	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 ครั้งท่ี	1/2560	 กรรมกำรของบริษัททุกท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมท้ังประธำน										
คณะกรรมกำรชุดย่อย	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ผู้บริหำรในทุกกลุ่มธุรกิจ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
	 3)	 บริษัทได้จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระกำรประชุม	เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้	นอกจำกนี้	ในกรณีที่
วำระใดมีหลำยรำยกำร	เช่น	วำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร	ได้จัดให้มีกำรลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นแต่ละรำยกำร
	 4)	 บรษัิทได้จดัให้มีบุคคลอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุม	 ประกอบด้วยตวัแทนจำกผูถ้อืหุ้น	
ตัวแทนจำกผู้สอบบัญชี	 และตัวแทนจำกที่ปรึกษำกฎหมำย	 และเปิดเผยรำยชื่อบุคคลที่เป็นอิสระดังกล่ำวให้ที่ประชุมรับทรำบ	
พร้อมบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
	 5)	 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2560	 ประธำนในที่ประชุมได้จัดสรรเวลำอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ	 รวมทั้ง
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในทุกวำระก่อนออกเสียงลงคะแนนในวำระนั้นๆ

 5.3	การจัดท�ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
	 1)	 หลังเสร็จสิ้นกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทได้เปิดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุมให้สำธำรณชนได้ทรำบ
ผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์	และทำงเว็บไซต์ของบริษัทในวันดังกล่ำว
	 2)	 บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 ซ่ึงบันทึกกำรช้ีแจงข้ันตอนกำรลงคะแนนและวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้			
ท่ีประชุมทรำบก่อนด�ำเนนิกำรประชมุ	กำรเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นได้ซักถำมและค�ำตอบของข้อซักถำม	ผลกำรลงคะแนนในแต่ละ
วำระ	รวมถึงรำยชื่อกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม	ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	พร้อมทั้งส่งรำยงำน
กำรประชุมดังกล่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์ฯ	ตำมก�ำหนดเวลำ	และเผยแพร่ผ่ำนบนเว็บไซต์ของบริษัทภำยใต้หัวข้อ	“นักลงทุน
สัมพันธ์”

	 6.	 สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
	 ผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ได้อย่ำงเป็นอสิระ	และมีสิทธิออกเสียงตำมจ�ำนวนหุ้นทีถ่ืออยู่ตำม
ข้อบังคับบรษัิทข้อ	36	 ท่ีก�ำหนดให้ในกำรประชุมผูถ้อืหุ้น	 โดยผูถ้อืหุ้นทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึง่เสยีงต่อหนึง่หุ้นในกรณท่ีีผูถ้อืหุ้น						
มีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรือ่งอันใด	ผูถ้อืหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้มิได้	
	 นอกจำกนี	้ในแต่ละวำระกำรประชุมผูถ้อืหุ้นสำมำรถขอให้มีกำรลงคะแนนเสยีงด้วยวิธลีบัได้หำกมีผู้ถอืหุ้นหนึง่คนร้องขอ	
และมีผู้ถือหุ้นรำยอื่นอีก	5	คน	รับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับได้

(2)  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริษัทได้ยึดถือหลักกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย							
ผูถ้อืหุ้นท่ีเป็นผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำร	 ผูถ้อืหุ้นชำวไทยหรอืผูถ้อืหุ้นชำวต่ำงชำต	ิ โดยบรษัิทได้ก�ำกบัดแูลให้ผูถ้อืหุ้น
ได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม	ดังนี้	

 1.	 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
	 1)	 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	1/2560	 บริษัทได้แจ้งก�ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมต่อ
ตลำดหลักทรัพย์	และส่งเอกสำรให้ผู้ถือหุ้น	ล่วงหน้ำ	15	วันก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
	 2)	 บรษัิทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวธิกีำรท่ีใช้ในกำรเข้ำร่วมประชุม	ตลอดจนข้ันตอนและสทิธกิำรออกเสยีงลงมติให้ผูถ้อืหุ้น
ทรำบ	โดยได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุม	และช้ีแจงในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นอีกคร้ังก่อนเริม่กำรประชุม	เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นได้ทรำบ
กฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม

 2.	 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
	 1)	 คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน	 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบหลักเกณฑ์เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สำมำรถเสนอวำระกำรประชมุผูถ้อืหุ้นและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรอืส่งค�ำถำมล่วงหน้ำผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของ
บริษัท	ส�ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2560	ได้ตั้งแต่วันที่	27	ตุลำคม	2559	ถึงวันที่	31	ธันวำคม	2559	ผ่ำนทำง	
comsec@bjc.co.th	หรือที่ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท	
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	 3)	 The	Company	provided	ballot	papers	for	voting	for	all	agenda	as	they	are	easy	to	verify	and	are	transparent.	
For	an	agenda	with	multiple	voting	items,	a	separate	ballot	was	applied	to	each	item.
	 4)		 The	Company	appointed	independent	persons	from	the	shareholders,	auditor	and	legal	advisor	to	collect	
and	verify	votes.	All	of	the	independent	representatives’	names	were	revealed	to	the	meeting	and	noted	in	the								
minutes	of	meeting.
	 5)	 At	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	No.1/2017,	the	Chairman	of	the	meeting	allocated	sufficient	
time	in	each	agenda	appropriately	and	allowed	shareholders	to	ask	questions	and	express	their	opinions	in	each	
agenda	before	voting.

 5.3 Minutes of the Shareholders’ General Meeting and the Disclosure
	 1)		 After	the	completion	of	the	Shareholders’	meeting,	the	Company	disclosed	the	result	of	the	vote	in	each	
agenda	item	during	the	meeting.	This	information	was	then	posted	electronically	on	the	SET	portal	and	the	Company’s	
website,	www.bjc.co.th	within	the	same	day.
	 2)		 A	full	report	of	the	shareholders	meeting	including	the	memorandum	of	voting	process,	the	verification	of	
vote	results,	Q&A	session	with	the	shareholders	including	the	names	of	directors	who	attended	and	those	who	were	
absent	from	the	meeting	were	also	submitted	to	the	Securities	and	Exchange	Commission	(SEC)	as	well	as	posted	
on	the	Company	Website	Under	the	link	“Investor	Relations”.

	 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	Articles	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.

(2) Equitable Treatment of Shareholders
	 The	Company	ensures	proper	management	of	shareholder	interests	by	adhering	to	an	equitable	treatment	of	
each	shareholder	regardless	the	type	of	the	investor,	size	of	their	holdings,	or	their	location	as	shown	in	following:	

 1.	 Providing	all	information	before	the	Annual	General	Meeting
	 1)		 The	Company	disclosed	the	Notice	of	the	Annual	General	Meeting	No.1/2017,	agenda	items	and	other	
supporting	documents	to	the	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET)	and	sent	them	to	shareholders	at	least	15	days	
before	the	Annual	General	Meeting.
	 2)		 The	Company	informed	shareholders	of	all	regulations,	procedures	and	a	right	to	vote	together	with	an	
invitation	to	Annual	General	Meeting.	In	addition,	explanation	of	shareholders’	rights	and	voting	procedures	were	
provided	in	details	before	the	opening	of	the	Annual	General	Meeting.

 2.	 Protecting	minor	shareholders’	rights
	 1)	 For	the	shareholders’	meeting	No.	1/2017,	the	Company	provided	clear	criteria	and	informed	the	shareholders	
in	regard	to	the	minority	shareholders’	right	to	propose	agenda	items	and	to	nominate	a	director	or	to	send	questions	
for	the	shareholders’	meeting	to	the	agenda	through	the	Company’s	website	during	27th	October	2016	to	31st            
December	2016	through	comsec@bjc.co.th	or	at	the	Company	Secretary	Office.
	 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)	 Agenda	for	election	of	directors	at	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	No.	1/2017,	the	Company	
allowed	shareholders	individual	vote	for	each	committee	by	using	ballot	paper.
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	 2)	 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรไม่เพิ่มวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มกีำรแจ้งล่วงหน้ำ	เพรำะค�ำนึงถึงควำมส�ำคัญของ
กำรศึกษำข้อมูลให้เพียงพอก่อนกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
	 3)	 วำระเลอืกตัง้กรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี	1/2560	บรษัิทได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรแต่งต้ัง
กรรมกำรเป็นรำยบุคคล	โดยกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล
	 4)	 บรษัิทเปิดโอกำสให้กบัผูถ้อืหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชมุได้ด้วยตนเองสำมำรถใช้สทิธอิอกเสยีงในท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น	โดย
สำมำรถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดๆ	 หรือกรรมกำรอิสระของบริษัท	 เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้	 โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด	แบบใดแบบหนึ่งจำกทั้ง	3	แบบ	ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม	และผู้ถือหุ้นยังสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทภำยใต้หัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”	
ได้อีกด้วย

	 3.	 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทได้บังคับใช้จรรยำบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	 กับกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนของบริษัท	 บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	และกิจกำรอื่นๆ	ที่บริษัทมีอ�ำนำจควบคุม	มำตั้งแต่ปี	2551	เพื่อเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทใช้ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจและน�ำไปยึดถือปฏิบัติ	และเพื่อป้องกันมิให้บุคลำกรของบริษัทน�ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อหำผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทำงที่มิชอบ	ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น	จึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และกำรใช้ข้อมูล
ภำยในไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	ดังนี้
	 1)	 เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรกระท�ำผิดกฎหมำยของบุคลำกรทุกระดับของบริษัทและครอบครัวทุกคนท่ีได้รับทรำบ	 หรือ
อำจได้รบัทรำบข้อมลูภำยในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน	บรษัิทจงึห้ำมบุคคลดงักล่ำวท�ำกำรซ้ือขำยหุ้นหรอืชักชวนให้บุคคลอ่ืน	
ซ้ือ	หรอืขำย	หรอืเสนอซ้ือ	หรอืเสนอขำยหุ้นบรษัิท	บรษัิทย่อย	และ/หรอื	บรษัิทร่วมของบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	ไม่ว่ำจะด้วยตนเองหรอืผ่ำนนำยหน้ำในขณะท่ียังครอบครองข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนอยู่	โดยบรษัิท
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ำกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่ำวเป็นกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์เพื่อเก็งก�ำไร
หรือสร้ำงควำมได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
	 2)	 กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทมีหน้ำท่ีต้องรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรัพย์ต่อส�ำนกังำนก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ	59	 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 ภำยใน	3	 วันท�ำกำร									
นับจำกวันที่ซื้อ	ขำย	โอน	หรือรับโอน	และแจ้งต่อประธำนคณะกรรมกำรบริษัท	ผ่ำนเลขำนุกำรบริษัทรับทรำบ	เพื่อน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
	 3)	 บริษัทได้จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยในท่ีท�ำงำนเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสำรลับและได้ด�ำเนินกำรจ�ำกัด							
กำรเข้ำถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ	โดยให้รับรู้เฉพำะผู้เกี่ยวข้องและที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น	จึงถือเป็นหน้ำที่ของเจ้ำของข้อมูล
หรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนจะต้องก�ำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรรักษำควำมปลอดภัย
โดยเคร่งครัด	ทั้งนี้	ผู้ฝ่ำฝืนกำรใช้ข้อมูลภำยในจะต้องถูกลงโทษทำงวินัย	และ/หรือ	กฎหมำยแล้วแต่กรณี

	 4.	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
	 บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและผูท่ี้เกีย่วข้องโดยก�ำหนดกำรรำยงำนในครัง้แรก	นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมีมตอินมัุติให้เข้ำเป็นกรรมกำรหรอื
ผู้บริหำร	และให้มีกำรรำยงำนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย	ตั้งแต่ปี	2552	 เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบและ
สำมำรถพิจำรณำธุรกรรมและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม	 โดยกรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ีมีส่วนได้เสียในธุรกรรมท่ี
ท�ำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่ำว
	 ทั้งนี้	ตั้งแต่กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	5/2560	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกำยน	2560	เป็นต้นมำ	บริษัทจะจัดให้มี
วำระรับทรำบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร	ซึ่งรวมทั้งกรณีกำรถือหุ้นของบริษัท	หรือกำรที่มีบริษัทที่อำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทด้วย	และให้มีกำรรำยงำนฯ	ดังกล่ำวทุกไตรมำส
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	 4)	 The	Company	provided	a	proxy	form	for	shareholders	who	couldn’t	attend	the	meeting	in	order	to	appoint	
a	proxy	or	an	independent	director	to	represent	and	vote	for	them	at	the	meeting.	The	shareholders	can	use	any	one	
of	the	three	proxy	forms,	attached	to	the	Invitation	to	the	shareholders	meeting,	for	this	purpose.	Those	proxy	forms	
are	in	the	 	format	required	by	Ministry	of	Commerce.	The	shareholders	could	download	a	proxy	form	from	the									
Company’s	website	under	the	link	“Investor	Relations”.

	 3.	 Control	of	Use	of	Internal	Information
	 The	Company	has	passed	a	Code	of	Conduct	to	directors,	top	executives	and	staff	of	BJC,	its	subsidiaries	and	
affiliates	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	insider	information	for	their	benefit,	the									
Company	has	issued	a	staff	manual	providing	instructions	regarding	buying	or	selling	of	the	shares	in	accordance	to	
the	Company’s	code	of	conduct	as	follows;	
	 1)	 To	prevent	any	unlawful	conduct	of	all	personnel	of	the	Company	in	all	level	including	their	families	who	
may	acquire	or	have	acquired	inside	information	which	have	not	yet	been	disclosed	to	public,	the	Company	prohibits	
those	persons	from	offering,	buying	and	selling	of	shares	or	induce	others	to	do	the	same	for	the	Company,	its									
affiliates	and/or	associate	companies,	either	by	themselves	or	through	brokers,	while	the	Company’s	 insider															
information	has	not	been	revealed.	This	type	of	transaction,	the	Company	and	the	SET,	shall	 treat	as	price														
speculation	and	generating	unfair	benefits	for	a	specific	group	of	people.
	 2)	 The	directors	and	executives	of	the	Company	are	required	to	report	changes	in	their	securities	holding	to	
the	Securities	and	Exchange	Commission	under	Section	59	of	the	Securities	and	Exchange	Act	BE	2535	within	three	
working	days	from	the	date	of	purchase,	sale,	transfer	or	acquisition	and	to	notify	the	Chairman	of	the	Board	through	
the	Company	Secretary’s	acknowledgement	and	to	propose	to	the	Board	of	Directors	in	every	meeting	of	the	Board	
of	Directors.
	 3)		 The	Company	has	provided	a	security	system	that	helps	protect	the	classified	and	confidential	documents	
and	limits	the	public	access	by	giving	permission	only	to	related	persons	as	necessary.	It	is	the	deemed	responsibility	
of	those	persons	and	the	information	owner	to	keep	such	information	confidential	and	they	shall	ensure	that	the		
related	person	shall	strictly	comply	with	the	rules.	Any	persons	violating	the	rules	regarding	the	internal	information	
shall	be	subject	to	disciplinary	and/or	legal	actions,	as	the	case	may	be.

	 4.	 Interest	of	Directors	and	Executives
	 Since	2009,	the	Company	has	formulated	criteria	and	procedures	to	allow	directors	and	executives	to	disclose	
their	interest	and	related	person’s	in	the	first	report	after	being	appointed	as	a	director	or	executive.	Any	changes	in	
such	matter	must	be	informed	to	the	Board	for	acknowledgement	and	the	Board	shall	be	able	to	make	decision	for	
benefit	of	the	Company	as	a	whole.	A	director	or	executive	who	has	interest	in	the	Company’s	transaction	is	not	
allowed	to	participate	in	the	said	business	deal.
	 Since	the	Board	of	Directors’	meeting	No.	5/2017	on	November	14,	2017,	the	Company	has	arranged	for	a	
specific	agenda	for	acknowledgement	of	the	directors	and	executives’	interest	in	the	Company’s	stake	and	any		
conflict	of	interest.	The	quarterly	report	of	such	matter	must	also	be	prepared.



178 รายงานประจ�าปี 2560  |  Annual Report 2017

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บรษัิทเคำรพสทิธแิละให้ควำมเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนได้เสยีในกำรด�ำเนนิธรุกจิทุกกลุม่	ได้แก่	ผูถ้อืหุ้นหรอืนกัลงทุน	พนกังำน	
ผู้ร่วมลงทุน	 เจ้ำหนี้	 คู่ค้ำ	 ลูกค้ำ	คู่แข่ง	ตลอดจนชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมโดยรวม	 โดยบริษัทได้ปรับปรุงพัฒนำกลไก							
กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบตำ่งๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สิทธิของ	
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับกำรดูแลและปกป้องด้วยควำมเป็นธรรม	 และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ	 มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเสริม
ควำมมั่งคั่ง	ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน	และควำมยั่งยืนของกิจกำร
	 ในปี	2560	บริษัทยังคงให้ควำมส�ำคัญกับบทบำทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ	ดังนี้

 1.	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 1)	 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
	 บรษัิทเคำรพสทิธแิละปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม	เนือ่งจำกบริษัทมีควำมมุ่งม่ันท่ีจะด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมีบรรษัทภบิำล	
มีควำมโปร่งใส	เชื่อถือได้	และแน่วแน่ในกำรสร้ำงงำนสร้ำงกิจกำรให้มีฐำนะทำงกำรเงินที่มั่นคงอย่ำงยั่งยืน	เพื่อเพิ่มมูลค่ำหุ้น
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	และสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำที่เหมำะสมและสม�่ำเสมอ
	 2)	 กำรปฏิบัติต่อพนักงำน
	 บรษัิทตระหนกัดว่ีำพนกังำนเป็นปัจจัยแห่งควำมก้ำวหน้ำขององค์กร	 บรษัิทจงึปฏบัิตกิบัพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม	 พร้อมท้ัง
สนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพของพนักงำน	 นอกจำกนี้	 บริษัทยังจัดให้มีกำรดูแลพนักงำนอย่ำงเสมอภำค	 กำรให้		
ผลตอบแทนและสวัสดกิำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมมกีำรเทียบเคยีงผลตอบแทนในตลำดส�ำหรบัอตุสำหกรรมใกล้เคยีงกนั	 โดยมี
สวัสดิกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรม	อำทิเช่น	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	ค่ำรักษำพยำบำล	กิจกรรมวันปีใหม่	ห้องสมุด	ชมรมกีฬำ
ต่ำงๆ	 เพื่อให้พนักงำนพักผ่อนหลังจำกปฏิบัติภำรกิจประจ�ำวัน	 นอกจำกนี้	 บริษัทได้จัดกิจกรรมร่วมต่ำงๆ	 ระหว่ำงปี	 เพื่อให้
พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ	 เช่น	 กำรแสดงควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำองค์กร	(Creative	Thinking)	 กำรจัด
กิจกรรมเรียนรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่อง	(English	Check-In	&	English	Club)	กำรจัดให้มีโครงกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพื่อ
เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงแรงจูงใจกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและรักษำบุคลำกรไว้กับบริษัทในระยะยำว	 โดยบริษัทสนับสนุน
ให้พนักงำนที่สมัครใจเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเก็บออมผ่ำนระบบสหกรณ์ให้มีลักษณะกำรออมที่มีควำมสม�่ำเสมอ
	 3)	 กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ
	 บรษัิทค�ำนงึถงึควำมพอใจสงูสดุของลกูค้ำเป็นส�ำคญั	บริษัทจงึมุ่งม่ันท่ีจะให้ลกูค้ำได้รับสนิค้ำและบรกิำรท่ีมีคณุภำพ	รำคำ
ท่ีเป็นธรรม	 บริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อลูกค้ำ	 จึงได้มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนำสินค้ำและให้บริกำรท่ีปลอดภัย	 รวดเร็ว									
มีคณุภำพ	ครบวงจร	เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำและรกัษำสมัพนัธภำพท่ียัง่ยืน	โดยบรษัิทจดัให้มีหน่วยงำนรบัผดิชอบ
ในกำรให้ข้อเสนอแนะในสินค้ำ	ค�ำปรึกษำวิธีกำรแก้ปัญหำ	และรับข้อร้องเรียน	อันได้แก่	สำยด่วนผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	
ของบริษัท	เช่น	เทสโต	โดโซะ	สบู่นกแก้ว	เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจอย่ำงที่สุดในสินค้ำและบริกำร
	 4)	 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ
	 บรษิัทปฏิบัตติำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำทีสุ่จริตโดยยดึถือกำรปฏิบตัติำมสัญญำ	จรรยำบรรณบรษิทั	และค�ำมัน่ที่ให้
ไว้กบัลกูค้ำอย่ำงเคร่งครดั	และมีนโยบำยในกำรส่งมอบสนิค้ำตำมคณุภำพและตรงตำมก�ำหนดเวลำ	บริษัทได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์
ในกำรคัดเลือกคู่ค้ำ	 โดยต้องมีกำรเปรียบเทียบรำคำตำมข้ันตอน	 กรณีท่ีไม่สำมำรถเปรียบเทียบรำคำจำกผู้ขำยอย่ำงน้อย												
3	รำยกำรดังกล่ำว	ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจเป็นกรณีๆ	ไป	
	 5)	 กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
	 บรษัิทเน้นกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมีจรยิธรรม	โปร่งใส	มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมกบัคูแ่ข่งขัน	ภำยใต้กรอบกตกิำของกำร
แข่งขันท่ีด	ี ไม่แสวงหำข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยวธิกีำรท่ีไม่สจุรติหรือไม่เหมำะสม	 เช่น	 กำรจ่ำยเงนิสนิจ้ำง					
ให้แก่พนักงำนของคู่แข่ง	เป็นต้น	และไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย
	 6)	 กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้
	 บรษัิทปฏบัิตต่ิอเจ้ำหนีทุ้กกลุม่อย่ำงเป็นธรรม	มคีวำมรบัผิดชอบและโปร่งใส	โดยปฏบัิตติำมเงือ่นไขข้อก�ำหนดของสญัญำ
และพันธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด	ตลอดจนไม่ใช้วิธีกำรที่ไม่สุจริต	ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้เจ้ำหนี้เกิดควำม
เสยีหำย	กรณท่ีีไม่สำมำรถปฏบัิตติำมเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ต้องรบีแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบล่วงหน้ำ	เพือ่ร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำง
แก้ไข	เช่น	เจ้ำหนี้ทำงธุรกิจ
	 7)	 กำรปฏิบัติต่อสังคม	
	 เช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติมำอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอทุกๆ	 ปี	 บริษัทยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภำพสังคม							
ด้ำนต่ำงๆ	ท้ังระดบัท้องถิน่ท่ีบรษัิทตัง้โรงงำนอยู่	และระดบัประเทศ	โดยเฉพำะกำรพัฒนำศกัยภำพด้ำนกำรศกึษำให้กบัผูท่ี้เรยีนดี
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(3) Roles of Stakeholders
	 The	Company	values	the	right	and	equal	treatment	of	various	groups	of	stakeholders	such	as	shareholders,	
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	2017,	the	Company	continues	to	ensure	that	all	stakeholders	were	properly	treated	as	follows:

 1.	 Practice	toward	stakeholders
	 1)	 Shareholders:
	 Besides	their	basic	rights	as	shareholders	and	rights	stipulated	by	the	law,	the	Company	adheres	to	its	pledge	
given	to	shareholders	and	strives	to	conduct	its	business	efficiently	to	earn	maximum	profits	to	pay	dividends	to	
shareholders	at	a	constant	and	suitable	rate.
	 2)	 Employees:
	 Being	well	aware	that	employees	are	the	driving	factor	that	drives	company	forward,	BJC	provides	fair	treatment	
of	employees	and	supports	the	development	of	their	knowledge	and	potential.	BJC	offers	an	equal	care	to	all												
employees,	providing	adequate	and	fair	compensation	and	welfare,	based	on	the	comparison	with	the	similar	industry,	
such	as	provident	fund,	medical	expense	coverage,	New	Year	activity,	library,	and	sport	clubs	to	allow	employees	to	
relax	after	work.
	 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	programs	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	customer	satisfaction.
	 4)	 Business	Partners:
	 The	Company	operates	in	competitive	trading	context	by	strictly	upholding	its	promises,	and	following	its	Code	
of	Conduct	and	commitments	to	partners,	including	providing	quality	products	with	on-time	delivery.	The	criteria	for	
supplier	selection	must	be	based	on	the	procedure,	and	in	the	case	of	not	being	able	to	compare	at	least	three		
suppliers,	the	case	must	be	approved	by	the	authorized	person	on	a	case-by-case	basis.
	 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,	not	using	competitors’	insider	information	from	the	fraudulent	sources,	
nor	slandering	the	competitors’	reputation.
	 6)	 Creditors:
	 The	Company	honors	the	terms	of	loans	and	its	obligations	to	creditors.	Moreover,	the	Company	agrees	to	
reveal	information	which	might	affect	the	creditor.	In	case	a	defaulting	event	occurs,	the	Company	shall	inform	the	
creditors	in	advance	to	jointly	solve	the	problem	with	the	creditors	in	order	to	minimize	the	unavoidable	damage	and	
to	show	transparency	to	maintaining	good	long-term	relationship.
	 7)	 Society:
	 The	Company	continues	to	support	activities	that	promote	quality	of	life,	both	in	areas	where	its	factories	are	
located		as	well	as	at	the	national	level,	particularly	the	education	system.	The	Company	founded	the	Berli	Jucker	
Company	Foundation	to	sponsor	and	support	education	of	poor	students	in	the	primary	school	level	up	to	students	
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แต่ขำดแคลนทนุทรัพย์	โดยกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อเนื่องจนจบปริญญำตรีแก่นิสิตนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยของรัฐบำล	
โดยมลูนธิบิรษัิท	เบอร์ลี	่ยุคเกอร์	จ�ำกดั	ผ่ำนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ	นอกจำกนี	้บริษัทยังบรจิำคและท�ำกจิกรรม
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขำดแคลนในชนบทอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
	 8)	 กำรปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม
	 บรษัิทมุ่งม่ันและให้ควำมส�ำคญัต่อสิง่แวดล้อม	โดยน�ำระบบกำรบริหำรจดักำรสิง่แวดล้อมมำพฒันำปรับปรุงอย่ำงต่อเนือ่ง	
เพือ่ลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม	โดยบรษัิทได้ใส่ใจในทุกขัน้ตอน	เร่ิมตัง้แต่กำรจดัหำวตัถดุบิท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	ลดของเสยี
ในกระบวนกำรผลิต	ลดกำรใช้พลังงำน	และบ�ำบัดของเสีย	เป็นต้น	ทั้งนี้	บริษัทยังค�ำนึงถึงชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่	เพรำะชุมชนก็
เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทสำมำรถด�ำเนินกิจกำรต่อไปได้อย่ำงดี	ฉะนั้น	บริษัทจึงได้จัดตั้งชมรมอำสำเพื่อพัฒนำ
ชุมชนขึ้น	เช่น	ชมรมอำสำพัฒนำไทยกลำส	ซึ่งออกค่ำยอำสำไปในชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่	และชุมชนรอบนอกอื่นๆ	
	 9)	กำรปฏิบัติด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
	 นอกจำกนี้	 บริษัทส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 ในเรื่องกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์	 โดยใน	
จรรยำบรรณขององค์กรได้ระบุหลักกำรไว้ในข้อที่	2	ของนโยบำยกำรรักษำและกำรใช้ทรัพย์สินและข้อมูล	ควำมลับของบริษัท	
กล่ำวคือ	 พนักงำนจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท	 และ/หรือของบริษัทอ่ืนใดท่ีอนุญำตให้บริษัทใช้ประโยชน์ในโปรแกรม	
คอมพิวเตอร์	 ไม่ว่ำด้วยสัญญำและ/หรือวิธีกำรใดๆ	 และ/หรือไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท�ำซ�้ำ	 หรือดัดแปลงเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
หรือให้เช่ำต้นฉบับหรือส�ำเนำ	 ไม่ว่ำจะโดยแสวงก�ำไรหรือไม่ก็ตำม	 หำกพนักงำนผิดจรรยำบรรณข้อนี้มีบทลงโทษสูงสุด	 คือ	
บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญำจ้ำงทันที

	 2.	 การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
	 ในปี	2560	 บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นฉบับแยกต่ำงหำกจำกรำยงำนประจ�ำปี	 และ
แนบรำยงำนดังกล่ำวส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนประจ�ำปี	

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 คณะกรรมกำรบรษัิทดแูลให้บรษัิทมีกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคญัท่ีเกีย่วกบับรษัิท	ท้ังข้อมูลทำงกำรเงนิและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูล
ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลำ	และโปร่งใส	ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย	มีควำมเท่ำเทียมกันและน่ำเชื่อถือ	
เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยของบริษัท

	 1.	 การเปิดเผยข้อมูล
	 1)	 บรษัิทให้ควำมส�ำคญัต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ	เพือ่แสดงให้เห็นถงึสถำนะทำงกำรเงนิและผลประกอบกำรท่ีแท้จรงิของ
บริษัท	โดยจัดท�ำข้อมูลอย่ำงมีคุณภำพและมีมำตรฐำนอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป	 และผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ	 คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมี
ประสบกำรณ์ควำมรูค้วำมสำมำรถ	ตลอดจนจดัท�ำรำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิแสดงควบคู่
ไปกับรำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
	 2)	 บริษัทมีกลไกกำรดูแลข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนให้มีควำมน่ำเชื่อถือ	ถูกต้อง	ไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิด	และเพียงพอต่อ
กำรตัดสินใจของนักลงทุน	โดยได้มอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	หรือผู้ที่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มอบหมำยเป็นผู้มีหน้ำที่
เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ	ของบริษัท
	 3)	 บริษัทเปิดเผยนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร	และรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวผ่ำนทำงแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	 รำยงำนประจ�ำปี	 และทำงเว็บไซต์
ของบริษัท	
	 4)	 บริษัทได้จัดท�ำค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร	(Management	Discussion	and	Analysis)	 ประกอบ								
งบกำรเงินทุกไตรมำส	 และเปิดเผยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้นักลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและ
เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตรมำสได้ดีย่ิงขึ้น	 นอกเหนือจำก
ข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงิน
	 5)	 บรษัิทเปิดเผยค่ำสอบบัญชีและค่ำบรกิำรอ่ืนท่ีผูส้อบบัญชีให้บรกิำรไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	
และรำยงำนประจ�ำปี
	 6)	 บริษัทได้เปิดเผยบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย	 จ�ำนวนคร้ังของกำรประชุม
และจ�ำนวนครั้งท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ	 รวมถึงกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ของคณะกรรมกำร					
ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำปี	
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in	the	undergraduate	programs	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	communities	where	the	Company	is	 located	such	as	 “Thai	Glass	Rural																
Development	Volunteer	Club”.	
	 9)	Intellectual	Properties
	 The	Company	promotes	the	good	corporate	governance	practice	by	refraining	from	violating	intellectual										
properties	or	copyrights.	In	the	Company’s	Code	of	Conduct	No.	2	Re:	Policy	on	maintenance	and	use	of	Company’s	
assets	and	confidential	information,	the	employees	must	not	infringe	the	copyright	of	the	Company	and/or	any	other	
companies	which	allow	the	Company	to	use	its	computer	programs,	either	by	way	of	contract	terms	and/or	any	
other	methods,	and	must	not	repeat,	modify,	publicly	disclose,	or	rent	the	original	or	copy,	whether	for	profit														
generating	purpose	or	not.	In	the	case	of	unethical	conduct	the	Company	may	terminate	his/her	employment	contract	
immediately.

	 2.	 Corporate	Social	Responsibility	Report
	 In	2016,	The	Company	has	made	the	corporate	social	responsibility	report	which	was	separated	from	the					
annual	report	and		attached	with	the	invitation	of	annual	general	meeting.	

(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	among	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	is	audited	by	independence	auditor	as	well	as	experienced	and	capable	audit	committee.	The	company	has	also	
conducted	report	on	the	Board’s	responsibilities	in	the	financial	reports	along	with	the	auditor’s	report	in	its	annual	
report.
	 2)	 The	Company	established	a	mechanism	to	ensure	that	information	disclosed	to	investors	is	credible,								
accurate,	not	misleading,	and	sufficient	for	investment	decision	making	process.	The	president	or	person	assigned	
by	the	president	is	responsible	for	disclosing	the	Company’s	information.
	 3)	 The	Company	disclosed	that	its	written	good	corporate	governance	policy	was	approved	by	the	Board,	and	
reported	its	implementation	results	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	to	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	disclosed	auditing	fees	and	other	service	fees	paid	to	its	auditors	in	Form	56-1	and	in	its	
annual	report.
	 6)	 The	Company	disclosed	roles	and	responsibilities	of	the	Company’s	Board	of	Directors	and	subcommittee	
members,	number	of	meetings,	attendance	of	each	member	during	the	past	year,	as	well	as	training	and	knowledge	
development	activities	of	the	Board	in	Form	56-1	and	in	its	annual	report.
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	 7)	 บรษัิทเปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู	รวมท้ังรปูแบบหรอืลกัษณะของค่ำตอบแทนไว้ในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำปี
	 8)	 บริษัทจัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	Relations	 หรือ	IR)	 เพื่อท�ำหน้ำท่ีติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น									
นักลงทุน	 นักวิเครำะห์	 ภำครัฐ	 และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม	 และเปิดโอกำสให้สำมำรถเข้ำพบ										
ผู้บริหำรของบริษัทได้ตำมควำมเหมำะสม	 โดยในปี	2560	 บริษัทได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์	 ดังรำยละเอียด								
ตำมแนบ	รวมถึง	

กิจกรรม จ�านวนครั้ง

1.  บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	(Opportunity	Day)	ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น 4

2.  กำรให้ข้อมูลแก่นักวิเครำะห์และผู้จัดกำรกองทุน	(Analyst	Meeting) 4

3.  กำรพบนักลงทุนสถำบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	(Road	show) 12

4.  กำรพำนักวิเครำะห์เยี่ยมชมกิจกำร 2

5.  กำรพบปะนักลงทุน	(Company	Visit) 48

	 2.	 การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท
	 นอกจำกกำรเปิดเผยข้อมลูตำมกฎเกณฑ์ท่ีก�ำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำปี	(แบบ	56-2)	แล้ว	บริษัทยังจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษัทด้วย	โดยเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	และมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 1.		 โครงสร้างคณะกรรมการ
	 1)	 กรรมกำรของบรษัิทต้องมีคณุสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกดั	
รวมท้ังต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้น						
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรบริษัทยังประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
หลำกหลำย	 ทั้งในด้ำนควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 ทักษะ	 ประสบกำรณ์	 และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	
โดยมีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรอย่ำงน้อย	1	คน	มีประสบกำรณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทด�ำเนินกิจกำรอยู่	และเป็นผู้ที่สำมำรถ
อุทิศเวลำและควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่และเต็มควำมสำมำรถ
	 2)	 บริษัทมีกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	8	 ท่ำน	 สัดส่วนมำกกว่ำหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ	
53	ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด		รวมท้ังบรษัิทได้ก�ำหนดคณุสมบัตเิฉพำะของกรรมกำรอิสระไว้เทียบเท่ำกบัคณุสมบัตท่ีิก�ำหนด
ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุนท่ี	ทจ.	28/2551	เรือ่ง	กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่	(แก้ไข
เพิม่เตมิโดยประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุน	ท่ี	ทจ.	4/2552	เรือ่ง	กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่	
ฉบับท่ี	2	และประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุนท่ี	ทจ.	15/2554	เร่ือง	กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่	
ฉบับที่	5)
	 3)	 คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งชัดเจนตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
	 4)	 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบต่ำงกัน	 โดยคณะกรรมกำรบริษัท							
ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยและประเมินผลกำรบริหำรงำน	 ในขณะที่คณะจัดกำรของบริษัทท�ำหน้ำที่บริหำรงำนต่ำงๆ	 ให้เป็นไป
ตำมนโยบำยท่ีก�ำหนด	นอกจำกนี	้บรษัิทยังแยกบุคคลท่ีด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่	 ซ่ึงประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะเป็นบุคคลคนละคนกันเสมอ	 เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนำจ
โดยไม่จ�ำกัด
	 5)	 คณะกรรมกำรบรษัิทจดัให้มเีลขำนกุำรบรษัิทท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	ท่ีคณะกรรมกำร
จะต้องทรำบ	และปฏบัิตหิน้ำท่ีในกำรดแูลกจิกรรมของคณะกรรมกำร	รวมท้ังประสำนงำนให้มีกำรปฏบัิตติำมมตคิณะกรรมกำร									
โดยเลขำนกุำรบรษัิทท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทแต่งตัง้ข้ึนดงักล่ำวเป็นผู้ท่ีมีคณุสมบัตแิละมีประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมท่ีจะปฏบัิตหิน้ำท่ี
ในฐำนะเลขำนกุำรบรษัิท	ท้ังนี	้บรษัิทได้เปิดเผยคณุสมบัตแิละประสบกำรณ์ของเลขำนกุำรบริษัทไว้ในรำยงำนประจ�ำปี	และบน
เว็บไซต์ของบริษัทด้วย
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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 12

4.  Analyst	visit	for	business	operations 2

5.  Company	visit	for	investors 48

	 2.	 Information	disclosed	on	the	Company’s	website
	 Besides	required	information	disclosure	through	the	Stock	Exchange	of	Thailand	i.e.	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	that	the	information	is	up	to	date.

(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	Limited	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	eight	independent	directors	which	is	more	than	one-third	of	the	total	board	seats	or	53%	
of	the	total	number	of	directors.	It	has	also	set	qualifications	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	
evaluates	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	Company	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	to	ensure	that	the	Board’s	
resolutions	are	carried	out.	The	designated	Company	Secretary	must	have	proper	qualifications	and	experiences	to	
take	up	the	post.	Qualifications	and	experiences	of	the	Company	Secretary	are	disclosed	in	the	Annual	Report	and	
the	Company’s	website.	

	 7)	 The	Company	disclosed	remuneration	of	directors	and	senior	executives,	indicating	forms	and	types	of	the	
remunerations,	in	Form	56-1	and	in	its	annual	report.
	 8)	 The	Company	established	Investor	Relations	(IR)	unit	to	communicate	with	shareholders,	investors,	analysts,	
government	sector	and	relevant	parties	in	an	equal	and	fairly	manner,	and	to	provide	opportunities	to	meet	with	the	
Company’s	management	as	appropriate.	In	2017,	the	Company	organized	and	participated	in	investor	relation										
activities	as	follows:
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	 ทั้งนี้	 เลขำนุกำรบริษัทได้รับกำรฝึกอบรมประกำศนียบัตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	81/2017	ของ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

 2.		 คณะกรรมการชุดย่อย
	 1)		 บริษัทเล็งเห็นถึงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของคณะกรรมกำรบริษัท	 จึงให้มีกำรจัดตั้ง	
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ	เพือ่ช่วยศกึษำและพจิำรณำกลัน่กรองกำรด�ำเนนิงำนท่ีส�ำคญัอย่ำงรอบคอบและมีประสทิธภิำพ	และ
เพือ่ให้กำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรชดุย่อยมีควำมชัดเจน	บริษัทจงึก�ำหนดให้คณะกรรมกำรชุดย่อยมีกฎบัตรและได้ก�ำหนด
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนอีกด้วย	โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทประกอบไปด้วย
	 	 (1)	คณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 	 (2)	คณะกรรมกำรบริหำร
	 	 (3)	คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร
	 	 (4)	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 	 (5)	คณะกรรมกำรกำรลงทุน
	 	 (6)	คณะกรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม
	 2)	 ประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย	(ยกเว้นคณะกรรมกำรบริหำร)	เพื่อให้กำรท�ำ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง

 3.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 1)	 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 -	 พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	
	 	 -		 ตดิตำมและดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยและแผนทีก่�ำหนดไว้อย่ำงมปีระสิทธภิำพและประสิทธิผล
	 	 -		 ดูแลกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท
	 	 -		 ดแูลให้กำรด�ำเนนิธรุกจิมีควำมต่อเนือ่งในระยะยำว	รวมท้ังแผนกำรพฒันำพนกังำนและควำมต่อเนือ่งของผูบ้รหิำร
	 	 -		 พิจำรณำอนุมัติเรื่องกำรก�ำหนดตำรำงล�ำดับชั้นอ�ำนำจกำรอนุมัติวงเงินในกำรท�ำธุรกรรมต่ำงๆ	 และอ�ำนำจกำร

อนุมัติด้ำนค่ำใช้จ่ำย	(Delegation	of	Authority	-	Spending)	กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	เพื่อ
ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยของบริษัท	อย่ำงไรก็ดี	อ�ำนำจกำรอนุมัติด้ำนค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้น	ไม่รวมถึง	บริษัทย่อย
ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่	(Modern	Retail	Supply	Chain)	และกิจกำรร่วมค้ำ	(Joint	Venture)	 เพื่อ
ควำมชัดเจนและคล่องตัวในกำรด�ำเนินธุรกิจ

	 2)	 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัตินโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร	
	 3)	 คณะกรรมกำรบรษัิทได้มมีตอินมัุติให้บรษัิทจดัท�ำจรรยำบรรณธรุกจิท่ีเป็นลำยลกัษณ์อักษร	เพือ่ให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	
และพนกังำนทุกคน	เข้ำใจถงึมำตรฐำนด้ำนจรยิธรรมท่ีบรษัิทใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	โดยคณะกรรมกำรจะตดิตำมให้มีกำรปฏบัิติ
ตำมจรรยำบรรณดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง	 ทั้งนี้	 บริษัทได้เผยแพร่ให้กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนทุกคนทรำบและถือปฏิบัติ
ผ่ำนหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
	 4)	 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้	ดังนี้
	 	 -	 ในจรรยำบรรณธรุกจิของบรษัิท	โดยคณะกรรมกำรบรษัิทและผูบ้รหิำรต้องพจิำรณำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์

อย่ำงรอบคอบ	 ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต	 อย่ำงมีเหตุผลและเป็นอิสระ	 ภำยใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี	 โดยเฉพำะ									
กำรพิจำรณำท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	 เพื่อให้ม่ันใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว										
สมเหตุสมผล	 และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ	 และผู้ท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มี
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำว	 รวมถึงกำรก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ							
ขั้นตอนด�ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

	 	 -	 คณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี	5/2560	 เม่ือวันท่ี	14	 พฤศจิกำยน	2560	 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณมูลค่ำ
สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ	(NTA)	ของบริษัทตำมแนวทำงที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	 หนังสือเลขท่ี	 กลต.	 พษ.	1773/2560	 เรื่องกำรขอควำมเห็นชอบวิธีกำรค�ำนวณมูลค่ำ	
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ฉบับลงวันที่	20	ตุลำคม	2560	 เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 และ						
ให้เกดิควำมโปร่งใสในกำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัของบรษัิทและบรษัิทย่อย	บรษัิทจงึได้ก�ำหนดนโยบำยส�ำหรบั
กำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย	 ตำมแนวทำงดังกล่ำว	 ซ่ึงผ่ำนควำมเห็นชอบของ											
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว	
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	 The	Company	Secretary	has	obtained	the	certificate	for	the	Company	Secretary	Program	(CSP)	Class	81/2017	
of	the	Thai	Institute	of	Directors.

 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	committee	that	clearly	identify	their	
roles,	scope,	and	other	relevant	details	regarding	their	jobs.	The	Company’s	committees	comprise	of:
	 	 (1)	 Audit	Committee
	 	 (2)	 Executive	Board
	 	 (3)	 Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee
	 	 (4)	 Risk	Management	Committee
	 	 (5)	 Investment	Committee
	 	 (6)	 Corporate	Social	Responsibility	Committee
	 2)	 The	Chairman	of	the	Board	of	Directors	will	refrain	from	heading	or	participating	in	any	of	the	committees	
(except	the	Executive	Board)	to	ensure	that	the	committees	perform	their	duties	independently.

 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.
	 	 -		 To	approve	the	Delegation	of	Authority	(Spending)	set	out	monetary	limits	in	spending	transactions	of	

Berli	Jucker	Public	Company	Limited	and	its	subsidiaries	in	order	to	clarify	and	facilitate	day-to-day	
operations.	The	Delegation	of	Authority	does	not,	however,	include	the	subsidiaries	in	Modern	Retail	
Supply	Chain	and	joint	ventures.

	 2)	 The	Board	of	Directors	approved	written	Good	Corporate	Governance	Policy.
	 3)	 The	Board	of	Directors	approved	written	Code	of	Conduct	in	order	that	directors,	management,	and	all	staff	
have	understanding	in	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	staff	through	relevant	internal	units	and	the	Company’s	website.
	 4)	 The	Company	sets	a	policy	on	conflict	of	interest	as	follows:	
	 	 -	 In	the	Company’s	Code	of	Conduct,	the	Board	of	Directors	and	executives	must	carefully	consider	the	

conflict	of	interest	with	honesty,	reasonably	and	independently	under	the	good	ethical	framework,	in	
particular,	connected	transactions	in	accordance	with	the	SET	regulations	to	ensure	that	the	transaction	
is	reasonable	and	for	the	benefit	of	the	Company	and	the	shareholders	as	a	whole.	The	persons	holding	
an	interest	will	not	participate	in	making	the	decision	to	enter	into	such	transaction.	The	Board	of								
Directors	and	executives	shall	also	ensure	that	the	transactions	are	disclosed	in	accordance	with	the	
related	rules	and	procedures.	

	 	 -	 The	Board	of	Directors	Meeting	No.	5/2017,	held	on	November	14,	2017,	approved	the	criteria	for			
calculation	of	net	tangible	assets	(NTA)	of	the	Company	in	accordance	with	the	guidelines	approved	
by	the	Securities	and	Exchange	Commission	Letter	No.	SEC	Por.	Sor.	1773/2560	Re:	Request	for	
Approval	of	Net	Tangible	Assets	Calculation	Method,	dated	October	20,	2017.	The	criteria	was	endorsed	
by	the	Audit	Committee	and	it	aims	to	create	fairness	and	transparency	on	the	connected	transactions	
of	the	Company	and	its	subsidiaries	based	on	the	good	corporate	governance	principles.	
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	 	 -	 คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่	6/2560	เมื่อวันที่	18	ธันวำคม	2560	ได้อนุมัตินโยบำยกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ของบรษัิทและบรษัิทย่อย	โดยตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรท�ำธรุกรรมระหว่ำงบรษัิทหรอืบรษัิทย่อยกบับุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน	 ซึ่งหมำยควำมรวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่	 ผู้บริหำร	 รวมถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว	 เช่น	 คู่สมรส	
บุตร	 เป็นต้น	ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ดังนั้น	บริษัทจึงได้จัดท�ำนโยบำยกำรท�ำรำยกำร				
ท่ีเกีย่วโยงกนัฉบับนีข้ึน้	เพือ่วำงหลกัเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั	อันจะก่อให้เกดิควำมเข้ำใจและชัดเจน
ในกำรด�ำเนินงำน	 สร้ำงควำมโปร่งใส	 ขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ										
ผู้ถือหุ้นทุกรำย

	 5)	 บริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมด้ำนกำรด�ำเนินงำน	 ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงิน	 และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ	 ระเบียบ	
และนโยบำย	 และจัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในกลุ่มบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดังกล่ำว	 และ								
มีกำรทบทวนระบบที่ส�ำคัญปีละ	1	ครั้ง
	 6)	 บรษัิทได้ก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร	และจดัให้มีคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ท�ำหน้ำท่ีน�ำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งท่ีครอบคลมุท้ังองค์กร	และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็น
ประจ�ำ
	 7)		 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ท่ี	1/2560	ประชุมเม่ือวนัท่ี	15	กมุภำพนัธ์	2560	โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เข้ำร่วมประชุมด้วย	คณะกรรมกำรบรษัิทได้ให้ควำมเห็นชอบถงึควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบสรปุควำมเห็น	และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำปี
	 8)	 คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อย	 เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท	 โดย											
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทย่อย	 เพื่อควบคุมกำร
บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท	 และกำรท�ำรำยกำรต่ำงๆ	 ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย	 และหลักเกณฑ์ของกฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 4.		 การประชุมคณะกรรมการ
	 1)	 บรษัิทก�ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ	และมอบหมำยให้ส�ำนกัเลขำนกุำรบรษัิท
ด�ำเนินกำรแจ้งให้กรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบก�ำหนดกำรดังกล่ำว	เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดหำเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้	
	 2)	 บริษัทจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยปกติเป็นประจ�ำทุก	3	เดือน	หลังจำกรำยงำนทำงกำรเงินประจ�ำไตรมำส
เสร็จสิ้น	และจะมีกำรประชุมเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น	โดยในปี	2560	มีกำรประชุมคณะกรรมกำร	รวมทั้งสิ้น	6	ครั้ง
	 ในปี	2560	 ได้มีกำรก�ำหนดตำรำงกำรประชุมกรรมกำรบริษัท	 ประจ�ำปี	2560	 เป็นกำรล่วงหน้ำ	(ตำรำงกำรประชุมนี	้						
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้)	โดยไม่รวมกำรประชุมในวำระพิเศษ	ดังนี้

ครั้งที่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี	2560

1 วันพุธที่	15	กุมภำพันธ์	(13.30	น.)

2 วันศุกร์ที่	28	เมษำยน		(14.00	น.)

3 วันศุกร์ที่	12	พฤษภำคม	(9.30	น.)

4 วันอังคำรที่	15	สิงหำคม		(13.00	น.)

5 วันอังคำรที่	14	พฤศจิกำยน	(10.00	น.)

6 วันจันทร์ที่	18	ธันวำคม	(10.00	น.)

	 3)	 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทได้ร่วมกันพิจำรณำเลือกเร่ืองท่ีส�ำคัญเข้ำวำระกำรประชุม						
คณะกรรมกำร	และเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้
	 4)	 บริษัทได้มอบหมำยให้ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัทด�ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรเป็นกำร	
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
	 5)	 ประธำนกรรมกำรได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอท่ีฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเร่ือง	 และมำกพอท่ีจะอภิปรำยปัญหำส�ำคัญ											
กันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน	โดยปกติกำรประชุมจะใช้เวลำประมำณ	2	-	3	ชั่วโมง



187บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)  |  Berli Jucker Public Company Limited

	 	 -	 The	Board	of	Directors	of	the	Company	No.	6/2017	in	December	18,	2017	approved	the	policy	on	
connected	transactions	of	the	Company	and	its	subsidiaries.	It	recognizes	the	importance	of	the	transaction	
between	the	Company	or	its	subsidiaries	and	the	connected	persons.	This	includes	major	shareholders,	
executives,	and	close	associates	such	as	spouses,	children,	etc.	which	may	cause	conflict	of	interest.	
Therefore,	the	Company	has	established	the	policy	on	criteria	for	consideration	of	connected	transactions.	
This	will	create	a	clear	understanding	of	the	operation	and	provide	transparency	to	eliminate	conflict	of	
interest	for	the	best	benefit	of	the	Company	and	all	shareholders.

	 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.
	 7)		 At	the	Board	Meeting	No.	1/2017	held	on	15	February,	2017,	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	with	the	Company’s	policies	and	that	all	transactions	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	Company	Secretary	Office	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.	In	2017,	there	were	six	Board	of	Directors’	meetings.
	 In	2017,	the	Board	of	Directors’	has	set	a	yearly	schedule	in	advance	as	follows:

No. Board	of	Directors'	Meeting	in	2017

1 Wednesday,	February	15	(1:30	PM.)

2 Friday,	April	28	(2.00	PM.)

3 Friday,	May	12	(9.30	AM.)

4 Tuesday,	August	15	(1.00	PM.)

5 Tuesday,	November	14	(10.00	AM.)

6 Monday,	December	18	(10.00	AM)

	 3)	 The	Chairman	of	the	Board	and	the	Chief	Executive	Officer	and	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	Company	Secretary	to	submit	meeting	documents	to	directors	ahead	of	the	
meeting	date.
	 5)	 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	takes	two	to	three	hours.
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	 6)	 คณะกรรมกำรสนบัสนนุให้ผูบ้รหิำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพือ่ให้สำรสนเทศและรำยละเอียดเพิม่เตมิ
ในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับปัญหำโดยตรง
	 7)	 คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	หรือเลขำนุกำรบริษัท	
และในกรณท่ีีจ�ำเป็นคณะกรรมกำรอำจจดัให้มีควำมเห็นอิสระจำกท่ีปรกึษำหรอืผูป้ระกอบวชิำชีพภำยนอก	โดยถอืเป็นค่ำใช้จ่ำย
ของบริษัทได้

 5.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 บริษัทตระหนักเสมอถึงควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท�ำงำนร่วมกันของกรรมกำรบริษัท	 ทัศนคติท่ีดีและ
กำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรด�ำเนินงำน	และกำรหำทำงออกในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ	 ระหว่ำงคณะกรรมกำร
เป็นสิ่งที่บริษัทสนับสนุนมำอย่ำงสม�่ำเสมอ	เพื่อประโยชน์ของบริษัท	และผู้ถือหุ้น	ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท	บริษัท
จึงใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงสูงในกำรด�ำเนินกำรใดๆ	 ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท	 อย่ำงไรก็ตำม	
บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรบริษัทท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ							
คณะกรรมกำรบริษัท	
	 โดยคณะกรรมกำรบริษัท	 ได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี	 เป็นกำรประเมินโดยตนเอง	 โดยหลักเกณฑ์กำร
ประเมนิได้จดัท�ำโดยใช้แนวทำงแบบประเมนิท่ีเสนอแนะโดยตลำดหลกัทรพัย์ฯ	แต่มีกำรปรบัปรงุเพ่ือให้เหมำะสมกบักำรด�ำเนนิ
ธุรกิจของบริษัท	และสอดคล้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร	ประกอบด้วย	4	ประกำรหลักคือ	1.	โครงสร้ำงและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมกำร	2.	กำรประชมุ	3.	บทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร	4.	กำรพฒันำตนเอง	เพือ่ได้พจิำรณำ
ทบทวนผลงำนปัญหำ	และอุปสรรคในกำรด�ำเนนิงำนระหว่ำงปีท่ีผ่ำนมำ	เพือ่ให้น�ำมำแก้ไขและเพิม่เตมิประสทิธภิำพกำรท�ำงำน	
และได้น�ำไปรำยงำนผลกำรประเมนิต่อคณะกรรมกำรบรษัิทแล้ว	ในภำพรวมคณะกรรมกำรบรษัิทมีควำมพงึพอใจในกำรท�ำงำน
ของตนในระดับดี		

 6.	 ค่าตอบแทน
	 1)	 บริษัทก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่คณะกรรมกำรบริษัท	 โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรของบริษัทช้ันน�ำในประเทศ	 และเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันตลอดจนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	
หรือของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	 โดยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทนั้น	คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแล
กิจกำรจะเป็นผู้พิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 และคณะกรรมกำรบริษัทจะน�ำเรื่องดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
	 ท้ังนี	้กรรมกำรจ�ำนวน	3	คน	ได้แก่	นำยธรีศกัดิ	์นำทีกำญจนลำภ	นำยอศัวนิ	เตชะเจรญิวิกลุ	และนำงฐำปณ	ีเตชะเจรญิวิกลุ	
ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่ำที่ปรึกษำประจ�ำเดือนจำกบริษัท	ไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร	
	 2)	 ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงนั้น	 คณะกรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และก�ำกับดูแลกิจกำรจะเป็น													
ผู้พจิำรณำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูพ้จิำรณำ	โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพจิำรณำจำกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ	ผลกำร
ปฏิบัติงำนของแต่ละคน	ประกอบกับผลกำรด�ำเนินงำนในแต่ละธุรกิจ	รวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับผู้บริหำรในธุรกิจ	หรือ
อุตสำหกรรมเดียวกับประกอบด้วย	 ซ่ึงวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนข้ำงต้นนี้จะสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 และ											
ผลปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละรำย	ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงแท้จริง	และมีแรงจูงใจที่เพียงพอที่จะรักษำ
บุคคลผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้ในบริษัท

 7.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
รวมท้ังพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรต่ำงๆ	 อยู่เสมอ	 ท้ังหลักสูตรท่ี	
จัดโดยหน่วยงำนท่ีดูแลกำรฝึกอบรมของบริษัท	 และหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลของรัฐหรือองค์กำรอิสระ	 เช่น	
หลกัสตูรกรรมกำรบรษัิทของสถำบันกรรมกำรบรษัิทไทยท่ีส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ก�ำหนด
ให้กรรมกำรของบรษัิทจดทะเบียนต้องผ่ำนกำรอบรมอย่ำงน้อยหนึง่หลกัสตูร	ซ่ึงได้แก่	Director	Certification	Program	(DCP),	
Director	Accreditation	Program	(DAP)	และ	Audit	Committee	Program	(ACP)	ทั้งนี้เพื่อน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำ
พัฒนำองค์กรต่อไป	โดยสรุปได้ดังนี้
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	 6)		 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.
	 7)		 The	Board	can	access	additional	necessary	information	from	the	President	or	Company	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	benefit	of	the	Company,	shareholders,	and	all	stakeholders.	The	
Company	has	been	very	cautious	in	any	action	that	may	affect	the	performance	of	directors.	The	Company	also	
emphasized	the	performance	evaluation	of	the	Board	to	enhance	its	performance	efficiency.	
	 The	Board	of	Directors	has	conducted	the	annual	performance	evaluation	in	form	of	self-evaluation.	The										
evaluation	criteria	were	prepared	in	accordance	with	the	evaluation	guidelines	recommended	by	the	SET	with	minor	
adjustments	to	the	business	of	the	Company	and	their	duties	under	of	the	Charter	consisting	of	1.	Structure	and	
Qualifications	of	the	Board,	2.	The	Meetings,	3.	Roles	and	Responsibilities	of	the	Board	and	4.	Self-Improvement.	
The	aim	is	to	review	problems	and	obstacles	during	the	past	year	and	how	to	solve	them.	The	results	have	been	
reported	to	the	Board	of	Directors.	Overall,	the	Board	of	Directors	is	satisfied	with	their	work	performance.
 
 6.	 Remuneration
	 1)		 The	Company	set	appropriate	remuneration	to	the	Board	by	comparing	with	remunerations	of	leading		
domestic	companies	in	the	same	industries	as	well	as	in	accordance	with	performance	of	the	Company	or	each	
business	group.	The	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee	will	consider	and	give	its	
opinion	to	the	Board,	who	will	forward	the	proposal	to	shareholders’	meeting	for	final	approval.
	 The	three	directors,	Mr.	Thirasakdi	Nathikanchanalab,	Mr.	Aswin	Techajareonvikul	and	Mrs.	Thapanee												
Techajareonvikul	who	receive	salary	or	monthly	consulting	fee	from	the	Company	did	not	receive	remuneration	as	
director.
	 2)		 Remunerations	of	senior	executives	will	be	considered	and	proposed	to	the	Board	by	the	Nomination,	
Remuneration	and	Corporate	Governance	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	performance	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	
constantly	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	by	the	Thai	Institute	of	Directors,	which	the	Securities	and	Exchange	Commission	requires	directors	
of	all	listed	companies	to	attend	at	least	for	one	course.	These	courses	include	Director	Certification	Program	(DCP),	
Director	Accreditation	Program	(DAP)	and	Audit	Committee	Program	(ACP),	which	will	allow	directors	to	enhance	
their	knowledge	and	experiences	and	apply	the	learnings	to	improve	their	organizations.
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง หลักสูตรอบรม/สัมมนา

ปี	2560

1.		นำงสำวพจนีย์	ธนวรำนิช กรรมกำรอิสระ Strategic	IT	Governance	(for	non-IT)	2017

ปี	2561

1.		ศำสตรำจำรย์กติตคิณุนำยแพทย์ภริมย์	กมลรัตนกลุ กรรมกำรอิสระ DAP	รุ่น	144/2018

2.		พลเอกนิวัตร	มีนะโยธิน กรรมกำรอิสระ DAP	รุ่น	144/2018

	 8.		 การทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์ประจ�าป ี
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้อนุมัติกำรทบทวนวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และกลยุทธ์ประจ�ำปี	 เมื่อวันท่ี	14	 พฤศจิกำยน	2560													
(ดรูำยละเอียดในหัวข้อวสิยัทัศน์	พนัธกจิ	และกลยทุธ์)	ในส่วนกลยุทธ์ของบรษัิท	คณะกรรมกำรบรษัิทได้ตดิตำมผลกำรปฏบัิตงิำน
ของฝ่ำยจดักำร	โดยก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนและผลประกอบกำรของบริษัท	เพื่อให้เป็นไปตำมกลยทุธ์ท่ีวำงไว้	

	 9.		 ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร		
	 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด�ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัท	 ในทุกคร้ังท่ีมีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	

 10.	นโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น	
	 บริษัทได้ก�ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น									
ซ่ึงบรษัิทมีกำรลงทุนหรอืร่วมลงทุนในบรษัิทนัน้	หรอืในบรษัิทท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทเห็นชอบ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์ในกำรบรหิำร
กจิกำรให้สอดคล้องกบันโยบำยบรษัิท	ท้ังนีก้ำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอืน่นัน้	ต้องไม่กระทบต่อหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบ
ที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัท

	 1)	 กำรปฐมนิเทศแก่กรรมกำรใหม่
	 บริษัทได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศให้กับกรรมกำรเข้ำใหม่		โดยมีเลขำนุกำรบริษัท	เป็นผู้ประสำนงำนเรื่องต่ำงๆ		เช่น		เรื่อง
ที่ควรทรำบ	โครงสร้ำงธุรกิจ	กฎหมำยที่ควรทรำบ	ในปี	2560	บริษัทได้มีกำรสรรหำกรรมกำรเข้ำใหม่	แทนกรรมกำรที่ลำออก	
จ�ำนวน	3	ท่ำน	บรษัิทได้ปรบัปรงุคูมื่อกรรมกำร	ท่ีครอบคลมุท้ังเร่ืองกำรด�ำเนนิงำนของบริษัท	รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ	เพื่อให้กรรมกำรได้รับทรำบถึงกำรตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้น	จริยธรรม
องค์กร	 โครงสร้ำงของบริษัท	 ธุรกิจของบริษัท	 หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำรตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับกำรเป็นบริษัท									
จดทะเบียน	 บริษัทมหำชน	 และกฎหมำยเฉพำะด้ำนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	 พร้อมท้ังหนังสือคู ่มือกรรมกำรของ
ตลำดหลักทรัพย์	โดยมีกำรท�ำแฟ้มเอกสำรดังกล่ำวมอบให้แก่กรรมกำรใหม่เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงหรือทบทวน
	 2)	 ส่งเสริมกำรพัฒนำกรรมกำร
	 บริษัทส่งเสริมและประสำนงำนให้กรรมกำร	 ได้เข้ำรับกำรอบรมหรือสัมมนำในเร่ืองต่ำงๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ									
โดยเฉพำะกำรอบรมท่ีจัดขึ้น	 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทยและสัมมนำในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรเพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท	หน้ำที่	เพื่อน�ำมำปฏิบัติจริง	สรุปได้ดังนี้
  	 ณ	วันที่	31	มกรำคม	2561	กรรมกำรที่ได้รับกำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ทั้งหมด

จ�ำนวน	15	 คนจำกกรรมกำรทั้งสิ้น	15	 คน	 คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ	100	 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	 ข้อมูล
กรรมกำรที่เข้ำรับกำรอบรม	(ดูรำยละเอียดในหัวข้อประวัติคณะกรรมกำรบริษัท)

  	 กำรอบรมและสัมมนำในหลักสูตรต่ำงๆ	ดังนี้
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List Position Training	/	Seminar

2017

1.		Ms.	Potjanee	Thanavaranit Independent	Director Strategic	IT	Governance	(for	non-IT)	2017

2018

1.		Prof.	Pirom	Kamolratanakul,	M.D.,	M.Sc Independent	Director DAP	Class	144/2018

2.		General	Nivat	Meenayotin Independent	Director DAP	Class	144/2018

	 8.		 Review	of	Vision,	Mission	and	Strategies 
	 In	November	14,	2017,	the	Board	of	Directors	reviewed	the	Vision,	Mission	and	Strategies	of	the	Company.	
(Please	see	more	details	in	the	section	“Vision,	Mission	and	Strategy”).	Regarding	the	Company’s	strategy,	the	Board	
of	Directors	has	scrutinized	the	performance	of	the	management	whereby	the	report	on	the	Company’s	operating	
results	and	operating	results	are	required	to	ensure	the	performance	is	in	line	with	the	strategies	set	out	the	Board.	

	 9.		 Follow	up	operational	result	of	the	management		
	 The	operational	reports	and	financial	results	are	required	and	be	considered	in	every	Board	of	Directors	meeting.	

 10.	Directorship	in	other	companies	
	 The	Company	has	carried	out	policy	to	allow	Chief	Executive	Officer	and	President	to	assume	directorship	in	
other	companies	which	the	Company	invests	in,	in	joint	venture	companies	or	any	other	companies	authorized	by	
the	Board	of	Directors	to	manage	those	companies	according	to	the	Company’s	policies.	The	directorship	in	other	
companies	should	not	disrupt	his	main	duties	in	the	Company.

	 1)	 Orientation	for	new	directors
	 The	Company	arranged	orientation	for	new	directors.	The	Company	Secretary	is	a	coordinator	with	the	new	
directors	to	ensure	they	understand	the	Company’s	business,	relevant	laws	etc.	In	2017,	the	Company	appointed	
three	new	directors	to	replace	resigning	directors.	The	Company	has	updated	its	directors’	manual	which	addresses	
the	information	regarding	the	operations	of	the	Company,	Minutes	of	the	Board	of	Directors	‘Meeting	and	Minutes	of	
the	Shareholders’	Meeting	in	the	past	year	in	order	to	ensure	that	the	Directors	are	aware	of	important	decisions	
made	during	the	year,	the	Company’s	ethics,	the	Company’s	structure,	businesses	and	the	directors’	responsibilities	
in	accordance	with	the	laws	relating	to	the	listed	company	and	specific	law	relating	to	the	business	of	the	Company.	
The	information	was	provided	in	hard	copies	for	reference	or	review.
	 2)	 Promoting	Director	Development	
	 The	Company	encourages	and	coordinates	the	directors	to	regularly	attend	seminars.	Especially	the	training	
held	by	the	Thai	Institute	of	Directors	and	seminars	on	the	courses	related	to	the	performance	of	duties	as	directors	
in	order	to	have	a	better	understanding	of	their	roles	and	duties	which	can	be	summarized	as	follows
  	 As	of	31	January	2018,	15	directors	out	of	15	directors,	accounting	for	100%	of	the	total	number	of	

directors,	has	been	trained	by	Thai	Institute	of	Directors	(IOD).	(Please	see	more	details	in	the	section	
“Experience	of	the	Board	of	Directors”)

  	 Recent	training	and	seminars	of	the	directors	are	set	out	below.
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รายชื่อ ต�าแหน่ง เข้าประชุม	(จ�านวนการเข้าประชุม)

1.		นำยประสิทธิ์	โฆวิไลกูล															 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 7/7

2.		พลต�ำรวจเอก	กฤษณะ	ผลอนันต์ กรรมกำรตรวจสอบ 7/7

3.		ศำสตรำจำรย์กติตคิณุนำยแพทย์ภริมย์	กมลรัตนกลุ					 กรรมกำรตรวจสอบ 7/7

 2) คณะกรรมการชุดย่อย

	 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรบริษัท	ประกอบด้วย	คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย	6	คณะ	ดังนี้
	 1)	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	
	 2)	 คณะกรรมกำรบริหำร
	 3)	 คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร
	 4)	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 5)		 คณะกรรมกำรกำรลงทุน
	 6)		 คณะกรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
	 กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
สมำชิกอีกอย่ำงน้อย	2	 คน	 ซ่ึงท้ังหมดมำจำกกำรแต่งตั้งของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ปัจจุบัน								
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	3	 ท่ำน	 โดยวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ											
แต่ละท่ำนให้เป็นไปตำมวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจ
แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบที่สิ้นสุดวำระ	ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอีกก็ได้
	 กรรมกำรตรวจสอบของบรษัิททุกท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีคณุสมบตัเิพิม่เตมิครบถ้วนตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	เรือ่ง	คณุสมบัตแิละขอบเขตกำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	พ.ศ.	2551	ประกอบกบัประกำศคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุนท่ี	 ทจ.	28/2551	 เรื่อง	 กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่	(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศ	
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่	 ทจ.	4/2552	 เรื่อง	 กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่	 ฉบับที่	2	 และ
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุนท่ี	ทจ.	15/2554	เรือ่ง	กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่	ฉบับท่ี	5)	
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีภำรกิจในกำรช่วยคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบด้วยควำมระมัดระวัง	
รอบคอบ	และด้วยควำมช�ำนำญ	เพื่อสอบทำน	ตรวจตรำ	กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	และระเบียบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัท	 และ/หรือ	 บริษัทย่อย	 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	 และจัดเตรียมกำรประชุมและหัวข้อ											
กำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำร	เพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำงกันของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
กลุม่บรษัิท	ผู้ตรวจสอบภำยใน	และผูส้อบบัญชี	เพือ่ตดิตำมว่ำระบบควบคมุภำยในมปีระสทิธผิลและรำยงำนประเดน็ท่ีเกีย่วข้อง
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 ท้ังนี	้บรษัิทมกีรรมกำรตรวจสอบหนึง่คนเป็นผูท่ี้มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำน
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน	คือ	นำยประสิทธิ์	โฆวิไลกูล
	 บรษัิทได้ก�ำหนดหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยก�ำหนด
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบควรมีกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ	4	ครั้งต่อปี	และควรจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร
อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	
	 ส�ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี	2560	มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น	7	ครั้ง	โดยเป็นกำรประชุมตำมวำระปกติ	
4	ครั้ง	ร่วมกับฝ่ำยบริหำร	ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท	(ฝ่ำยตรวจสอบ)	และผู้สอบบัญชี	กำรประชุมในวำระพิเศษร่วมกับ
ฝ่ำยบริหำร	ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท	(ฝ่ำยตรวจสอบ)	จ�ำนวน	2	ครั้ง	และกำรประชุมในวำระพิเศษร่วมกับผู้สอบบัญชี	
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร	จ�ำนวน	1	ครั้ง	เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้สอบบัญชีสำมำรถแสดงควำมเห็นที่เป็นอิสระ	ซึ่งกำรเข้ำร่วมประชุมของ
กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน	สรุปได้ดังนี้

	 ทั้งนี้	นำงสำวนันทำวดี	สันติบัญญัติ	ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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Committee Members Position Number	of	attendance	(Times)

1.		Mr.	Prasit	Kovilaikool											 Chairman	of	the	Audit	
Committee	

7/7

2.		Police	General	Krisna	Polananta Audit	Committee	Member 7/7

3.		Prof.	Pirom	Kamolratanakul,	M.D.,	M.Sc. Audit	Committee	Member 7/7

 2) Sub-Committee

	 The	Company’s	management	structure	consists	of	the	Board	of	Directors	and	six	Sub-Committees	as	follows:
	 1)	 Audit	Committee
	 2)	 Executive	Board
	 3)	 Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee
	 4)	 Risk	Management	Committee
	 5)	 Investment	Committee
	 6)	 Corporate	Social	Responsibility	Committee

(1) 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	Directors	or	by	shareholders.	At	present,	
the	Audit	Committee	consists	of	three	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	
(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	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	the	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	to	ensure	the	
effective	internal	control	system	and	to	report	the	relevant	concerns	to	the	Board	of	Directors.
	 Among	the	members,	Mr.	Prasit	Kovilaikool	possesses	extensive	experience	in	performing	the	duty	of	auditing	
financial	statements.
	 The	Charter	of	Audit	Committee	specifies	that	the	Audit	Committee	Meeting	should	be	held	at	least	four	times	
per	annum	and	the	auditor	meeting	should	be	held	without	the	management	present	at	least	once	a	year.
	 In	2017,	the	Audit	Committee	held	seven	meetings,	four	of	which	were	for	ordinary	matters	with	the	management,	
internal	audit	and	the	auditors,	two	of	which	were	for	extraordinary	matters	with	management	and	internal	audit	and	
one	of	which	was	for	other	extraordinary	meeting	with	auditors	without	management	in	attendance	so	that	the	auditors	
can	express	independent	opinions	without	influence	from	the	management.	The	attendance	of	each	Committee	
member	is	shown	below:

	 Mrs.	Nantavadee	Suntibunyut	acts	as	the	Secretary	of	the	Audit	Committee.
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำท่ีตำมท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เรือ่ง	คณุสมบัตแิละขอบเขต
กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	พ.ศ.	2551	(ซึ่งได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	เรือ่ง	คณุสมบัตแิละขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2552)	และตำมท่ีก�ำหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	ดังนี้
	 1.	 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
	 2.	 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน	(Internal	Control)	 และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(Internal	Audit)								
ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	 ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง	โยกย้ำย	เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน		
	 3.	 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.	 พจิำรณำ	คดัเลอืก	เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมคีวำมเป็นอิสระเพือ่ท�ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท	และเสนอค่ำตอบแทน
ของบุคคลดังกล่ำว	รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีคณะจัดกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 5.	 พิจำรณำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 6.	 จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษัิท	 ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
	 	 (ข)	ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
	 	 (ค)	ควำมเห็นเกีย่วกบักำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	

หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 (ง)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 (จ)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 	 (ฉ)	จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
	 	 (ช)	ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร	(Charter)
	 	 (ซ)	รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบ	 ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ									

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
	 7.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย
	 8.	 ด�ำเนินงำนในทุกๆ	 เรื่องท่ีกฎหมำย	 ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 และประกำศ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่หรือสิ่งที่ต้องด�ำเนินกำรส�ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	 หลงัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัทรำบกรณท่ีีผูส้อบบัญชีพบพฤตกิำรณ์อันควรสงสยัว่ำกรรมกำร	ผูจ้ดักำร	หรอื
บุคคลซ่ึงรบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทกระท�ำควำมผดิตำมพระรำชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	
มำตรำ	281/2	วรรคสอง	มำตรำ	305	มำตรำ	306	มำตรำ	308	มำตรำ	309	มำตรำ	310	มำตรำ	311	มำตรำ	312	หรอืมำตรำ	313	
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ด�ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ						
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และผู้สอบบัญชีทรำบภำยใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชี
	 2.	 ในกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรอืมีข้อสงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท�ำดงัต่อไปนี	้ซ่ึงอำจ
มผีลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ของบริษัทเพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
	 	 (1)	 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 	 (2)	 กำรทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
	 	 (3)	 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมำยท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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Scope	and	Responsibilities	of	the	Audit	Committee
	 The	Audit	Committee	has	performed	its	duties	according	to	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)	as	indicated	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	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	connected	party	transactions	or	any	transactions	with	potential	conflict	of	interest	to	ensure	that	
the	Company	complies	with	the	laws	and	SET	regulations	for	ultimate	benefits	of	the	Company.
	 6.		 Prepare	the	Audit	Committee’s	Report	to	be	disclosed	in	the	Company’s	Annual	Report,	which	must	be	
signed	by	the	Chairman	of	the	Audit	Committee	and	to	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)			Number	of	meetings	and	attendance	of	the	Audit	Committee	members;
	 	 (g)		Opinion	or	observation	in	general	regarding	the	Audit	Committee’s	performance	of	its	duty	according	

to	the	Charter;
	 	 (h)		Report	other	issues	that	shareholders	and	general	investors	should	acknowledge	under	the	scope	of	

its	duty	and	responsibility	as	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.	 After	the	Audit	Committee	is	informed	by	the	auditor	about	suspicious	behaviors	of	directors,	managers	or	
persons	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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รายชื่อ ต�าแหน่ง เข้าประชุม	(จ�านวนการเข้าประชุม)

1.		นำยเจริญ	สิริวัฒนภักดี ประธำนกรรมกำรบริหำร 5/6

2.		นำยชัยยุทธ	ปิลันธน์โอวำท รองประธำนกรรมกำรบริหำร 6/6

3.		นำยธีรศักดิ์	นำทีกำญจนลำภ รองประธำนกรรมกำรบริหำร 6/6

4.		นำยประเสริฐ	เมฆวัฒนำ รองประธำนกรรมกำรบริหำร 6/6

5.		นำยสุวรรณ	วลัยเสถียร กรรมกำรบริหำร 5/6

6.		นำยสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร กรรมกำรบริหำร 4/6

7.		นำยอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล กรรมกำรบริหำร 6/6

8.		นำงฐำปณี	เตชะเจริญวิกุล กรรมกำรบริหำร 5/6

9.		นำยปณต	สิริวัฒนภักดี	 กรรมกำรบริหำร 1/6

	 หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด�ำเนินกำรให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำหนด	
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึง่อำจรำยงำนว่ำมรีำยกำร	หรือกำรกระท�ำดงักล่ำวต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์	หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) คณะกรรมการบริหาร
	 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและสมำชิกอีก
อย่ำงน้อย	2	คน	ซึ่งทั้งหมดมำจำกกำรแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	
	 ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริหำรมีกรรมกำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	9	 ท่ำน	 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมที่แสดงถึง
กำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ประกำศก�ำหนด	และไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรบริษัท
	 คณะกรรมกำรบรหิำรมภีำรกจิในกำรรบันโยบำยกำรบรหิำรงำนจำกคณะกรรมกำรบรษัิทมำจดัท�ำเป็นแผนงำนของบรษัิท
เพื่อน�ำมำปฏิบัติ	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมแนวนโยบำย	ติดตำมกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนโดยทั่วไป
และรำยงำนถึงกิจกรรมที่คณะกรรมกำรบริหำรได้ด�ำเนินกำรไปแล้วต่อคณะกรรมกำรบริษัท	
	 ณ	วันท่ี	31	ธนัวำคม	2560	คณะกรรมกำรบรหิำรมีกรรมกำรบรหิำรจ�ำนวน	9	ท่ำน	และมีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร	
ในปี	2560	ซึ่งกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริหำรแต่ละท่ำน	สรุปได้ดังนี้	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	 มตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท	ครัง้ท่ี	9/2553	ประชุมเมือ่วันท่ี	11	พฤศจกิำยน	2553	มมีตอินมัุตกิฎบัตรคณะกรรมกำร
บริหำร	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	11	 พฤศจิกำยน	2553	 เป็นต้นไป							
ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบำยทำงธุรกิจ	เป้ำหมำย	แผนกำรด�ำเนินงำน	กลยุทธ์ทำงธุรกิจ	และงบประมำณประจ�ำปีของ
บริษัท	เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 2.	 ก�ำหนดแผนธุรกิจงบประมำณและอ�ำนำจบริหำรต่ำงๆ	ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 3.	 ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ	เป้ำหมำย	แผนกำรด�ำเนินงำน	กลยุทธ์ทำง
ธุรกิจ	และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
	 4.	 มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนหรือกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	กำรกู้ยืมหรือกำรขอสินเชื่อใดๆ	จำก
สถำบันกำรเงนิ	กำรให้กูยื้มเงนิ	ตลอดจนกำรเข้ำเป็นผูค้�ำ้ประกนั	เพือ่กำรท�ำธรุกรรมตำมปกตขิองบรษัิท	และเป็นไปเพือ่ประโยชน์
ในกำรด�ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท	ภำยในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด
	 5.		 ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอ�ำนำจกำรบรหิำรจดักำร	โดยให้ครอบคลมุรำยละเอียดกำรคดัเลอืก	กำรว่ำจ้ำง	กำรโยกย้ำย	
กำรฝึกอบรม	และกำรเลกิจ้ำงพนกังำนของบรษัิทท่ีเป็นคณะจดักำร	หรอืผูบ้รหิำรระดบัสงู	และกำรลงนำมในสญัญำจ้ำงแรงงำน
ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
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Committee Members Position Number	of	attendance	(Times)

1.  Mr.	Charoen	Sirivadhanabhakdi Chairman	of	Executive	Board 5/6

2.  Dr.	Chaiyut	Pilun-owad Vice	Chairman	of	Executive	
Board

6/6

3.  Mr.	Thirasakdi	Nathikanchanalab Vice	Chairman	of	Executive	
Board

6/6

4.  Mr.	Prasert	Maekwatana Vice	Chairman	of	Executive	
Board

6/6

5.  Mr.	Suvarn	Valaisathien Executive	Director 5/6

6.  Mr.	Sithichai	Chaikriangkrai Executive	Director 4/6

7.  Mr.	Aswin	Techajareonvikul Executive	Director 6/6

8.  Mrs.	Thapanee	Techajareonvikul Executive	Director 5/6

9.  Mr.	Panote	Sirivadhanabhakdi Executive	Director 1/6

	 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.

(2) Executive Board
	 The	Charter	of	the	Executive	Board	Committee	states	that	the	Executive	Board	shall	consist	of	a	Chairman	and	
at	least	two	more	members,	with	all	members	elected	to	the	board	from	the	meeting	of	the	Board	of	Directors.
	 At	present,	the	Executive	Board	consists	of	nine	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	carry-out	the	policy	initiated	by	the	Board	of	Directors	into	the	
corporate	plans	to	be	implemented,	and	to	follow-up	that	the	Company’s	performance	is	in	line	with	the	policy.								
Operational	problems,	resolutions,	and	activities,	of	the	Executive	Board	are	reported	to	the	Board	of	Directors.
	 As	of	31	December	2017,	the	Executive	Board	comprises	nine	members	and	the	attendance	of	each	member	
as	per	the	following	details:

Scope	of	Responsibilities	of	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	Directors.
	 2.		 Formulate	business	plan,	budget	and	management	authorities	for	approval	by	the	Board	of	Directors.
	 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	Directors.
	 4.		 Approve	budget	for	investment	or	other	operations,	borrowings	and	credit	application	with	any	financial	
institutions,	loan	extension	and	being	guarantor	for	normal	business	transaction	of	the	Company	and	operating							
according	to	the	Company’s	objectives	within	the	budget	limit	as	specified	by	the	Board	of	Directors.
	 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	Directors.
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	 6.	 ก�ำกบัดแูลและอนมัุติเรือ่งท่ีเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษัิท	และอำจแต่งตัง้หรอืมอบหมำยให้บุคคลหนึง่หรอืหลำยคน
กระท�ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรตำมท่ีเห็นสมควรได้	 และคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิก	
เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขอ�ำนำจนั้นๆ	ได้
	 7.	 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

(3)  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ
	 กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลกจิกำร	ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	
และก�ำกับดูแลกิจกำร	ประกอบด้วยประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร	และสมำชิกอีก
อย่ำงน้อย	2	คน	ซึ่งทั้งหมดมำจำกกำรแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	และต้องไม่เป็นประธำนกรรมกำรบริษัท	
	 ปัจจุบันคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร	มีกรรมกำรทั้งสิ้น	3	ท่ำน	โดยมีกรรมกำรที่เป็น
กรรมกำรอิสระจ�ำนวน	2	ท่ำน	ทั้งนี้	กรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร	แต่ละท่ำนจะพ้นจำกต�ำแหน่ง
เมื่อสิ้นวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในแต่ละสมัยของตน	 ท้ังนี้	 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งกรรมกำร
สรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร	ซึ่งสิ้นสุดวำระนั้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้ำท�ำหน้ำที่กรรมกำรสรรหำ	
ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร	อีกก็ได้
	 คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลกจิกำร	มีภำรกจิในกำรพจิำรณำและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบัติ
เหมำะสมเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท	และพจิำรณำและเสนอช่ือบุคคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมำะสมเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 และผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป	
รวมถึงพิจำรณำก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 และผู้บริหำรระดับสูง
ตั้งแต่ระดับรองผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป	 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่ำตอบแทน
ของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่ระดบัรองผูจ้ดักำรใหญ่ขึน้ไป	 ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
เป็นผู้อนุมัติ
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร	มีจ�ำนวน	3	ท่ำน	และมีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร	ในปี	2560	จัดขึ้นจ�ำนวน	4	ครั้ง	สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง เข้าประชุม	(จ�านวนการเข้าประชุม)

1.		ดร.	ชัยยุทธ	ปิลันธน์โอวำท ประธำนกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน		
และก�ำกับดูแลกิจกำร

4/4

2.		พลต�ำรวจเอกกฤษณะ	ผลอนันต์ กรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และ
ก�ำกับดูแลกิจกำร	

4/4

3.		พลเอกนิวัตร	มีนะโยธิน* กรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และ
ก�ำกับดูแลกิจกำร

0/0

	 ท้ังนี	้นำงฐำปณ	ีเตชะเจรญิวกิลุ	ท�ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลกจิกำร																																				
                         
หมำยเหต	ุ *พลเอกนวิตัร	มีนะโยธนิ	ได้รบัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิท	ครัง้ท่ี	5/2560	ให้เป็นกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบั

ดูแลกิจกำร	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกำยน	2560

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ
	 มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 ครั้งท่ี	13/2559	 ประชุมเม่ือวันท่ี	14	 ธันวำคม	2559	 มีมติให้แก้ไขกฎบัตรของ													
คณะกรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 โดยให้มี		
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	14	ธันวำคม	2559	เป็นต้นไป	โดยคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำรมี
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่	ดังนี้
	 1.	 ด�ำเนนิงำนในทุกๆ	เรือ่งท่ีกฎหมำย	ประกำศคณะกรรมกำร	ก.ล.ต.	ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุน	และประกำศ
หรือข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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Committee Members Position Number	of	attendance	(Times)

1.		Dr.	Chaiyut	Pilun-Owad	 Chairman	of	the	Nomination,	Remuneration	
and	Corporate	Governance	Committee	
Member

4/4

2.		Police	General	Krisna	Polananta The	Nomination,	Remuneration	and	
Corporate	Governance	Committee	Member

4/4

3.		Genreral	Nivat	Meenayotin* The	Nomination,	Remuneration	and
Corporate	Governance	Committee	Member

0/0

	 Mrs.	Thapanee	Techajareonvikul	acts	as	the	Secretary	of	the	Nomination	Remuneration	and	Corporate										
Governance	Committee.																								

Note	:		*The	Board	of	Directors’	Meeting	of	the	Company	No.	5/2017	resolved	to	approve	the	appointment	of	Genreral	Nivat	Meenayotin		

as	the	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee	Member	effective	from	14	November	2017.

Authority	and	Scope	of	Responsibilities	of	Nomination	Remuneration	and	Corporate	Governance	
Committee
	 The	Board	of	Directors’	meeting	No.	13/2016	held	on	14	December	2016	are	resolved	to	amend	the	charter	of	
the	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee	to	be	complied	with	the	Corporate	Governance	
principles.	The	amendment	became	effective	on	14	December	2016.	The	scope	of	responsibilities	of	the	Nomination,	
Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee	is	as	follows:
	 1.	 To	perform	all	tasks	specified	by	laws	and	notifications	of	the	SEC,	notifications	of	the	SEC	Committee,	
and	notifications	or	regulations	by	the	SET.

	 6.		 Supervise	and	approve	the	Company’s	business	operations,	appoint	or	assign	a	person	or	persons	to	act	
on	behalf	of	the	Executive	Board	as	deemed	appropriate	with	the	power	to	cancel,	change	or	amend	the	authorities.
	 7.		 Perform	any	other	duties	as	assigned	by	the	Board	of	Director.

(3) Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 
	 According	to	the	charter	of	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee,	the	Committee	
shall	comprise	a	Chairman	and	at	least	two	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,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee	has	three	members	in	total,	
two	of	them	is	acting	as	independent	directors.	Each	member	is	subject	to	the	director	term.	A	retiring	member	is	
eligible	for	re-election.
	 The	scope	of	responsibilities	of	the	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee	is	to	
nominate	persons	with	appropriate	qualifications	for	election	in	shareholder	meetings	and	to	nominate	persons	as	
the	President	and	Executive	Vice	Presidents	appointed	by	the	Board	of	Directors.	In	addition,	the	Committee	is							
responsible	for	proposing	remuneration	packages	criteria	for	the	level	of	President	and	top	management	starting	from	
Executive	Vice	President	onwards.	Directors	remuneration	package	shall	be	proposed	in	the	shareholder	meeting	for	
approval.
	 As	of	31	December	2017,	the	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee	has	three	
members	and	its	meetings	were	held	four	times	in	2017.	The	details	of	attendance	of	each	member	are	as	follows:
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	 2.	 ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท	 เพื่อให้เป็นไป
ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป	รวมถึงควำมโปร่งใส	น่ำเชื่อถือ	และตรวจสอบได้
	 3.	 ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท	อย่ำงน้อยปีละครั้ง	พร้อมให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรบริษัท
ตำมที่เห็นสมควรให้มีอ�ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจริยธรรมองค์กร	และ/หรือ	ให้ก�ำกับดูแลและมีอ�ำนำจแต่งตั้งคณะท�ำงำน	
เพื่อกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตและคอร์รัปชัน
	 4.	 พจิำรณำและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมำะสมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท	 และ/หรอื	 ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
	 5.	 พิจำรณำและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 เพื่อแต่งตั้งเป็นประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร	กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ผู้จัดกำรใหญ่สำยธุรกิจ	(President)	หรือต�ำแหน่งเทียบเท่ำในขณะนั้น
	 6.	 พิจำรณำก�ำหนดหลกัเกณฑ์ส�ำหรบักำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร	ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร	กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่	
ผู้จัดกำรใหญ่สำยธุรกิจ	 (President)	 หรือต�ำแหน่งเทียบเท่ำในขณะนั้น	 แล้วน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ										
ขออนุมัติ	รวมทั้งสอบทำนให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ส�ำหรับกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมอยู่เสมอ
	 7.	 พจิำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีและโบนสัประจ�ำปีให้แก่กรรมกำร	ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร	กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่	
ผูจ้ดักำรใหญ่สำยธรุกจิ	(President)		หรอืต�ำแหน่งเทียบเท่ำในขณะนัน้	แล้วน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท	และ/หรอื	
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่ออนุมัติ
	 8.	 พิจำรณำก�ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีและโบนสัประจ�ำปีให้แก่พนกังำน	แล้วน�ำเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท
	 9.	 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษัิทตำมท่ีเห็นเหมำะสมหรอืเมือ่ได้รบักำรร้องขอพจิำรณำก�ำหนดเงือ่นไขต่ำงๆ	ในกรณท่ีีบริษัทจะท�ำกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์
ท่ีออกใหม่เพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติหน้ำท่ี	 ให้แก่กรรมกำรและพนักงำน	 แล้วน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 และ/หรือ												
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่ออนุมัติ
	 10.	ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 กฎบัตรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งประกอบด้วยประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและสมำชิกอีกอย่ำงน้อย	2	คน	ซึ่งทั้งหมดมำจำกกำรแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	
	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีภำรกิจในกำรน�ำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 เพื่อเป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติภำยในกลุ่มบริษัท	สนับสนุนกำรอบรม	รวบรวม	ติดตำมควำมเสี่ยง	เพื่อให้เกิดควำมตระหนักและเข้ำใจในควำมส�ำคัญ
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจ�ำนวน	11	ท่ำน	
	 กฎบัตรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งก�ำหนดให้ควรมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ	4	คร้ัง	ส�ำหรบักำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่งในปี	2560	ตำมวำระปกตจิดัข้ึนจ�ำนวน	4	ครัง้	ซ่ึงกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งแต่ละท่ำน	
สรุปได้ดังนี้	

รายชื่อ ต�าแหน่ง เข้าประชุม	(จ�านวนการเข้าประชุม)

1.		นำงสำวพจนีย์	ธนวรำนิช	* ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

0/0

2.		นำยอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/4

3.		นำยธีรศักดิ์	นำทีกำญจนลำภ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4

4.		นำยประเสริฐ	เมฆวัฒนำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4

5.		นำยสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/4

6.		นำยปฐพงศ์	เอี่ยมสุโร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4

7.		นำยธีระพล	เกียรติสุรนนท์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4

8.		นำยตุลย์	วงศ์ศุภสวัสดิ์* กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 0/0

9.		นำงวิภำดำ	ดวงรัตน์*			 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 0/0
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Committee Members Position Number	of	attendance	(Times)

1.		Ms.	Potjanee	Thanavaranit* Chairman 0/0

2.		Mr.	Aswin	Techajareonvikul	 Committee	Member	 1/4

3.		Mr.	Thirasakdi	Nathikanchanalab Committee	Member	 4/4

4.		Mr.	Prasert	Maekwatana Committee	Member	 4/4

5.		Mr.	Sithichai	Chaikriangkrai Committee	Member	 1/4

6.		Mr.	Pattaphong	Iamsuro Committee	Member	 4/4

7.		Mr.	Terapon	Kietsuranon Committee	Member 4/4

8.		Mr.	Tul	Wongsuphasawat* Committee	Member 0/0

9.		Mrs.	Vipada	Duangratana* Committee	Member 0/0

	 2.	 To	provide	consultation	to	the	Board	of	Directors	regarding	guidance	and	policy	on	Corporate	Governance	
that	is	acceptable,	transparent,	reliable,	auditable	and	in	compliance	with	the	Corporate	Governance	principles.
	 3.	 To	review	Good	Corporate	Governance	policy	of	the	Company	at	least	once	a	year,	and	to	provide													
consultation	to	the	Board	of	Directors	as	appropriate	in	order	to	authorize	an	establishment	of	the	Corporate	Ethics	
Subcommittee	and/or	to	supervise	and	authorize	the	establishment	of	Risk	Management	Committee	to	work	on	
Anti-Corruption	matters.	
	 4.		 To	consider	and	nominate	a	person	with	appropriate	qualifications	to	be	elected	as	the	director	at	the	Annual	
General	Meeting	of	shareholders.
	 5.		 To	consider	and	nominate	a	person	with	appropriate	qualifications	to	the	Board	of	Directors	for	appointment	
as	the	President	and	Executive	Vice	President	level.
	 6.		 To	consider	and	propose	the	criteria	to	the	Board	of	Directors	related	to	remuneration	packages	for	the	
directors,	President	and	Executives	Vice	President,	and	regularly	review	remuneration	policy	to	ensure	that	the	
Company’s	remuneration	criteria	remain	up-to-date	and	appropriate.
	 7.		 To	consider	and	propose	the	annual	remuneration	and	bonus	for	directors,	President	and	Executive	Vice	
Presidents	to	the	Board	of	Directors	and/or	shareholders’	meeting	for	approval.
	 8.		 To	consider	and	propose	the	criteria	of	annual	remuneration	and	bonus	for	the	employees	to	the	Board	of	
Directors.	
	 9.		 To	prepare	a	Report	of	the	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee	for	submission	
to	the	Board	of	Directors’	meeting	when	requested	or	as	deemed	appropriate,	and	in	the	case	the	Company	plans	
to	offer	Employee	Stock	Option	Plan	(ESOP)	to	further	propose	this	to	the	Board	of	Directors’	meeting	and/or								
shareholders’	meeting	for	approval.
	 10.		To	perform	any	other	tasks	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.	

(4) Risk Management Committee
	 The	Charter	of	Risk	Management	Committee	indicates	that	the	Risk	Management	Committee	consists	of	one	
Chairman	and	at	least	two	members	as	appointed	by	the	Board	of	Directors.
	 The	Risk	Management	Committee	has	the	duties	and	responsibilities	to	present	risk	policy	and	risk	management	
framework	to	guide	the	company’s	and	its	subsidiaries	operations,	and	to	support	the	training	related	to	risk	management	
in	order	to	create	awareness	and	understanding	of	the	significance	of	risk	management	in	the	organization.
	 As	of	31	December	2017,	the	Risk	Management	Committee	comprises	11	members,	and	the	Charter	of	Risk	
Management	committee	regulates	that	the	meeting	should	be	held	at	least	four	times	per	annum.	The	Risk	Management	
committee	held	four	times	in	2017	with	the	attendance	of	each	member	is	below:
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	 ทั้งนี้	นำงสำวนันทำวดี	สันติบัญญัติ	ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หมำยเหตุ	 นำงสำวพจนีย์	 ธนวรำนิช	 	นำยตุลย์	 วงค์ศุภสวัสดิ์	 	นำงวิภำดำ	ดวงรัตน์	 	นำยศุภกิจ	อัศวชัย	 ได้รับกำรแต่งตั้งจำกกำรประชุม									

คณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	5/2560	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกำยน	2560	ให้เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	7/2551	ประชุมเมื่อวันที่	13	พฤศจิกำยน	2551	มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง					

กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ทั้งนี้	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่	1	มีนำคม	2552	เป็นต้นไป	โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีอ�ำนำจหน้ำที่	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ด�ำเนินงำนในทุกๆ	 เรื่องท่ีกฎหมำย	 ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 และ
ประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ก�ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีหรอืสิง่ท่ีต้องด�ำเนนิกำรส�ำหรบัคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	
	 2.	 พจิำรณำควำมเสีย่งท่ีส�ำคญัในระดบัองค์กรเพือ่กำรด�ำเนนิธรุกจิของบริษัทในทุกๆ	ด้ำน	ซ่ึงรวมถงึกำรพฒันำขดีควำม
สำมำรถขององค์กร	กำรผลิตเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม	กำรลงทุน	กำรเงินและ
พำณชิย์	กฎหมำย	และกฎระเบียบต่ำงๆ	เพือ่ก�ำหนดเป็นนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งของธรุกจิท่ีสำมำรถวเิครำะห์	ประเมินผล
และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิผล	แล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติ	
	 3.	 สอบทำนให้บริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธุรกิจที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล	รวมทั้งจัดท�ำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรตำมที่เห็นเหมำะสมหรือเมื่อได้รับกำรร้องขอ
	 4.	 ก�ำหนดกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธุรกิจซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิทได้อนมัุตแิล้ว	พร้อมท้ังวเิครำะห์	ประเมนิผล	และตดิตำมกำรปฏบัิตติำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งของ
ธุรกิจที่ก�ำหนดไว้แล้ว	
	 5.	 ก�ำกบัดแูลและสนบัสนนุให้กำรบรหิำรควำมเสีย่งประสบควำมส�ำเร็จท้ังในระดบัองค์กรและระดบัโครงกำร	(Enterprise	
Wide	Risk	Management)	โดยมุ่งเน้นเพิม่กำรให้คณะจดักำรและพนกังำนให้ควำมส�ำคญัและค�ำนงึถงึควำมเสีย่ง	(Risk	Awareness)	
ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบกำรตัดสินใจในกำรใช้ทรัพยำกรและด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอและให้												
กำรสนับสนุนกำรท�ำงำนของคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management	Subcommittee)	 และ/หรือ	 ผู้บริหำร
ควำมเสี่ยง	(Risk	Manager)	
	 6.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

(5)  คณะกรรมการการลงทุน
	 คณะกรรมกำรกำรลงทุนประกอบด้วยประธำนคณะกรรมกำรกำรลงทุนและสมำชิก	 ซ่ึงท้ังหมดมำจำกกำรแต่งตั้งโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรกำรลงทุนมีคณะกรรมกำรทั้งสิ้น	4	ท่ำน	มีกำรจัดประชุมทั้งสิ้น	1	ครั้ง	ซึ่งกำร
เข้ำร่วมประชุมของกำรลงทุนแต่ละท่ำน	สรุปได้ดังนี้	

รายชื่อ ต�าแหน่ง เข้าประชุม	(จ�านวนการเข้าประชุม)

10.	นำยธีระ	วีระธรรมสำธิต กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 3/4

11.	นำยศุภกิจ	อัศวชัย*									 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 0/0

รายชื่อ ต�าแหน่ง เข้าประชุม	(จ�านวนการเข้าประชุม)

1.		นำยสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร ประธำนกรรมกำรกำรลงทุน 1/1

2.		นำยอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล กรรมกำรกำรลงทุน 1/1

3.		นำงฐำปณี	เตชะเจริญวิกุล กรรมกำรกำรลงทุน 1/1

4.		นำงสำวนัทธ์หทัย	ธนชัยหิรัญศิริ									 กรรมกำรกำรลงทุน	และ
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรกำรลงทุน

1/1
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Committee Members Position Number	of	attendance	(Times)

1.	Mr.	Sithichai	Chaikriangkrai Chairman 1/1

2.	Mr.	Aswin	Techajareonvikul Committee	Member	 1/1

3.	Mrs.	Thapanee	Techajareonvikul Committee	Member	 1/1

4.	Ms.	Nutt-hathai	Thanachaihirunsiri Committee	Member	/	Secretary
of	the	Investment	Committee

1/1

	 Mrs.	Nantavadee	Suntibunyut	acts	as	the	Secretary	of	the	Risk	Management	Committee.

Note:	The	Board	of	Directors’	Meeting	of	the	Company	No.	5/2017	resolved	to	approve	the	appointment	of	Ms.	Potjanee	Thanavaranit,	

Mr.	Tul	Wongsuphasawat,	Mrs.	Vipada	Duangratana	and	Mr.	Supakit	Assavachai	as	the	Risk	Management	Committee.

Authority	and	Scope	of	Responsibilities	of	the	Risk	Management	Committee
	 The	Board	of	Directors’	Meeting	No.	7/2008	held	on	13	November	2008	had	a	resolution	to	amend	the	charter	
of	the	Risk	Management	Committee	to	be	in	compliance	with	the	Good	Corporate	Governance	principles.	The	
amendment	became	effective	on	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	duty	and	responsibilities	
for	Risk	Management	Committee	as	indicated	by	the	SET.
	 2.		 To	consider	risk	factors	with	significant	impact	at	the	corporate	level	for	all	business	operations	covering	
the	development	of	the	organizational	competency,	the	production	with	safe	and	environmental	friendly	process,	
investment,	finance,	commerce	and	related	laws	and	regulations.	The	mentioned	factors	shall	be	considered	in							
formulating	policies	which	will	enable	the	Company	to	effectively	analyze,	assess	and	monitor	the	risk	management	
process	before	proposing	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	when	requested.
	 4.		 To	prescribe	risk	management	strategies	to	be	aligned	with	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	by								
encouraging	the	management	and	employees	to	realize	risk	management	awareness	for	each	related	factor	and	
consider	such	factors	when	making	decisions	on	resource	utilization	and	other	operations	and	to	support	the	Risk	
Management	Subcommittee	and/or	Risk	Manager.
	 6.		 To	perform	any	other	tasks	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.

(5)  Investment Committee
	 The	Investment	Committee	comprises	a	Chairman	and	members	as	appointed	by	the	Board	of	Directors.	As	of	
31	December	2017,	the	Investment	Committee	has	four	members	and	the	Investment	Committee	meetings	were	
held	one	time	in	2017.	The	attendance	details	of	each	member	are	as	follows:

Committee Members Position Number	of	attendance	(Times)

10.	Mr.	Teera	Werathamsathit Committee	Member 3/4

11.	Mr.	Supakit	Assavachai* Committee	Member	 0/0
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน
	 1)	 ก�ำหนดกลยุทธ์	เป้ำหมำย	แผนกำรลงทุน	งบประมำณกำรลงทุน	ผลตอบแทนกำรลงทุนและผลประโยชน์อืน่จำกกำร
ลงทุนในโครงกำร	เพื่อเพิ่มกำรเจริญเติบโตแก่บริษัท
	 2)		 พิจำรณำกลัน่กรองกำรลงทุนในโครงกำรท่ีฝ่ำยบริหำรฯ	เสนอเพือ่ให้โครงกำรลงทุนของกลุม่บรษัิท	มีควำมเช่ือมโยง
และสอดคล้องกบันโยบำยและเป้ำหมำยตำมแผนกำรลงทุน	โดยค�ำนงึถงึผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน	และปัจจยัเสีย่งต่ำงๆ	
ที่เกี่ยวข้องให้มีบริหำรจัดกำรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	 3)	 ตรวจสอบ	ติดตำม	และประเมินผลโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้เข้ำลงทุน	และรำยงำนคณะกรรมกำรเพื่อรับทรำบ

(6) คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 
	 คณะกรรมกำรกจิกรรมเพือ่สงัคมประกอบด้วยประธำนคณะกรรมกำรและสมำชิก	ซ่ึงท้ังหมดมำจำกกำรแต่งตัง้โดยท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท	
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคมมีคณะกรรมกำรทั้งสิ้น	5	ท่ำน	มีกำรจัดประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	
ซึ่งกำรเข้ำร่วมประชุมของกำรลงทุนแต่ละท่ำน	สรุปได้ดังนี้	

รายชื่อ ต�าแหน่ง เข้าประชุม	(จ�านวนการเข้าประชุม)

1.		ศำสตรำจำรย์กติตคิณุนำยแพทย์ภริมย์	กมลรัตนกลุ ประธำนกรรมกำรกิจกรรม
เพื่อสังคม

4/4

2.		นำยประสิทธิ์	โฆวิไลกูล กรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม 4/4

3.		นำยอัศวิน	เตชะเจริญวิกุล กรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม 3/4

4.		นำงวิภำดำ	ดวงรัตน์ กรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม 4/4

5.		นำงฐำปณี	เตชะเจริญวิกุล กรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม	และ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกิจกรรม
เพื่อสังคม

4/4

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
	 พิจำรณำกลัน่กรองนโยบำยต่ำงๆ	 ท่ีเกีย่วข้องกบันโยบำยกจิกรรมงบประมำณ	 รวมท้ังตดิตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนนิกำร						
ท่ีเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	ตำมแนวทำงปฏบัิตด้ิำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	หรอืตำมมำตรฐำน
สำกล	และปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มอบหมำย

 3) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

(1) การสรรหากรรมการอิสระ
	 บริษัทมีกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	8	 ท่ำน	 ซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติในกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ	 ตำมข้อ	16	 ของ
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่	ทจ.	28/2551	เรื่อง	กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่	(แก้ไข
เพิม่เตมิโดยประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุนท่ี	ทจ.	4/2552	เรือ่ง	กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่	
ฉบับท่ี	2	และประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุนท่ี	ทจ.	15/2554	เร่ือง	กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่	
ฉบับที่	5)	ประกอบด้วย
	 1.	 นำยประสิทธิ์	โฆวิไลกูล	 	 	 	 กรรมกำรอิสระ
	 2.	 นำงสำวพจนีย์	ธนวรำนิช	 	 	 	 กรรมกำรอิสระ
	 3.	 ศำสตรำจำรย์กิตติคุณนำยแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล	 กรรมกำรอิสระ
	 4.	 พลต�ำรวจเอก	กฤษณะ	ผลอนันต์	 	 	 กรรมกำรอิสระ
	 5.	 พลเอก	นิวัตร	มีนะโยธิน	 	 	 	 กรรมกำรอิสระ
	 6.	 นำยวีระวงค์	จิตต์มิตรภำพ		 	 	 กรรมกำรอิสระ
	 7.	 นำยรังสรรค์	ศรีวรศำสตร์	 	 	 	 กรรมกำรอิสระ
	 8.	 รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ก�ำจร	ตติยกวี	 	 กรรมกำรอิสระ
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Scope	of	Responsibilities	of	the	Corporate	Social	Responsibility	Committee
	 The	Committee	will	consider	policies	related	to	budget	activity	including	the	progress	on	social	responsibility	matters	
according	to	the	guidelines	of	the	SET	or	international	standards,	and	any	other	relevant	duties	assigned	by	the	Board	of	
Directors.

 3) Nomination of Directors and Executives

(1) Nomination of Independent Directors
	 The	Company	has	8	independent	directors	who	have	qualifications	as	required	by	No.	16	of	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.	 Ms.	Potjanee	Thanavaranit	 	 	 Independent	Director
	 3.	 Prof.	Pirom	Kamolratanakul,	M.D.,	M.Sc.	 	 Independent	Director
	 4.	 Police	General	Krisna	Polananta	 	 	 Independent	Director
	 5.	 General	Nivat	Meenayotin	 	 	 Independent	Director
	 6.	 Mr.	Weerawong	Chittmittrapap		 	 	 Independent	Director
	 7.	 Mr.	Rungson	Sriwarasat		 	 		 Independent	Director
	 8.	 Associate	Prof.	Kamjorn	Tatiyakaveem,	M.D.	 Independent	Director

Committee Members Position Number	of	attendance	(Times)

1.	Prof.	Pirom	Kamolratanakul,	M.D.,	M.SC. Chairman 4/4

2.	Mr.	Prasit	Kovilaikool Committee	Member	 4/4

3.	Mr.	Aswin	Techajareonvikul Committee	Member	 3/4

4.	Mrs.	Vipada	Duangratana Committee	Member	 4/4

5.	Mrs.	Thapanee	Techajareonvikul Committee	Member	/	Secretary
of	the	Corporate	Social	
Responsibility	Committee

4/4

Scope	of	Responsibilities	of	the	Investment	Committee
	 1)	 Determine	the	target,	investment	plan,	investment	budget,	return	on	investment	and	other	benefits	from	the	
investment	project	in	order	to	increase	growth	of	the	company.
	 2)	 Consider	the	investment	project	and	propose	it	to	the	management	in	order	to	ensure	that	the	investments	
of	the	Group	Companies	are	connected	and	are	in	line	with	the	policy	and	target	of	the	investment	plan	by	realizing	
the	valuable	return	on	investment	and	related	risk	factors	which	can	be	managed	to	acceptance	level.
	 3)	 Monitor	and	evaluate	projects	which	has	been	approved	for	investment	and	report	to	the	Board	for														
acknowledgment.

(6)  Corporate Social Responsibility Committee
	 The	Corporate	Social	Responsibility	Committee	comprises	a	Chairman	and	members	as	appointed	by	the	Board	
of	Directors.		As	of	31	December	2017,	the	Corporate	Social	Responsibility	Committee	has	five	members	and	it	held	
meetings	4	times	in	2017.	The	details	of	attendance	of	each	member	are	as	follows:
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
	 บริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระไว้เทียบเท่ำกับคุณสมบัติท่ีก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนท่ี		
ทจ.	28/2551	เรื่อง	กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่	(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุนที่	ทจ.	4/2552	เรื่อง	กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่	ฉบับที่	2	และประกำศคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุนที่	ทจ.	15/2554	เรื่อง	กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่	ฉบับที่	5)	กล่ำวคือ	“กรรมกำร
อิสระ”	หมำยถึง	กรรมกำรที่มีคุณสมบัติ	ดังนี้
	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม											
ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษัิท	ท้ังนี	้ให้นบัรวมกำรถอืหุ้นของผูท่ี้เกีย่วข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ	ด้วย
	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ	หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร	หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
	 3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	 หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย	 ในลักษณะท่ีเป็น	 บิดำมำรดำ							
คูส่มรส	พีน้่อง	และบุตร	รวมท้ังคูส่มรสของบุตรของกรรมกำรรำยอ่ืน	ผูบ้รหิำร	ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	ผูม้อี�ำนำจควบคมุ	หรอืบุคคลท่ี
จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
	 4.		 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
	 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ	 รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร	 กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์	รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร	หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน	ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม	
ค�้ำประกัน	 กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท�ำนองเดียวกัน	 ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำ											
มีภำระหนี้ท่ีต้องช�ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละ	3	 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทข้ึนไป								
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่กว่ำ	ท้ังนี	้กำรค�ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้เป็นไปตำมวธิกีำรค�ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัโดยอนโุลม	แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้
ดังกล่ำว	ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
	 5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	หรอืผูมี้อ�ำนำจควบคุม
ของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท								
บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	หรอืผู้มีอ�ำนำจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ						
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
	 6.		 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆ	 ซ่ึงรวมถงึกำรให้บรกิำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรอืท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิ	
ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบรษัิท	และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยัผูมี้อ�ำนำจควบคมุ	หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชีพนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
	 7.		 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิท	ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้ถอืหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
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Qualifications	of	the	Independent	Directors
	 The	Company	indicated	the	standard	qualifications	of	the	Independent	Directors	to	be	complied	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.	 Holding	shares	not	exceeding	1%	of	the	total	number	of	shares	with	voting	rights	of	the	Company,	its				
parent	company,	subsidiary	companies,	associated	companies,	major	shareholders,	or	controlling	persons,	including
shares	held	by	related	persons	of	such	independent	director.	
	 2.	 Neither	being,	nor	used	to	be,	an	executive	director,	employee,	staff,	or	advisor	who	receives	salary,	or	a	
controlling	person	of	the	company,	parent	companies,	subsidiary	companies,	associated	companies,	same-level	
subsidiary	companies,	major	shareholders,	or	controlling	persons,	unless	the	foregoing	status	has	ended	for	not	less	
than	two	years	prior	to	his	or	her	appointment	as	the	Company’s	independent	director.	Such	prohibited	characteristic		
shall	not	include	the	case	where	the	independent	director	used	to	be	a	government	official	or	advisor	of	a	government	
unit,	which	is	a	major	shareholder,	or	a	controlling	person	of	the	Company.
	 3.	 Not	being	a	person	related	by	blood	or	legal	registration	as	a	father,	mother,	spouse,	sibling	and	child		
including	spouse	of	the	child	of	the	Company’s	directors	executives	or	controlling	persons	of	the	Company	and	its	
subsidiaries.
	 4.	 Neither	having,	nor	used	to	have,	business	relationship	with	the	Company,	parent	company,	subsidiary	
companies,	associated	companies,	major	shareholders,	or	controlling	person	regarding	to	obstruct	their	independent	
judgment,	and	neither	being,	nor	used	to	be,	a	significant	shareholder,	or	controlling	person	of	anyone	having	a	
business	relationship	with	the	Company,	parent	company,	subsidiary	companies,	associated	companies,	major	
shareholders,	or	controlling	person	of	the	company,	unless	the	foregoing	relationship	ended	for	not	less	than	two	
years.	
	 The	term	“business	relationship”	includes	normal	business	transactions	related	to	rental	or	lease	of	immovable	
property,	transactions	assets	or	services	or	granting	or	receiving	of	financial	assistance	by	receiving	or	extending	
loans,	guarantee,	providing	assets	as	collateral	and	other	similar	actions	which	result	in	the	Company	or	its	counter	
party	being	subject	to	indebtedness	payable	to	the	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	mutandis.	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.	 Neither	being,	nor	used	to	be,	an	auditor	of	the	Company,	parent	company,	subsidiary	companies,	associated	
company,	major	shareholders,	or	controlling	persons	of	the	company,	and	not	being	significant	shareholder,	controlling	
person	or	any	of	the	person	or	the	partner	of	an	audit	firm	which	employs	auditors	of	the	Company	unless	the									
foregoing	relationship	has	ended	for	not	less	than	two	years.
	 6.	 Neither	being,	nor	used	to	be,	a	provider	of	any	professional	services	including	legal	advisor	or	financial	
advisor	who	receives	service	fees	exceeding	two	million	baht	per	year	from	the	Company,	parent	company,	subsidiary	
companies,	associated	company,	major	shareholder,	controlling	persons	of	the	company,	or	not	being	a	significant	
shareholder	or	partners	of	the	provider	of	the	professional	services,	unless	the	foregoing	relationship	ended	for	not	
less	than	two	years.	
	 7.	 Not	being	a	director	appointed	as	representatives	of	directors	of	the	Company,	the	major	shareholders	or	
any	shareholders	related	to	the	major	shareholders	of	the	Company.
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	 8.		 ไม่ประกอบกจิกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนยักบักจิกำรของบรษัิทหรือบริษัทย่อย	หรอืไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน	 ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและ
เป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
	 9.		 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
	 ทั้งนี้	 ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำมข้อ	1	 ถึง	9	 แล้ว	 กรรมกำรอิสระอำจได้รับ	
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	 โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	(collective									
decision)	ได้
	 ในกรณีทีบ่คุคลทีบ่รษิทัแตง่ตั้งให้ด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรอสิระเป็นบคุคลทีม่หีรือเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิหรอืกำรให้
บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก�ำหนดตำมข้อ	4	หรือ	ข้อ	6	ให้บริษัทได้รับกำรผ่อนผัน	ข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดังกล่ำว	 ก็ต่อเม่ือบริษัทได้จัดให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทท่ีแสดงว่ำ						
ได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ	89/7	แล้วว่ำ	กำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็น
ที่เป็นอิสระ	และจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระด้วย
	 ก.		 ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพท่ีท�ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำม											
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
	 ข.		 เหตุผลและควำมจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ
	 ค.		ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผู้ขออนุญำตในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ
	 เพื่อประโยชน์ตำมข้อ	5	และ	ข้อ	6	ค�ำว่ำ	“หุ้นส่วน”	หมำยควำมว่ำ	บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกส�ำนักงำนสอบบัญชี	หรือ
ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพให้เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในรำยงำนกำรสอบบัญชี	 หรือรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ	(แล้วแต่กรณี)											
ในนำมของนิติบุคคลนั้น			

กรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพ
	 จำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระพบว่ำ	นำยวีระวงค์	 จิตต์มิตรภำพ	 เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพในลักษณะ
ของกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัท	 และได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัท	
เป็นจ�ำนวนเงินเกินกว่ำสองล้ำนบำท	ท�ำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน	
ท่ี	 ทจ.	28/2551	 เรื่อง	 กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่	(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำร		
ตลำดทุน	ที่	ทจ.	4/2552	เรื่อง	กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่	ฉบับที่	2	และประกำศคณะกรรมกำร
ก�ำกบัตลำดทุนท่ี	ทจ.	15/2554	เรือ่ง	กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่	ฉบับท่ี	5)	แต่เนือ่งจำกนำยวรีะวงค์	
จิตต์มิตรภำพ	เป็นผู้ที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ตลอดจนมีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกฎหมำยต่ำงๆ	และเป็นที่ยอมรับจำกบุคคล
ท่ัวไปรวมถึงองค์กรต่ำงๆ	 ท่ีมีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำควำมเป็นมืออำชีพของกรรมกำรและส่งเสริมให้เกิดกำรก�ำกับดูแล
กจิกำรท่ีดีในประเทศไทย	นอกจำกนี	้นำยวรีะวงค์	จติต์มติรภำพ	ยังได้ปฏบัิตหิน้ำท่ีของตนอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ	ซ่ึงก่อให้เกดิ
ประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิท	โดยปฏบัิตหิน้ำท่ีเป็นกรรมกำรอสิระด้วยควำมรบัผดิชอบ	ระมัดระวงั	ซ่ือสตัย์
สุจริต	รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งใดๆ	เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตลอดระยะเวลำ	13	ปี
	 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที	่3/2556	ประชุมเมื่อวันที	่25	เมษำยน	2556	ได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ	89/7	แล้ว	
และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองคุณสมบัติของนำยวีระวงค์	 จิตต์มิตรภำพ	 ว่ำไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้										
ควำมเห็นที่เป็นอิสระ	 ทั้งนี้	 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนี้แล้วในหนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2559	 ในวำระพิจำรณำ
แต่งตัง้กรรมกำร	ซ่ึงท่ีประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้น	ครัง้ท่ี	1/2559	ประชุมเม่ือวนัท่ี	26	เมษำยน	2559	ได้มีมตอินมุตัแิต่งตัง้นำยวรีะวงค์	
จิตต์มิตรภำพ	เป็นกรรมกำรอิสระต่อไปอีกวำระหนึ่ง
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	 8.	 Not	undertaking	any	business	in	the	same	nature	and	in	competition	to	the	business	of	subsidiaries	or	
significant	subsidiaries,	or	not	being	significant	partner	or	executive	directors,	employee,	staff,	advisor	who	receives	
salary	or	hold	shares	exceeding	one	percent	of	the	total	number	of	shares	with	voting	rights	of	other	companies	which	
undertakes	the	similar	business	and	competition	to	the	Company	and	subsidiaries.
	 9.	 Not	having	any	other	manners	obstructing	incapability	to	express	independent	opinions.	
	 After	being	appointed	as	an	independent	director	with	the	qualifications	under	the	First	to	Ninth	Paragraphs,	the	
independent	director	may	be	assigned	by	the	Board	of	Directors	to	take	part	in	the	business	decision	making	process	
of	the	company,	parent	company,	subsidiary	company,	associated	companies,	same-level	subsidiary	companies,	
major	shareholders,	or	controlling	persons	provided	that	such	decision	shall	be	in	the	form	of	a	collective	decision.	
	 In	case	of	the	person	being	appointed	as	independent	directors	to	have	a	business	relationship	or	provide		
professional	services	exceeding	the	value	specified	from	Clause	4	or	Clause	6	of	the	first	paragraph,	the	Company	
shall	be	granted	an	exemption	from	such	prohibition	if	it	obtains	the	opinion	from	the	Board	of	Directors	indicating	
that,	by	taking	into	account	of	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	remaining	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.

Professional	Activities	of	an	Independent	Director
	 Having	considered	the	qualifications	of	existing	independent	directors,	the	Company	found	that	Mr.	Weerawong	
Chittmittrapap	is	a	professional	legal	advisor	of	the	Company	who	received	professional	fee	over	two	million	baht							
per	year.	This	is	not	in	line	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	re:	Application	for	and	Approval	of	Offer	for	Sale	of	Newly	Issued	Shares	No.	5).
	 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	duties	as	an	independent	director	
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	years.
	 Based	on	the	meeting	of	the	Board	of	Directors	No.	3/2013	on	25	April	2013,	a	consensus	decision	was	made	
to	approve	qualifications	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	2016	in	the	Agenda	of	“Election	of	the	Directors”	and	as	per	the	resolution	of	the	Annual	General	Meeting	
No.	1/2016	held	on	26	April	2016	resolved	that	Mr.	Weerawong	Chittmittrapap	shall	continue	to	serve	as	the													
Company’s	Independent	Director.
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ
	 ในกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทนั้น	บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแล
กจิกำรประกอบด้วยกรรมกำรอสิระจ�ำนวน		2	ท่ำน	จำกจ�ำนวนคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลท้ังหมด	
3	ท่ำน	เพือ่ท�ำหน้ำท่ีเป็นผูพ้จิำรณำคดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมำะสมและเสนอให้คณะกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำ
ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทต่อไป
	 ในกำรสรรหำและเสนอชือ่กรรมกำรดงักล่ำว	คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลกจิกำรจะพจิำรณำ
บุคคลท่ีมีคณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตบิริษัทมหำชนจ�ำกดั	พ.ศ.	2535	และพระรำชบัญญตัิ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	นอกจำกนีย้งัพจิำรณำถงึองค์ประกอบของคณะกรรมกำรท่ีต้องประกอบด้วยกรรมกำร
ที่มีคุณสมบัติหลำกหลำย	ทั้งในด้ำนทักษะ	ประสบกำรณ์	ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัท	และเพศ	โดยกำร
สรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำรแบ่งออกเป็น	2	กรณี	ดังนี้
 (ก)	 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
	 ตำมข้อบังคับบริษัท	 ข้อ	17	 ก�ำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง	 กรรมกำรจะต้องออกจำกต�ำแหน่ง
อย่ำงน้อยจ�ำนวนหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำ
และเสนอบุคคลที่เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป	
ทั้งนี้	กรรมกำรที่ออกจำกต�ำแหน่งไปนั้นอำจได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่งก็ได้
 (ข)	 การแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
	 คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเหมำะสม	 และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีกฎหมำย
ก�ำหนดเข้ำเป็นกรรมกำรแทนต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีว่ำงลง	(เว้นแต่ในกรณท่ีีวำระกรรมกำรท่ีได้ว่ำงลงนัน้จะเหลอืน้อยกว่ำ	2	เดอืน	
ให้คณะกรรมกำรบรษัิทเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิำรณำแต่งตัง้)	โดยบุคคลท่ีเข้ำแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพยีงเท่ำวำระท่ี
ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน	
	 ท้ังนี	้มตขิองคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรแต่งตัง้บุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในกรณนีีต้้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
	 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลำยรำยรวมกันที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ	5	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทสำมำรถเสนอบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรแทนต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีออกตำมวำระได้
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	4	 เดือน	 ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมกำรได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์บริษัท	ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลกจิกำร
จะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป	
เว้นแต่คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลกจิกำรหรอืคณะกรรมกำรบรษัิทจะพจิำรณำเป็นอย่ำงอ่ืน	บุคคล
ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะถกูบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมผูถ้อืหุ้น	พร้อมข้อคดิเห็นของคณะกรรมกำร
บรษัิท	และบุคคลท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลกจิกำรหรอืคณะกรรมกำร
บริษัท	บริษัทจะแจ้งเพื่อทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในกำรปฏิเสธด้วย

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ	โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 2.	 ผูถ้อืหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมอียู่ท้ังหมดตำม	ข้อ	1.	เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้	
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
	 3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำร						
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ให้ประธำนในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด	 เพื่อให้ได้จ�ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมี
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(2) Nomination of Directors and Executives

Criteria,	Selection	and	Appointment	of	Director
	 In	the	selection	and	appointment	of	directors,	the	Company	has	appointed	the	Nomination,	Remuneration	and	
Corporate	Governance	Committee,	which	consists	of	two	independent	directors	out	of	three	directors,	to	select	the	
qualified	persons	to	be	the	new	director	and	then	propose	their	names	to	the	Board	of	Directors,	before	submitting	
their	names	to	the	shareholder	meeting	for	the	final	approval.
	 In	the	selection	and	nomination	of	directors,	the	Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance										
Committee	would	consider	the	person	with	proper	qualifications	with	no	record	of	illegal	actions	according	to	Limited	
Public	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,	Remuneration	and	
Corporate	Governance	Committee	will	consider	and	nominate	qualified	persons	to	the	Board	of	Director	for															
pre-approval.	The	final	approval	and	the	selection	will	be	completed	at	the	shareholders’	meeting.	Note	that	the		
retiring	director	can	be	re-selected	to	the	Board	of	Directors	for	another	term.	
	 (b)		Appointment	of	Director	replacing	vacant	position	from	reasons	other	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	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	shareholders	in	the	selection	of	Directors
	 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	four	months	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,	Remuneration	and	Corporate	
Governance	Committee	will	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	will	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.	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	have	the	casting	vote	to	determine	the	winner(s)	of	the	final	
vacant	position(s).
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การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร
	 ในกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร	 เป็น						
ผู้พิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม	มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	ทักษะ	 และประสบกำรณ์	 ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำน
ของบรษัิท	และสำมำรถบรหิำรงำนให้บรรลวุตัถปุระสงค์	เป้ำหมำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดไว้และเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป	

 4) การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 ในด้ำนกลไกในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น	บริษัทได้มีกำรแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น	 โดย
บุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำย	 ควบคุมดูแลกำรบริหำร
จัดกำรและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ของบริษัท	 รวมถึงก�ำกับดูแลให้มีปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย	กฎเกณฑ์	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน	
กำรท�ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน	 กำรท�ำรำยกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์	 หรือกำรท�ำรำยกำรส�ำคัญอื่นให้											
ครบถ้วน	ถกูต้อง	และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบักำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท�ำรำยกำรในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท

 5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส	 และยังคงนโยบำยและวิธีกำรดูแลผู้บริหำรท่ีชัดเจนในกำร
ห้ำมน�ำข้อมูลภำยในของบรษัิทไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	ตำมท่ีได้ระบุไว้ในจรรยำบรรณทำงธรุกจิของบริษัทมำตัง้แต่ปี	2551	
โดยก�ำหนดให้บริษัท	 บริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมของบริษัทท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ต้อง
ปฏบัิตติำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรใช้ข้อมูลภำยใน	โดยด�ำเนนิกำรให้มีควำมเสมอภำค	และยุตธิรรมต่อผูถ้อืหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั	
และเพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรกระท�ำผิดกฎหมำยของบุคลำกรทุกระดับของบริษัท	 และครอบครัวทุกคนท่ีได้รับทรำบ	 หรืออำจ		
ได้รบัทรำบข้อมลูภำยในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน	 บรษัิทจงึห้ำมบุคคลดงักล่ำวท�ำกำรซ้ือขำยหุ้น	 หรอืชักชวนให้บุคคลอ่ืน				
ซ้ือหรอืขำย	หรอืเสนอซ้ือหรอืเสนอขำยหุ้นของบรษัิท	บรษัิทย่อยและ/หรือบรษัิทร่วมของบรษัิทซ่ึงจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์	
ไม่ว่ำจะด้วยตนเองหรือผ่ำนนำยหน้ำในขณะท่ียังครอบครองข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนอยู ่	 โดยบริษัทและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่ำวเป็นกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพื่อเก็งก�ำไร	 หรือ
สร้ำงควำมได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
	 นอกจำกนี้	 กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก	่					
คณะกรรมกำรเป็นประจ�ำและเปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปี
	 อีกท้ังบริษัทยังได้จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยในท่ีท�ำงำนเพ่ือป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสำรลับและได้ด�ำเนินกำรจ�ำกัด
กำรเข้ำถึงข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ	 โดยให้รับรู้เฉพำะแก่ผู้เกี่ยวข้องและท่ีจ�ำเป็นเท่ำนั้น	 จึงถือเป็นหน้ำท่ีของเจ้ำของ
ข้อมูลหรอืผูค้รอบครองข้อมูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนจะต้องก�ำชับผู้ท่ีเกีย่วข้องให้ปฏบัิตติำมข้ันตอนกำรรกัษำควำมปลอดภยั
โดยเคร่งครัด	ทั้งนี้	ผู้ฝ่ำฝืนกำรใช้ข้อมูลภำยในจะต้องถูกลงโทษทำงวินัย	และ/หรือ	กฎหมำยแล้วแต่กรณี

 6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 1)	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 ในปี	2560	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีให้แก่บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	
จ�ำกดั	โดยแบ่งเป็นค่ำสอบบัญชีส�ำหรบับรษัิทเป็นจ�ำนวนเงนิ	1,060,000	บำท	และค่ำสอบทำนงบกำรเงนิ	ไตรมำสเป็นจ�ำนวนเงนิ	
1,890,000	บำท	รวมเป็นเงิน	2,950,000	บำท	ค่ำสอบบัญชีส�ำหรับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศจ�ำนวน	69	บริษัท	
เป็นจ�ำนวนเงินประมำณ	22,654,438*	 บำท	 รวมค่ำสอบบัญชีส�ำหรับบริษัทและบริษัทย่อย	 เป็นจ�ำนวนเงินท้ังสิ้นประมำณ	
25,604,438*	บำท	
	 ส�ำหรับบริษัทย่อยภำยในประเทศทีห่ยดุด�ำเนนิกำร	และบริษัททีม่กีำรด�ำเนินกำรไม่มำก	จ�ำนวน	18	บริษทั	ตรวจสอบโดย
บริษัท	ฟิเดลลิตี้	ออดิท	โปรเฟสชั่นนัล	จ�ำกัด	และจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรตรวจสอบบัญชี	เป็นจ�ำนวนเงิน	391,000	บำท

หมำยเหตุ	 *ส�ำหรับบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ	ใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย	ส�ำหรับปี	2560
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Method	for	Top	Management	Selection
	 In	the	selection	of	the	Chief	Executive	Officer	&	President,	the	Nomination,	Remuneration	and	Corporate							
Governance	Committee	will	submit	recommendations	based	on	an	evaluation	of	performance,	ability	and	leadership	
potential	to	the	Board	of	Directors	for	final	appointment.

 4) Governance over the subsidiaries and associates

	 To	govern	its	subsidiaries	and	associates,	representatives	from	the	Company	elected	by	the	Board	of	Directors	
to	act	as	the	directors	in	the	subsidiaries	and	associates.	The	number	of	directors	in	subsidiaries	and	associates	
depends	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.

 5) Management of Internal Information

	 The	Company	adheres	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	listed	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	personnel	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	enticing	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	listed	on	the	SET.
	 Furthermore,	the	Company’s	directors	and	management	have	the	duties	to	report	their	shareholding	of	the	
Company	in	compliance	with	SET	and	SEC’s	rules	and	regulations.	The	directors	and	management	are	also	required	
to	send	the	report	to	the	Board	of	Directors	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

 1)	 Auditor	fee
	 In	2017,	the	Company	and	its	subsidiaries	engaged	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Audit	Co.,	Ltd.	to	provide	
audit	services	with	the	total	fees	of	Baht	25,604,438*.	The	fee	comprises	audit	fee	for	the	Company	amounting	to	
Baht	1,060,000,	reviewing	fee	for	quarterly	financial	reports	amounting	to	Baht	1,890,000	(total	fee	for	the	Company	
is	Baht	2,950,000).	The	audit	fee	for	69	subsidiaries	in	Thailand	and	overseas	amounting	to	Baht	22,654,438*.	
	 The	Company’	subsidiaries	which	are	dormant	or	have	minor	operations	with	a	total	of	18	companies,	were	
audited	by	Fidelity	Audit	Professional	Co.,	Ltd.	The	Company	paid	for	audit	fee	in	the	amount	of	Baht	391,000.

Remark*:	 For	oversea	subsidiaries,	the	fees	are	based	on	the	average	exchange	rate	for	2017.
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 2)	ค่าบริการอื่น
	 บรษัิทและบรษัิทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรตรวจสอบตำมวธิกีำรท่ีตกลงร่วมกนัให้แก่บรษัิท	ดลีอยท์	ทู้ช	โธมัทส	ุไชยยศ	
สอบบัญชี	จ�ำกัด	รวมเป็นเงิน	850,000	บำท

 7) หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้

	 บริษัทได้ท�ำกำรตรวจสอบประเมินควำมแตกต่ำง	 ในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 ปี	2555	 ของตลำดหลักทรัพย์	 และ
หลักเกณฑ์โครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท	 โดยพัฒนำ
ทำงด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดีให้กบับรษัิท	แต่อย่ำงไรกต็ำมบริษัทยงัมีบำงเร่ืองท่ีบรษัิทไม่สำมำรถปฏบัิต	ิคอืคณะกรรมกำร
ควรมขีนำดท่ีเหมำะสมและประกอบด้วยบุคคลท่ีมคีวำมรู	้ประสบกำรณ์	และควำมสำมำรถท่ีเพยีงพอ	ท่ีจะปฏบัิตหิน้ำท่ีได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ	โดยต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	5	คน	และไม่ควรเกิน	12	คน	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับขนำด	ประเภท	และควำมซับซ้อนของ
ธุรกิจ
	 บรษัิทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	15	คน	กำรเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นไปตำมมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้นตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำร
ตำมกฎหมำยและข้อบังคบัของบรษัิท	โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกบัข้อก�ำหนดของส�ำนกังำน	ก.ล.ต.	ซ่ึงเป็นจ�ำนวนท่ีเหมำะสม
กับธุรกิจของบริษัท	

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
	 บรษัิทได้จดัให้มีกระบวนกำรท�ำงำนและกำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำท่ีในกำรปฏบัิตงิำนของผูบ้รหิำรและพนกังำนอย่ำงชดัเจน
และโปร่งใส	 โดยใช้กลไกของกำรตรวจสอบภำยใน	 กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุมป้องกันกำรกระท�ำท่ีไม่ถูกต้องตำม
กฎหมำย	เพือ่ให้เกดิควำมเช่ือมัน่ว่ำธรุกรรมต่ำงๆ	ของบรษัิทได้ถกูด�ำเนนิไปอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำย	มีจรยิธรรม	และต่อต้ำน
กำรทุจริตในทุกรูปแบบ	 อีกท้ังได้มีกำรสื่อสำรให้กับผู้บริหำรและพนักงำนในทุกระดับตระหนักว่ำคอร์รัปชันเป็นกำรกระท�ำผิด
กฎหมำย	โดยได้เน้นกำรสร้ำงจิตส�ำนึกให้กับพนักงำนในเรื่องนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	กำรจัดหำผู้รับเหมำที่มีศักยภำพ	ด้วย
กระบวนกำรท่ีโปร่งใส	 มีกำรก�ำกับดูแลอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 มีกระบวนกำรติดตำมและตรวจสอบให้บุคลำกรในองค์กรมีกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
	 นอกจำกนี	้บรษัิทได้เข้ำเป็นสมำชิกของหอกำรค้ำไทย	ซ่ึงมีนโยบำยท่ีชดัเจนในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน	โดยบริษัท
จะสนับสนุนและเข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ	ของหอกำรค้ำไทย	เพื่อขับเคลื่อนกระบวนกำรในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรม	 ท้ังภำยในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป	 และบริษัทเข้ำร่วมลงนำมแสดงเจตนำรมณ์ในโครงกำรปฏิบัติของ												
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันในช่วงต้นปี	2560		บริษัทได้มีกำรจัดท�ำนโยบำยจรรยำบรรณธุรกิจ	โดย
ได้ก�ำหนดหลกักำรเรือ่งให้หรอืรบัของขวญัหรอืกำรบันเทิง	ไว้เป็นส่วนหนึง่ในนโยบำยดงักล่ำว	และได้ด�ำเนนิกำรโดยมสีำระส�ำคญั	
ดังนี้	
	 -	 ด้านการสื่อสาร	รณรงค์กำรรับรู้และสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริต	ทั้งในเรื่องภำพรวมจริยธรรมทำงธุรกิจและ
กำรต่อต้ำนกำรท�ำทุจริตและคอร์รัปชัน	 โดยเริ่มจำกพนักงำนเข้ำใหม่	 และได้น�ำข้อมูลกำรเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์	
โดยแผนกำรด�ำเนินงำนประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจพนักงำนทุกคน		เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมทำงธุรกิจ		ซึ่งครอบคลุม
ในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน	
 -	 ช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตคอร์รัปชัน	หรือประพฤติมิชอบ	มีดังนี้
  	 อีเมล	:	comsec@bjc.co.th	เลขำนุกำรบริษัท	หรือ
  	 ไปรษณย์ี	 ถงึ	 ส�ำนกัเลขำนกุำรบรษัิท	 อำคำรเบอร์ลี	่ ยุคเกอร์	99	 ซอยรูเบีย	 ถนนสขุมุวทิ	42	 แขวงพระโขนง									

เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	หรือ
  	 ทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่	www.bjc.co.th>นักลงทุนสัมพันธ์>แจ้งเบำะแส
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 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	850,000.

 7) Room for Improvement

	 The	Company	reviewed	the	gap	analysis	against	the	Principles	of	Good	Corporate	Governance	2012	for	Listed	
Companies	of	the	SET	and	the	principles	used	for	the	survey	under	the	CGR	by	the	Thai	Institute	of	Directors.							
However,	some	principles	that	the	Company	failed	to	comply	with	are	as	follows:
 Size of the Board:  
	 According	to	the	recommended	principle,	a	board	should	comprise	qualified	members	with	expertise	and																			
experiences	that	are	sufficient	for	effective	management.	The	recommended	number	of	members	is	between	5-12,	
depending	upon	size,	type	and	complexity	of	the	Company.
	 The	Company’s	Board	of	Directors	comprises	15	members.	An	election	of	directors	is	organized	following	the	
resolutions	of	a	shareholders’	meeting,	in	accordance	with	the	law,	the	Company’s	Articles	of	Association,	the	SEC	
requirements,	and	suitable	for	the	Company’s	business.

Anti-Corruption	Policy
	 The	Company	manages	its	work	procedures	and	determines	authority	of	executives	and	employees	with										
explicitly	and	transparently.	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	procumbent	policy,	selection	of	contracts	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	the	Thai	Chamber	of	Commerce	who	has	clear	anti-corruption	
policy.	It	 is	our	determination	to	support	and	attend	activities	of	the	Thai	Chamber	of	Commerce	to	support																
anti-corruption	both	within	our	organization	and	toward	the	national	level.
	 In	addition,	the	Company	has	declared	its	intention	to	join	and	sign	in	the	Thailand’s	Private	Sector	Collective	
Action	against	Corruption	(CAC)	in	the	beginning	for	2017.	The	Company	has	arranged	for	the	Code	of	Conduct	
setting	out	the	rules	in	regard	to	the	provision	of	receipt	of	gifts	or	entertainment	as	part	of	the	Code	and	has												
performed	the	following	actions	to	implement	such	policy.	
 - Communication:  Provision	of	a	campaign	to	increase	awareness	for	anti-corruption	policy	as	part	of	the	
good	business	practice	and	anti-corruption	for	the	newly	hired	employees	and	e-learning	platform	as	part	of													
Company’s	the	plan	to	evaluate	the	employees’	understanding	and	awareness	on	the	anti-corruption	code	of											
conducts.
 -	 Communication	channels	to	report	corruption	cases	or	wrongful	behavior:
  	 By	email:	comsec@bjc.co.th	attention	the	Company	Secretary	or
  	 By	post:	attention	the	Company	Secretary	Office,	Berli	Jucker	Building	99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	

Road,	Prakanong,	Klongtoey,	Bangkok	10110	Thailand,	or
  	 The	Company’s	website	www.bjc.co.th>	Investor	Relations>	Clues
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 กำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษัิทใช้หลกัเกณฑ์ไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ	50	ของก�ำไรสทุธหิลงัหักภำษีของผลประกอบกำรโดยรวมของ
กลุ่มบริษัทหลังหักค่ำส�ำรองต่ำงๆ	 ตำมกฎหมำย	(หำกมี)	 โดยค�ำนึงถึงกระแสเงินสด	 และ/หรือ	 โครงกำรลงทุนหรือโครงกำร
ขยำยกำรลงทุนต่ำงๆ	จำกธุรกิจที่ด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน	หรือธุรกิจใหม่ๆ	ในอนำคต	ตำมควำมเหมำะสม	โดยกำรจ่ำยเงินปันผล
ของบริษัทให้ค�ำนึงถึงกำรตั้งส�ำรองตำมกฎหมำย	 กำรมีข้อตกลงทำงกำรเงิน	 หรือข้อตกลงในกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน	
กบัสถำบันกำรเงนิ	กระแสเงนิสดของกจิกำร	และ/หรอื	โครงกำรลงทุนหรอืโครงกำรขยำยกำรลงทุนต่ำงๆ	ประกอบกำรพจิำรณำ
เพื่อควำมเหมำะสมด้วย
	 ส�ำหรับบริษัทย่อย	 ที่มีก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	 จ่ำยเงินปันผลร้อยละ	90	 ของก�ำไรสุทธิ	 ให้กับบริษัท		
เพือ่น�ำเงนิปันผลท่ีได้รบัมำเป็นรำยได้ของบรษัิท	โดยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อยให้ค�ำนงึถงึกำรตัง้ทุนส�ำรองตำมกฎหมำย	
ข้อตกลงทำงกำรเงิน	 หรือข้อตกลงในกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน	 กระแสเงินสดของกิจกำร	 และ/หรือ	
โครงกำรลงทุน	หรือโครงกำรขยำยกำรลงทุนต่ำงๆ	ประกอบกำรพิจำรณำเพื่อควำมเหมำะสม	

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

หมายเหตุ	*ภำยใต้กำรพิจำรณำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2561	ที่จัดขึ้นในวันที่	26	เมษำยน	2561

ปี
เงินปันผลงวดระหว่างกาล	

(บาท/หุ้น)
เงินปันผลงวดสุดท้าย	

(บาท/หุ้น)
รวม	

(บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)

2558 0.35 0.49 0.84 47.91

2559 0.12 0.38 0.50 49.85

2560	(เสนอ)* 0.15 0.42 0.57 43.71
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Dividend Payment Policy

Note *The	declaration	of	dividend	payment	is	uncertain	and	subject	to	approval	from	the	AGM	No.1/2018	to	be	held	on	26	April	2018.

	 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	Payout	Ratio	(%)	Total

Dividend payments over the past three years

Year
Interim Dividend 
(Baht/Share)

Final Dividend 
(Baht/Share)

Total
(Baht/Share)

Dividend	Payout	Ratio
(%)

2015 0.35 0.49 0.84 47.91

2016 0.12 0.38 0.50 49.85

*2017	(Proposal) 0.15 0.42 0.57 43.71
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน		ท่ำนผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 บริษัท	 เบอร์ลี่	 ยุคเกอร์	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	 ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน									
3	 ท่ำน	 ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 และข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(กลต.)	 และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	 โดยมี	 นำยประสิทธิ์	 โฆวิไลกูล	
เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	พลต�ำรวจเอก	กฤษณะ	ผลอนันต์	และศำสตรำจำรย์กิตติคุณ	นำยแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล	
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ
	 โดยมี	 นำงสำวนันทำวดี	 สันติบัญญัติ	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส	 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในกลุ่มบริษัท	 เป็นเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 สอดคล้องตำม
กฎบัตรและแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 รวมท้ังเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ									
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 รวมถึงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยมีนโยบำยมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบัติตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อองค์กรและระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ	
	 ในปี	2560	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวมท้ังสิ้น	7	 ครั้ง	 ซ่ึงกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ										
แต่ละท่ำน	สรุปได้ดังนี้

สรุปสำระส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ดังนี้

1.	 การสอบทานรายงานทางการเงิน 
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี	2560	ของบริษัท	และงบกำรเงินรวม
ของกลุม่บรษัิท	รวมถงึรำยกำรระหว่ำงกนั	รำยกำรท่ีอำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	ร่วมกบั	ฝ่ำยจดักำรและฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน	 โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งท่ีมีกำรพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส	 งบกำรเงินประจ�ำปี	 และงบกำรเงิน
รวมของกลุม่บรษัิท	ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบถำมผู้สอบบัญชีในเร่ืองควำมถกูต้องครบถ้วนของงบกำรเงนิ	ควำมเหมำะสม
ของนโยบำยกำรบัญชี	 วิธีกำรบันทึกบัญชี	 กำรเปิดเผยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	 กำรปรับปรุงรำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญซ่ึงมี	
ผลกระทบต่องบกำรเงิน	รวมถึงขอบเขตกำรตรวจสอบ	
	 นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญชีเป็นกำรเฉพำะโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน	
1	ครั้ง	เพื่อหำรือเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่	แผนกำรสอบบัญชี	ข้อมูลที่มีควำมส�ำคัญในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	
โดยในปี	2560	ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสำระส�ำคัญ	และไม่พบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยแต่ประกำรใด
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ	กระบวนกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท	มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เพยีงพอทีท่�ำให้มัน่ใจไดว่้ำ	รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัจดัท�ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชทีีร่ับรองทัว่ไปและเป็นไปตำมข้อก�ำหนด
ของกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำง												
ถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญ	 มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียมีข้อมูลท่ี				
เพียงพอต่อกำรตัดสินใจ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าประชุม	/	การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

1.	นำยประสิทธิ์	โฆวิไลกูล 7/7

2.	พลต�ำรวจเอก	กฤษณะ	ผลอนันต์ 7/7

3.	ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ	นำยแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล 7/7
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Report of the Audit Committee

To	the	Shareholders
	 The	Audit	Committee	of	Berli	Jucker	Public	Company	Limited	(“The	Company”)	is	comprised	of	three	competent	
independent	directors	who	are	fully	qualified	as	set	forth	in	the	audit	committee	charter	and	in	line	with	the	regulations	
of	the	Securities	and	Exchange	Commission	(SEC),	and	the	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET),	namely	Mr.	Prasit	
Kovilaikool	as	the	Chairman	of	the	Audit	Committee,	Police	General	Krisna	Polananta,	and	Prof.	Pirom	Kamolratanakul,	
M.D.,	M.Sc.	as	the	Audit	Committee	Members.	
	 Ms.	Nantavadee	Suntibunyut,	Senior	Vice	President	of	the	Group	Internal	Audit	Division	acts	as	a	secretary	to	
the	Audit	Committee.	
	 The	Audit	Committee	has	performed	its	duties	delegated	by	the	Company’s	Board	of	Directors	in	accordance	
with	the	Audit	Committee	Charter	and	Best	Practice	Guidelines	for	Audit	Committee,	regulations	of	the	SEC	and	the	
SET.	The	Audit	Committee	policies	focus	on	compliance	with	the	principles	of	good	corporate	governance,	preparation	
in	managing	risks	significantly	affecting	organization,	and	a	sufficient	internal	control	system.
	 In	2017,	the	Audit	Committee	held	total	of	seven	meetings.	Meeting	attendance	of	each	committee	member	is	
summarized	as	follows;

The	significant	duties	of	the	Audit	Committee	are:

1.	 Review	of	Financial	Reports	
	 The	Audit	Committee	reviewed	quarterly	and	annual	financial	statements	of	the	Company	and	the	consolidated	
financial	statements	of	the	Group	for	the	year	2017	as	well	as	connected	transactions,	transactions	with	potential	
conflict-of-interest,	together	with	the	management	and	the	internal	audit	division.	Typically,	the	external	auditor	was	
invited	when	these	quarterly	and	annual	financial	statements	and	the	consolidated	financial	statements	of	the	Group	
were	reviewed.	The	committee	discussed	various	matters	with	the	external	auditor	including	the	appropriateness	of	
the	accounting	policies,	account	recording	methods,	the	disclosure	in	notes	to	financial	statements,	adjustment	entries	
materially	affecting	to	financial	statements	and	audit	scope.	
	 In	addition,	the	Audit	Committee	held	one	meeting	with	the	external	auditor	in	the	absence	of	the	management,	
to	be	free	to	discuss	on	important	matters	concerning	independence	of	the	auditor,	audit	plan	and	material	information											
affecting	to	financial	statements	preparation.	In	2017,	the	external	auditors	did	not	discover	any	material	issues	and	
indications	of	suspicious	incidents.
	 The	Audit	Committee	therefore	concluded	that	the	internal	control	systems	over	financial	reporting	process	were	
sufficient	to	ensure	that	the	financial	statements	were	prepared	in	accordance	with	the	Generally	Accepted	Accounting	
Principles	(GAAPs)	and	the	laws	pertaining	to	the	Company’s	business	operations	as	well	as	fairly	presented	the	
Company’s	financial	position	and	performance	in	all	material	respects.	Information	was	sufficiently	disclosed	in	a	
timely	manner	for	decision	making	of	shareholders	and	stakeholders.

Committee Members Attendance/	Total	Meetings	(Times)

1.	Mr.	Prasit	Kovilaikool 7/7

2.	Police	General	Krisna	Polananta	 7/7

3.	Prof.	Pirom	Kamolratanakul,	M.D.,	M.Sc.	 7/7
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2.	 การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นประจ�ำทุกไตรมำส	เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีกำรด�ำเนินกำรตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ	 โดยยึดหลักควำมสมเหตุสมผล	และ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิท	ตลอดจนเป็นไปตำมนโยบำยกำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัของบรษัิท	และสอดคล้องตำมข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	รวมถึงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ	 รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีได้พิจำรณำนั้น	 เป็นไปตำมธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขกำรค้ำ
และรำคำท่ีสมเหตุสมผล	 ดังเช่นท่ีท�ำกับบุคคลภำยนอกท่ัวไป	 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	 รวมถึงมีกำรเปิดเผยข้อมูล
อย่ำงครบถ้วน	 และเพียงพอตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 รวมถึงตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

3.	 การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน	และกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ซึ่งครอบคลุมด้ำนบัญชีกำรเงิน	
กำรใช้ทรัพยำกร	กำรดูแลทรัพย์สิน	กำรปฏิบัติงำน	และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับ	และรำยงำนผลกำรตรวจสอบของ
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	เพือ่ทรำบสำเหตุและแนวทำงในกำรป้องกนัควำมเสยีหำยท่ีอำจเกดิข้ึนต่อบรษัิท	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีสร้ำงสรรค์และตดิตำมกำรด�ำเนนิกำรแก้ไขตำมรำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยในและผูส้อบบัญชีในประเดน็ท่ี
มนียัส�ำคญั	ตลอดจนม่ันใจได้ว่ำกจิกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเป็นอิสระ	เท่ียงธรรมและครอบคลมุควำมเสีย่งท่ีส�ำคญั	สอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน	
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ	บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท	 ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดท�ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอคณะกรรมกำรบริษัท			
รับทรำบทุกไตรมำส
     
4.	 การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้อนุมัติแผนงำนตรวจสอบประจ�ำปี	2561	ที่ได้จัดท�ำขึ้นตำมควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท	และ
มุง่เน้นให้ตรวจประสทิธผิลของกำรปฏบัิตงิำนท่ีเป็นจดุควบคมุท่ีส�ำคญั	รวมถงึ	งบประมำณประจ�ำปี	ควำมเพยีงพอของบุคลำกร	
และก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก�ำหนดไว้	 เพื่อให้ม่ันใจว่ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ	
สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด	
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นว่ำ	ระบบกำรตรวจสอบภำยในของบรษัิทมีควำมเหมำะสม	เพียงพอและมีประสทิธผิล	
แผนงำนตรวจสอบประจ�ำปีสอดคล้องกับเป้ำหมำยและควำมเสี่ยงของบริษัท	ผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ทุกประกำร

5.	 การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท	 โดยสอบทำนแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำง									
ต่อเนื่องเป็นรำยไตรมำส	เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทได้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล	
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นว่ำ	บรษัิทมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลง
ของสภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	ท้ังจำกภำยในและภำยนอกเพยีงพอท่ีจะท�ำให้กำรด�ำเนนิงำนบรรลเุป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้

6.	 การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏบัิตงิำนของบรษัิทว่ำเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์	
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 รวมถึงข้อก�ำหนด	
ภำระผูกพันที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสัญญำที่กระท�ำกับบุคคลภำยนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ	
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2.	 Review	of	Connected	Transactions	or	Transactions	with	Potential	Conflict	of	Interest
	 The	Audit	Committee	reviewed	connected	transactions	or	transactions	with	potential	conflicts	of	interest	on	a	
quarterly	basis	to	ensure	that	the	Company’s	operations	are	rational	and	aligned	with	regular	commercial	conditions	
including	in	comphiance	with	policy	on	connected	transactions	and	the	regulation	of	the	SEC	and	the	SET.	
	 The	Audit	Committee	concluded	that	those	transactions,	part	of	the	normal	course	of	business,	were	carried	
out	with	regular	commercial	conditions	and	with	reasonable	price	for	the	best	benefit	to	the	Company.	In	addition,	
the	Company	made	adequate	disclosure	as	required	by	the	SEC	and	the	SET.

3.	 Review	the	Effectiveness	of	Internal	Control	Systems
	 The	Audit	Committee	reviewed	the	internal	control	systems,	risk	management	concerning	finance	and	accounting,	
resource	utilization,	safeguarding	of	assets,	operations,	rules	and	regulations	compliance	as	well	as	audit	report	of	
internal	auditors	in	order	to	find	out	cause	and	guideline	to	prevent	damages	that	may	occur	toward	the	Company.	
The	Audit	Committee	has	provided	constructive	recommendations	and	monitored	the	corrective	actions	as																
recommended	on	audit	report	of	internal	auditors	and	external	auditors	concerning	significant	matters	and	also	ensure	
that	audit	activities	were	independent,	objective,	covered	key	risks	and	were	in	accordance	with	International	Standards	
for	the	Professional	Practice	of	Internal	Auditing.
	 The	Audit	Committee	concluded	that	the	Company’s	internal	control	system	is	adequate	and	appropriate	for	
the	Company’s	business	operations	which	the	Audit	committee	reports	were	prepared	for	the	Board	of	Directors	on	
quarterly	basis.

4.	 Oversight	of	Internal	Audit	
	 The	Audit	Committee	approved	an	annual	plan	for	the	year	2018	based	on	key	risks	of	the	Company	and	the	
internal	audit	activities	emphasized	on	the	evaluation	of	the	effectiveness	of	key	control	points.	The	Audit	Committee	
also	reviewed	internal	audit	divisions	annual	budget	and	its	resource	sufficiency	and	performed	the	internal	audit	
oversight,	consistent	with	defined	annual	plan	to	ensure	that	the	Group’s	internal	audit	division	was	independent	and	
audit	activities	were	performed	effectively	and	efficiently	in	the	pursuit	of	the	Company’s	defined	objectives.	
	 The	Audit	Committee	concluded	that	the	Company’s	internal	audit	system	had	been	performed	appropriately,	
sufficiently	and	effectively,	and	its	annual	audit	plan	aligned	with	the	Company’s	goals	and	key	risk	areas.	The	internal	
audit	performance	accomplished	determined	goals.

5.	 Review	of	Risk	Management	
	 The	Audit	Committee	performed	oversight	function	for	the	Company’s	risk	management	by	reviewing	risk							
management	plan	on	quarterly	basis	in	order	to	ensure	that	the	Company’s	risks	management	was	effective	and	
efficient	which	enables	the	Company	to	achieve	its	goals.
	 The	Audit	Committee	concluded	that	the	Company’s	risk	management	system	had	been	operating	appropriately	
and	aligned	with	external	and	internal	circumstance	changes.

6.	 Review	of	the	Company’s	Compliance	with	Securities	and	Exchange	Commission	Laws,	the	
Stock	Exchange	of	Thailand’s	Requirements	and	Applicable	Laws	
	 The	Audit	Committee	reviewed	the	Company’s	compliance	with	the	Securities	and	Exchange	Commission	(SEC)	
laws,	the	Stock	Exchange	of	Thailand’s	(SET)	requirements	and	laws	pertaining	to	the	Company’s	business	operations,	
as	well	as	the	requirements	and	encumbrances	which	might	have	ensued	as	a	result	of	contracts	entered	with	third	
parties,	and	other	claims.



222 รายงานประจ�าปี 2560  |  Annual Report 2017

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทมีนโยบายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท	ตลอดจน
ข้อผูกพันที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลภายนอก	ในปี	2560	ไม่พบว่ามีการกระท�าที่ขัดกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.	 การทบทวนกฎบัตร
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือให้มั่นใจว่าบทบาทหน้าท่ี															
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.	 การพิจารณาคัดเลือก	และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2561	 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	
ผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา	 ทักษะ	 ความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี	 ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ	5	ปี	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	มีความเป็น
อิสระ	 มีความรู้	 และประสบการณ์	 ผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพอใจ	 จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท															
เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง	 ดร.เกียรตินิยม	 คุณติสุข	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4800	 หรือ											
คุณเพิ่มศักดิ์	 วงศ์พัชรปกรณ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	3427	 หรือ	 ดร.ศุภมิตร	 เตชะมนตรีกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต								
เลขที่	3356	หรือ	คุณวัลลภ	วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6797	แห่งบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	
จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2561	
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิตามหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างเป็นอสิระตามที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงได้รบัอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิท		คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายงานข้อมลูทางการเงนิของบรษัิท
มีความถูกต้องน่าเช่ือถือสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ								
มรีะบบการควบคมุภายในท่ีมปีระสทิธภิาพและมีประสทิธผิล	สอดคล้องตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีและมกีารปฏบัิตติาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์		โฆวิไลกูล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

		บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
วันที่	26	กุมภาพันธ์	2561
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On behalf of the Audit Committee 

(Mr.	Prasit	Kovilaikool)
Chairman of Audit Committee

Berli	Jucker	Public	Company	Limited
26	February	2018

	 The	Audit	Committee	concluded	that	the	Company	has	adopted	a	clear	policy	in	compliance	with	the	SEC	laws,	
the	SET’s	requirements,	laws	pertaining	to	the	Company’s	business	operations,	and	commitments	vis-a-vis	parties	
outside	the	Company.	In	2017,	no	violation	of	laws	and	regulations	was	found.

7. Review of Audit Committee Charter
	 The	Audit	Committee	reviews	the	Audit	Committee	Charter	annually	to	ensure	that	the	roles	and	responsibilities	
are	in	accordance	with	regulations	of	the	SEC	and	the	SET.

8. Selection and Appointment of External Auditor 
	 The	Audit	Committee	considered	the	nomination	and	appointment	of	external	auditors	pursuant	to	the	Company’s	
criteria	in	2018,	taking	into	account	its	independence,	skills,	competencies,	knowledge,	expertise,	and	experience	as	
well	as	5-year	auditor	rotation	required	by	the	notification	of	the	Capital	Market	Supervisory	Board.	
	 The	Audit	Committee	concluded	that	external	auditor	from	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Audit	Company	
Limited	has	independence,	skills,	competencies,	knowledge,	expertise,	and	experience	so	the	Audit	Committee	
proposed	the	appointment	of	Dr.	Kiatniyom	Kuntisook,	CPA	(Thailand)	License	No.	4800,	or	Khun	Permsak												
Wongpatcharapakorn,	CPA	(Thailand)	License	No.	3427,	or	Dr.	Suphamit	Techamontrikul,	CPA	(Thailand)	License	
No.	3356,	or	Khun	Wonlop	Vilaivaravit,	CPA	(Thailand)	License	No.	6797	of	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Audit	
Company	Limited,	as	the	Company’s	auditors	for	year	2018.
	 The	Audit	Committee	has	performed	its	duties	and	responsibilities	 independently	as	prescribed	 in	Audit												
Committee	Charter	approved	by	the	Company’s	Board	of	Directors.	The	Audit	Committee	has	an	opinion	that	the	
Company’s	financial	statements	has	been	accurately	and	reliably	prepared	under	the	financial	reporting	standards.	
In	addition,	the	Company’s	risk	management	was	sufficient,	internal	control	systems	were	effective	and	efficient	in	
accordance	with	the	principles	of	good	corporate	governance	and	compliance	with	laws	pertaining	to	the	Company’s	
business	operations.
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การควบคุมภายใน

1.	 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
	 บริษัทและกลุ่มบริษัท	(“บริษัท”)	 ยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตาม							
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยให้ความส�าคัญต่อความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการ												
ความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้	เพือ่ให้ม่ันใจอย่างสมเหตสุมผลว่าบรษัิทจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีก�าหนดไว้	และ
พัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน		
	 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีสอดคล้องตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ	The	Committee	of											
Sponsoring	Organization	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	ที่ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	โดยแต่ละองค์ประกอบ
มีการท�างานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ	ดังนี้

 1.	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	
	 	 บรษัิทจดัให้มสีภาพแวดล้อมการควบคมุท่ีด	ีโดยจดัให้มีวฒันธรรมองค์กรท่ีสนบัสนนุให้ผู้บริหารและพนกังานยึดมัน่
ในคุณค่าของความซ่ือตรง	 และจริยธรรม	 ซ่ึงได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจเป็น	
ลายลักษณ์อักษร	 และได้สร้างความรู้และความเข้าใจ	 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 และก�าหนดรวมอยู่ในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่	ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ
	 	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ความสามารถ	 ความน่าเช่ือถือ	 ความเป็นอิสระ	 และ										
มคีณุสมบัตท่ีิเหมาะสมในการท�าหน้าท่ีก�ากบัดูแลและพัฒนาการด�าเนนิงานต่างๆ	ผ่านคณะกรรมการชดุย่อย	เช่น	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และก�ากับดูแลกิจการ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เป็นต้น	 โดย
ครอบคลุมถึง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมการปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล	และระบบการติดตาม		 	
	 	 ฝ่ายบริหารได้จัดโครงสร้างองค์กรแยกตามสายธุรกิจเพื่อก�าหนดสายการบังคับบัญชาและการรายงานท่ีเหมาะสม		
รวมท้ังก�าหนดอ�านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบต่างๆ	 และจัดให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมโดยก�าหนดให้มี									
การแบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีส�าคัญ	 เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน	 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ										
ทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย	เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท							
	 	 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อระบบการควบคุม
ภายใน	และจดัให้มีการปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการปฏบัิตงิานอย่างสม�า่เสมอ	รวมท้ัง	ยังมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิ
ท่ีชัดเจนและวดัผลได้	โดยใช้	Balanced	Scorecard	เป็นตวัช้ีวดัผลการปฏบัิตงิาน	การสร้างแรงจงูใจ	และการให้รางวลัท่ีเหมาะสม	
เพื่อผลักดันให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่
	 	 บรษัิทก�าหนดนโยบายความปลอดภยั	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท�างาน	เพือ่ให้การบรหิารจดัการด้านความ
ปลอดภัยสภาพแวดล้อม	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	สอดคล้องกับข้อก�าหนดทางกฎหมาย
	 	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมุ่งม่ันในการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ	 โดยจัดระบบท่ีปรึกษา			
(mentoring)	และจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอ	และก�าหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง	(succession	
planning)	ที่ส�าคัญ	รวมทั้งเสริมสร้างความสุขและความผูกพันภายในองค์กรผ่านโครงการและการจัดกิจกรรมภายในองค์กร
  
 2.	 การประเมินความเสี่ยง
	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบเสนอนโยบายและกรอบการด�าเนินงานการบริหาร							
ความเสีย่งของบรษัิท	รวมท้ังก�ากบัดแูลให้มกีระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งท่ีอาจส่งผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์ของ
บริษัท	 โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละสายงานเป็นอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�าหนด	 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก																	
ซ่ึงครอบคลมุความเสีย่งด้านกลยทุธ์	ด้านการด�าเนนิงาน	ด้านการเงนิ	ด้านการปฏบัิตติามกฎ	ระบียบ	และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
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Internal Control 

1. An opinion of Board of Directors regarding the Company’s internal control system
	 The	Company	and	Group	Companies	(“the	Company”)	is	committed	to	operate	its	business	with	morality	and	
ethics,	staying	aligned	with	good	corporate	governance	principles.	The	Company	also	realizes	the	importance	of	
effective	internal	control	system	and	risk	management	to	remain	within	the	Company’s	risk	tolerance	levels	in	order	
to	ensure	the	reasonable	assurance	of	achieving	the	defined	objectives	and	drive	the	company	toward	sustainable	
growth.	
	 The	Company	has	established	its	internal	control	systems	in	conformance	to	the	internal	control	integrated	
framework	of	the	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	which	covers									
following	five	integrated	components;

 1. Control Environment
	 	 The	Company	has	provided	a	good	organization	and	control	environment	and	its	corporate	culture														
encourages	executives	and	employees	to	adhere	to	integrity	and	ethical	values,	which	are	established	at	written	
corporate	governance	policy	and	code	of	conduct,	and	published	on	the	Company’s	website.	They	are	also	included	
in	first	orientation	session	for	new	employees	to	build	their	knowledge,	common	understanding	and	are	given	as	a	
guideline	for	directors,	executives	and	employees.						
	 	 Board	of	Directors	includes	independent	directors	who	are	knowledgeable,	competent,	reliable,	independent	
and	suitably	qualified	 in	performing	 its	oversight	 functions	and	developing	various	operations	through	the																					
Subcommittees	i.e.	Audit	Committee,	Nomination	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee,	Risk									
Management	Committee,	etc.	covering	control	environment,	risk	assessment,	control	activities,	information	and	
communication,	and	monitoring	activities.	
	 	 Management	has	established	organizational	structure	which	is	separated	by	business	line	in	the	purposes	
of	creating	a	proper	chain	of	command	and	clear	reporting	lines,	identifying	appropriate	authorities	and	responsibilities.	
The	proper	internal	control	was	set	up	by	segregation	of	duties	in	key	functions	for	checks	and	balances	by															
considering	the	appropriateness	of	both	business	and	legal	aspects	in	the	pursuit	of	the	Company’s	objectives.
	 	 The	Board	of	Directors	and	Management	have	processes	and	communication	channels	to	oblige	all											
personnel	to	take	responsibility	of	internal	control	and	provide	operational	process	improvement	updates	on	a	regular	
basis,	as	well	as	define	a	clear	and	measurable	business’s	goals	by	using	the	Balanced	Scorecards	as	performance	
indicators,	to	motivate,	providing	rationale	for	rewards,	and	to	encourage	accountability.
	 	 The	Company	has	in	place	the	policies	on	the	occupational	health,	safety	and	working	environment,	which	
are	in	compliance	with	the	applicable	laws,	to	improve	the	efficiency	and	effectiveness	of	the	work	safety	management.
	 	 Moreover,	the	Company	has	committed	to	develop	and	retain	the	competent	individuals	by	implementing	
mentoring	program,	regular	training	and	succession	planning	as	well	as	to	promote	happiness	and	relationships	
within	organization	through	variety	of	in-house	activities	and	programs.

 2. Risk Assessment
	 	 The	Risk	Management	Committee	is	responsible	for	proposing	risk	management	policies	and	framework	
as	well	as	ensuring	that	there	are	arrangements	to	manage	risks	that	could	affect	the	Company’s	objectives.	The	
Risk	Management	Subcommittee,	comprising	of	top	executive	from	each	of	the	business	units,	performs	its	duties	
aligned	with	the	guideline	determined	by	the	Risk	Management	Committee.	The	Risk	Management	Subcommittee	
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โดยการพิจารณาทั้งโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 ตลอดจนติดตามให้มีการด�าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ
	 บรษัิทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏบัิตงิานอย่างสม�า่เสมอ	โดยพจิารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีก�าหนด	และโอกาส
ที่จะเกิดการทุจริต	รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงาน		
	 นอกจากนี	้บรษัิทยังให้ความส�าคญักบัการเตรยีมความพร้อมต่อสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไปตามสภาพเศรษฐกจิ	การเมือง	
กฎหมาย	ภัยธรรมชาติ	และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	โดยมีการจัดท�าแผนการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan:	BCP)	และแผนส�ารองฉุกเฉินส�าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ	(Disaster	Recovery	Plan:	
DRP)	เพ่ือเตรยีมความพร้อมส�าหรบัความเสีย่งและภาวะวกิฤตท่ีิอาจจะเกดิข้ึน	และเพือ่ให้ม่ันใจว่ากระบวนการท�างานท่ีส�าคญั
ของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง	ไม่หยุดชะงักจากเหตุความเสียหายต่างๆ	รวมถึงสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน
	 	 บริษัทได้ก�าหนดกิจกรรมการควบคุมซ่ึงครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานควบคุมในหลายรูปแบบอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร	 เช่น	 สภาพแวดล้อม	 ความซับซ้อนของงาน	 ลักษณะงาน	 ขอบเขต								
การด�าเนินงานต่างๆ	รวมถึง	กิจกรรมควบคุมด้านสารสนเทศ	โดยพิจารณาทั้งการควบคุมโดยคนและการควบคุมโดยอัตโนมัติ						
รวมถงึการควบคุมเชิงป้องกนั	และการควบคมุเชงิตรวจพบ	เพือ่ให้ม่ันใจว่าวธิกีารจดัการความเสีย่งหรอืการปฏบัิตติามกจิกรรม
ควบคุมที่ได้ก�าหนดไว้นั้นได้มีการน�าไปปฏิบัติจริง	สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะท�าให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์	
	 	 นอกจากนี	้ยังได้มกีารทบทวนนโยบาย	ระเบียบปฏบัิตแิละการควบคมุอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยสรุปกิจกรรมการควบคุมที่ส�าคัญได้ดังนี้
  	 มกีารก�าหนดอ�านาจอนมัุติในแต่ละระดบัอย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร	รวมถงึมกีารทบทวนความเหมาะสม

ของอ�านาจอนุมัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 โดยพิจารณาความสมดุลระหว่าง
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่ดี

  	 มีการกระจายอ�านาจเพือ่ให้มีความคล่องตวัในการปฏบัิตงิานและแบ่งแยกหน้าท่ีการปฏบัิตงิานท่ีเหมาะสมเพือ่ให้
มีการสอบทานระหว่างกัน	 มีกลไกการถ่วงดุลอ�านาจ	 เช่น	 แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้อนุมัติ	 ผู้บันทึกรายการและ
ประมวลผลข้อมูล	และผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน	เป็นต้น

  	 ในการท�าธรุกรรมท่ีเข้าเงือ่นไขเป็นรายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บรษัิท
ได้จัดท�านโยบายการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ากับดูแลการท�ารายการท่ี	
เกี่ยวโยงกันให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	โดยการพิจารณาอนุมัติจะค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ

  	 มีการก�าหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึง												
ความปลอดภยัด้านระบบสารสนเทศ	โดยก�าหนดความปลอดภยัท้ังในด้านการเข้าถงึข้อมลูและการน�าข้อมลูไปใช้		
และการจัดเก็บข้อมูลทางจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

	 4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
	 	 บริษัทก�าหนดข้อมูลท่ีต้องการใช้ในการด�าเนินงาน	 ท้ังข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร	 ท่ีมีคุณภาพและเกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินการ	 รวมถึงความถูกต้องครบถ้วน	 ทันเวลาและรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลท่ี													
เพียงพอต่อการตัดสินใจ	โดยพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ
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analyses	and	assesses	both	internal	and	external	risk	factors	in	terms	of	impact	and	likelihood	including	strategic,	
business	operation,	financial,	compliance	and	information	technology	risks,	as	well	as	periodically	monitors	the									
implementation	of	risk	management	plan.		
	 	 The	Company	periodically	reviews	performance	targets	by	considering	the	possibility	of	defined	target	and	
potential	for	fraud	as	well	as	considering	the	reasonableness	of	incentives	or	rewards	to	employees.	
	 	 In	addition,	the	Company	recognizes	the	importance	of	preparation	for	the	dynamic	circumstance	influenced	
or	affected	by	the	changes	in	economic,	political,	 	and	legal	environment,	as	well	as	natural	disasters,	and																		
environmental	and	safety	regulations.	The	Company	has	in	place	the	Business	Continuity	Plan	(BCP)	and	Disaster	
Recovery	Plan	(DRP)	to	cope	with	the	potential	risks	and	critical	situations,	to	assure	continuity	of	major	business	
process	and	that	they	will	proceed	uninterrupted	during	emergencies,	and	to	mitigate	damage	and	adverse	effects	
suffered.
 
 3. Control Activities
	 	 The	Company	has	implemented	appropriate	control	activities	with	a	range	and	variety	of	controls	in	line	to	
identified	risks	and	corporate	characteristics	such	as	environment,	complexity,	nature	and	scope	of	its	operations,	
as	well	as	considered	both	manual	and	automated	information	technology	control,	and	preventive	and	detective	
control	to	ensure	that	the	risk	management	methodologies,	or	defined	control	activities,	are	practical	and	capable	of	
preventing	or	minimizing	exposure	on	risks	which	may	potentially	cause	the	Company	to	fail	to	achieve	its	objectives.	
	 	 In	addition,	the	policies,	procedures	and	control	activities	are	reviewed	and	updated	on	regular	basis	to	
ensure	that	they	conform	to	changing	situations	and	associated	risks.	The	control	activities	are	summarized	as	follows:
  	 Designation	of	the	authority	of	approval	is	clearly	set	up	in	writing	for	each	management	level	and	is	

reviewed	for	conforming	to	any	changes	in	organizational	structure,	while	balancing	between	business	
operations	flexibility	and	good	internal	control.

  	 The	Company’s	organization	structure	is	decentralized	allowing	operational	flexibility	and	job	segregation	
promoting	cross-checking	and	balancing	of	power	mechanisms	such	as	separating	responsibilities	among	
authorized	approvers,	transaction	recording	staff,	information	processing	staff,	and	asset	keeping	staff.	

  	 In	the	case	of	activities	classified	as	connected	transactions	or	activities	that	potentially	give	rise	to	
conflict	of	interest,	the	policy	on	connected	transactions	was	implemented	and	overseeing	measures	
must	be	in	line	with	the	requirements	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	the	Securities	and	Exchange	
Commission	and	for	the	best	interest	of	the	Company.

  	 Information	Security	Policy	was	implemented	for	employees	at	all	levels	to	promote	awareness	of												
information	security.	The	policy	includes	access	control	to	company’s	information	and	utilization	of								
information	as	well	as	computer	data	traffic	information	has	been	recorded	according	to	the	applicable	
regulations	of	the	Computer	Crime	Acts	B.E.	2550.	

 4. Information and Communication
	 	 The	Company	has	established	information	requirements	to	support	its	operations	use	of	relevant,	high	
quality	information	from	internal	and	external	sources,	including	the	accuracy,	completeness,	timeliness	and	easily	
understandable	format	for	providing	the	Board	of	Directors	with	adequate	information	for	decision	making	by												
considering	both	costs	and	benefits.
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	 	 บรษัิทจดัให้มช่ีองทางการสือ่สารท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัได้อย่างท่ัวถงึท้ังการสือ่สารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร	
ดังนี้
  	 การสื่อสารภายในองค์กร	

บรษัิทได้จัดให้มช่ีองทางในการสือ่สารภายในเพือ่ให้ผูบ้รหิารและพนกังานรบัทราบวตัถปุระสงค์ของบรษัิท	การควบคมุ
ภายในท่ีจ�าเป็น	 รวมท้ังสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกผ่านทางระบบอินทราเน็ต	
(Intranet)	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)	วารสารอิเล็กทรอนิกส์รายเดือน	(Newsletter)	เป็นต้น

  	 การสื่อสารภายนอกองค์กร
	 	 	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน	 ทันเวลา	 แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสม�่าเสมอผ่านสื่อ							

ที่หลากหลาย	เช่น	เว็บไซต์ของบริษัท	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)	เอกสารเผยแพร่	การจัดประชุมผู้ถือหุ้น	
เป็นต้น		โดยมีฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ท�าหน้าท่ีตดิต่อสือ่สารกบัผู้ถอืหุ้นหรือนกัลงทุนและเปิดเผยข้อมูลท่ีเกีย่วข้อง	
เช่น	ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลการเงิน	การลงทุน	และข้อมูลอื่นที่ส�าคัญอันอาจกระทบต่อผู้ถือหุ้น	เป็นต้น		

  
	 5.			ระบบการติดตาม
	 	 บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและจัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยก�าหนดไว้ในการปฏบัิตงิานปกต	ิเพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป	ฝ่ายบรหิารของแต่ละหน่วยงาน
มหีน้าท่ีรบัผดิชอบดแูลการท�างานภายในหน่วยงานของตนให้มีการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอ	ตดิตามให้พนกังานปฏบัิตงิานตาม
เป้าหมายที่ก�าหนดผ่านการก�าหนดตัวชี้วัด	(KPI)	และวัดผลโดยใช้	Balanced	Scorecard	เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	
ในกรณีท่ีผลการด�าเนินงานจริงแตกต่างจากแผนงานหรือเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	 ได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและก�าหนดแนวทาง	
การแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	
	 	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมีระบบในการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานท่ีแยกต่างหาก	 ได้แก่	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน									
ซ่ึงมสีายการบังคบับัญชาและการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรบัผิดชอบประเมิน
ความเพียงพอและความมีประสทิธผิลของระบบควบคมุภายในของกระบวนการบรหิารและการปฏบัิตงิานท่ีส�าคญั	ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ�าปีท่ีได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	
รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบภายในตาม		
ระยะเวลาท่ีก�าหนด	นอกจากนี	้บรษัิทยังมุ่งเน้นให้ผูต้รวจสอบภายในปฏบัิตหิน้าท่ีและยึดม่ันในจรยิธรรมของผูต้รวจสอบภายใน
ท่ีสอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน	(International	Standards	for	the	Professional								
Practice	of	Internal	Auditing,	IIA)		
	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2561	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2561	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่อง										
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ	 โดยมีความเห็นว่า	 บริษัทมีสภาพแวดล้อมในการควบคุมท่ีส่งเสริมให้
พนักงานในบริษัทตระหนักถึงความจ�าเป็นของระบบการควบคุมภายใน	 ฝ่ายบริหารได้พิจารณาความเสี่ยงท้ังหมด	 วิเคราะห์	
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้										
มีการก�าหนดกิจกรรมการควบคุมต่างๆ	 อย่างเพียงพอเหมาะสม	 เพื่อให้แนวทางท่ีฝ่ายบริหารก�าหนดได้รับการปฏิบัติตาม								
จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจส�าหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้น	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
ท่ีเกี่ยวข้อง	 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามเป้าหมายท่ีวางไว้และการควบคุมยังด�าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง	 มีการแก้ไขปรับปรุง	
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ	ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที	
	 	 นอกจากนี้	จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจ�าปี	2560	โดยผู้สอบบัญชีภายนอก	มิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในในลักษณะที่เป็นสาระส�าคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�าเนินงานของบริษัทแต่ประการใด



229บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)  |  Berli Jucker Public Company Limited

	 	 The	Company’s	communication	channel	is	capable	of	connecting	internal	and	external	audience	as	follows:
  	 Internal	communication
	 	 	 The	Company	has	provided	internal	communication	channels	for	management	and	employees	to										

disseminate	the	Company’s	objectives	and	necessary	internal	control.	They	can	access	to	the	information	
essential	for	their	work	requirements	through	intranet,	e-mail,	newsletter,	etc.

  	 External	communication
	 	 	 The	Company	emphasizes	the	importance	of	completeness,	timeliness,	and	accuracy	of	information	

disclosure	to	shareholders	and	investors	on	regular	basis	through	various	channels	such	as	the													
Company’s	website,	e-mail	alerts,	regulatory	filings,	publications,	shareholder	meeting,	etc.	The	investor	
relation	function	has	been	set	up	to	be	responsible	for	communicating	to	shareholders	and	investors	and	
to	disseminate	relevant	 information	such	as	basic	 information,	 financial	 information,	 investment																	
information,	and	other	information	that	may	impact	shareholders,	etc.	

 5. Monitoring
	 	 The	Company	has	defined	a	clear	business	goal	and	has	set	up	follow	up	system	to	continuously	monitor								
its	progress	through	routine	works	which	are	able	to	adapt	to	a	changing	situations.	Executives	from	each	business	
units	are	responsible	for	monitoring	their	own	unit	to	ensure	their	internal	control	is	sufficient	as	well	as	to	ensure	that	
operations	meet	the	determined	goals	through	key	performance	indicators	and	balanced	scorecard	that	improves	
work	motivation.	If	the	performance	outcomes	negatively	deviate	from	the	determined	plan	or	criteria,	analysis	was	
conducted	to	identify	cause(s)	and	solution	within	appropriate	period.
	 	 In	addition,	monitoring	activities	by	a	separate	work	unit,	Group	Internal	Audit	Division	under	direct															
supervision	of	the	Audit	Committee,	was	employed.	The	Group	Internal	Audit	Division	is	responsible	for	evaluating									
adequacy	and	effectiveness	of	the	internal	control	systems	for	the	important	administration	and	operation	processes,	
in	accordance	with	the	annual	audit	plan	approved	by	the	Audit	Committee.	The	monitoring	and	assessment	results	
are	reported	to	the	Audit	Committee	on	a	quarterly	basis.	The	follow	up	conducted	to	measure	the	progress	of	work	
process	improvement	according	to	the	recommendations	stated	in	the	audit	report,	was	completed	within	the	due	
date.	Moreover,	the	Company	focused	on	the	internal	auditors	performing	their	duties	and	adhering	to	ethical	values	
of	auditor	in	compliance	with	the	International	Standards	for	the	Professional	Practice	of	Internal	Auditing	(IIA).	
	 	 With	reference	to	the	Board	of	Directors’	Meeting	no.	1/2018	dated	February	27,	2018,	attended	by	the	
Audit	Committee;	the	Board	of	Directors	has	approved	consent	regarding	an	adequacy	of	overall	internal	control	
systems.	The	Board	of	Directors	expressed	its	opinion	that	the	Company	has	formed	control	environment	to	promote															
employee’s	emphasis	on	the	necessity	of	internal	control.	The	Management	has	considered	nature	of	all	possible	
risks	as	well	as	assessed	impacts,	likelihoods	and	defined	risk	management	methodology	to	mitigate	the	risks	to	an	
acceptable	level.	The	control	activities	were	adequately	and	appropriately	defined	and	the	guidelines	set	up	by	the	
management	were	adhered	to.	Effective	and	adequate	communication	for	decision	making	was	arranged	for	directors,	
executives,	shareholders	and	other	stakeholders.	The	follow	up	was	conducted	to	monitor	operation	toward	the	goals,	
and	controls	were	active	and	revised	in	line	with	changing	situation	and	deficiencies	were	corrected	on	a	timely		
basis.
	 	 Furthermore,	an	audit	of	2017	financial	statements	by	an	external	auditor,	did	not	note	any	significant	issues	
which	might	cause	adverse	impact	to	business	operations	of	the	Company.	
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2.	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
	 -	ไม่มี	-

3.		 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
 (1)	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง	 คุณนันทาวดี	 สันติบัญญัติ	 ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการตรวจสอบภายใน	-									
ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท	ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2559	 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี	 ประกอบกับมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายใน	 จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี				
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม	เพียงพอ
	 	 ทั้งนี้	 การพิจารณาอนุมัติ	 แต่งตั้ง	ถอดถอน	 โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท	
จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยคณุสมบัตขิองผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎ
ในเอกสารแนบ	3	ของแบบ	56-1	

	 (2)	หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
	 	 บริษัทมอบหมายให้	คุณพัตราพร	ภูวะเสถียร	ด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance	
Department)	เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท	โดยมี
คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	ปรากฏในเอกสารแนบ	3	ของแบบ	56-1
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2. Audit Committee’s Opinion in case the Opinion is different from Board of Directors
	 -	None	-

3. Head of Internal Audit and Head of Compliance Department
 (1) Head of Internal Audit
	 	 The	Audit	Committee	has	approved	the	appointment	of	Ms.	Nantavadee	Suntibunyut,	who	is	competent	
and	has	in-depth	knowledge	and	understanding	of	business	of	BJC	Group,	as	Senior	Vice	President,	Group	Internal	
Audit	Division,	effective	from	August	1,	2016	onwards.	She	is	also	experienced	in	internal	audit	matters	and	is									
therefore	regarded	as	suitable	for	the	position.
	 	 Any	appointment,	promotion,	removal,	dismissal	of	Chief	Audit	Executive	must	be	approved	by	the	Audit	
Committee.	The	qualifications	of	the	head	of	internal	audit	is	as	shown	in	annex	3,	form	56-1

 (2) Head of Compliance Department
	 	 The	Company	has	assigned	Mrs.	Pattraporn	Poovasathien	as	a	Head	of	Compliance	Department	to											
supervise	the	Company’s	compliance	with	the	regulations	of	relevant	government	agencies.	The	qualifications	of	the	
Head	of	Compliance	Department	appears	in	attached	document	annex	3	in	form	56-1.
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

	1.		 ข้อมูลทั่วไป	

1.1	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

ชื่อบริษัท	 บริษัท	เบอร์ลี่ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)

	 	 	 Berli	Jucker	Public	Company	Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย	์ BJC

ที่ตั้งส�านักงานใหญ	่ อาคารเบอร์ลี	่ยุคเกอร์		เลขท่ี	99	ซอยรเูบีย	ถนนสขุมุวทิ	42	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	

	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10110

เลขทะเบียนบริษัท	 0107536000226

ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว	 บริษัทมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น	 4,053,955,000	 บาท	 โดยมีทุนช�าระแล้วจ�านวน	

3,995,670,599	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจ�านวน	

3,995,670,599	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1.00	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560)

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

ประเภทธุรกิจ	 กลุ่มสินค้าและบริการของบีเจซีแบ่งออกเป็น	5	กุล่มหลัก	ดังนี้	

	 	 	 1.	 กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
ด�าเนินกิจการด้านการออกแบบ	การผลิต	การตลาด	การกระจายสินค้า	และจ�าหน่าย

สนิค้าบรรจภุณัฑ์	ซ่ึงรวมถงึภาชนะแก้ว	กระป๋องอะลมิูเนยีม	และบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ

	 	 	 2.		กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
ด�าเนินกิจการด้านการผลิต	 การตลาด	 และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่ม

อาหารและกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว	 ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตสินค้า

ภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น

	 	 	 3.	 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
ด�าเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์

ส�าหรบัสนิค้าภายใต้สญัญากบับรษัิทอืน่ท่ีมีช่ือเสยีง	รวมถงึจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ

ทางเทคนิคส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	

	 	 	 4.	 กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่
ด�าเนนิกจิการด้านการจดัการบรหิารห้างค้าปลกีสมัยใหม่รวมถงึร้านค้าออนไลน์	โดย

ใช้รูปแบบการผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน	(Omni-Channel	Model)	

รวมถึงธุรกิจค้าปลีก	 ธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นท่ี	(Dual	Retail	Property	Model)									

แก่ผู้ที่มีความสนใจเช่าภายในบริเวณห้างค้าปลีกของบริษัท

	 	 	 5.	 กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
ด�าเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และแสวงหา

โอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการ	รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
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General Information and Other Information

 1.  Corporate Information

1.1 Corporate Information
Name of Company:		 Berli	Jucker	Public	Company	Limited	(“Company”)

Symbol: 	 BJC

Head	Office:		 Berli	Jucker	House	99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	Road	Phrakanong,	Klongtoey,	

	 	 	 Bangkok	10110

Registration Number:	 0107536000226

Registered Capital: 	 Baht	4,053,955,000	divided	into	4,053,955,000	ordinary	shares	with	par	value	of	

	 	 	 Baht	1	each.

Paid-up Capital: 	 Baht	3,995,670,599	divided	into	3,995,670,599	ordinary	shares	with	par	value	of	

	 	 	 Baht	1	each	(as	of	31	December	2017)

Voting Rights:	 1	Share	per	1	Vote

Tel:  	 0	2367	1111	(D.I.D.	System)	and	0	2367	4520-39

Fax:			 0	2367	1000	and	0	2381	4545

Website: 	 www.bjc.co.th

Business Type: 	 The	Company	is	involved	in	manufacturing,	distribution	and	other	service	activities	

	 	 	 in	the	follow	areas:

   1. Packaging Supply Chain
Manufacturing,	marketing,	and	distributing	ex.	packaging	products,	including	

glass	containers,	aluminium	cans	and	rigid	plastic	containers.

   2. Consumer Supply Chain
Manufacturing,	marketing	and	distributor	of	consumer	goods	in	the	food	and	

personal	belongings	branded	by	the	Company	and	contracted	to	produce	goods	

under	contracts	with	other	companies.

   3.  Healthcare & Technical Supply Chain
Distributes	products	and	services	related	to	pharmaceuticals	and	pharmaceuticals	

under	the	contract	with	other	reputable	companies.	It	also	provides	technical	

products	and	services	for	various	industries.

   4.  Modern Retail Supply Chain
Operates	the	management	of	modern	retail	stores	as	well	as	online	stores.	

Using	the	merge	format,	all	 the	channels	of	the	business	together.	The									

Omni-Channel	Model	includes	retail	businesses.	Rental	and	service	area	(Dual	

Retail	Property	Model)	for	those	who	are	interested	in	renting	in	the	retail	area	

of	the	company.

   5.  Other Business groups
Operates	on	retail	business	in	Southeast	Asia	and	seek	the	opportunity	to	

merge	and	acquisitions	also	Including	new	business	development.
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1.2	 ข้อมลูของนติิบคุคลทีบ่รษิทัถือหุน้ตัง้แต่ร้อยละ	10	ขึน้ไป	(ณ	วนัท่ี	31	มกราคม	2561) 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
บริษัท	อุตสาหกรรมท�า
เครื่องแก้วไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
15	ถนนราษฎร์บูรณะ	
แขวงราษฎร์บูรณะ	
เขตราษฎร์บูรณะ	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2427	0060-3,		
										0	2769	3500
โทรสาร		:	0	2427	6603,	
										0	2769	3501,	
										0	2769	3535

ผลิตภัณฑ์
ภาชนะแก้ว

1,170,000,000
บาท

สามัญ 117,000,000 10	บาท 1,170,000,000
บาท

115,355,235 98.60

บรษิทั	ไทย	มาลายา	กลาส	จ�ากัด
28	เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม	เอส	ไอ	แอล	
หมู่ที่	1	ต�าบลบัวลอย	
อ�าเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์	:	0	3637	3821-7
โทรสาร		:	0	3637	3812-7

ผลิต
ภาชนะแก้ว

3,270,000,000
บาท

สามัญ 32,700,000 100	บาท 2,936,900,000
บาท

32,700,000 100

บริษัท	ไทยกลาสเทคโนโลยี	
จ�ากัด
78	หมู่ที่	3	ซอยวัดศรีวารีน้อย	
ถนนบางนา-ตราด	กม.18	
ต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์	:	0	2769	3500
โทรสาร		:	0	2769	350,	
										0	2769	3535

บริการจัดอบรม
สัมมนา

10,000,000
บาท

สามัญ 1,000,000 10	บาท 10,000,000
บาท

1,000,000 100

บริษัท	บีเจซี	แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน 3,055,000,000
บาท

สามัญ 30,550,000 100	บาท 2,721,900,000
บาท

30,550,000 100

บีเจซี	กล๊าส	คัมปะนี	ลิมิเต็ด	
1	ถนนแมทเธอร์สัน	
อาคารไทม์สแควร์	ตึก	2	ชั้น	36	
คอสเวย์เบย์	เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง
โทรศัพท์	:	(852)	3188	8333
โทรสาร		:	(852)	3188	8222

ลงทุน	ค้าขาย
น�าเข้า	

และส่งออก	

8,310,000
เหรียญฮ่องกง

สามัญ 8,310,000 1
เหรียญฮ่องกง

8,310,000
เหรียญฮ่องกง

8,310,000 100

บีเจซี	กล๊าส	เวียดนาม	ลิมิเต็ด
เขตอุตสาหรรม	มี่	สวน	
เขตตันบิน	จังหวัด	บา	เรีย	
หวุง	เตา	ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์	:	(84.8)	39306629
โทรสาร		:	(84.8)	39305925

ผลิตและ
จ�าหน่าย

ภาชนะแก้ว

15,822,000
เหรียญสหรัฐ

- - - 15,822,000
เหรียญสหรัฐ

- 100
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1.2	 Details	of	Shareholder	in	Juristic	Persons	(BJC	Group’s	Shareholding	Over	10%)	
As	of	31	January	2018

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	
Shareholding/
Investment

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 98.60

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	
and	Distribution	

of	Glass	

3,270,000,000
Baht

Ordinary 32,700,000 100	Baht 2,936,900,000
Baht

32,700,000 100

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

10,000,000
Baht

Ordinary 1,000,000 10	Baht 10,000,000
Baht

1,000,000 100

BJC Packaging Co., Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

3,055,000,000
Baht

Ordinary 30,550,000 100	Baht 2,721,900,000
Baht

30,550,000 100

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	
and	Distribution	

of	Glass	

15,822,000
USD

- - - 15,822,000
USD

- 100
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
ทีบีซี-บอล	เบเวอร์เรจ	แคน
โฮลดิ้ง	ลิมิเต็ด	
193	ถนนปริ้นส์เอ๊ดเวิร์ด	
ฝั่งตะวันตก	1618	
อาคารแกรนด์เซ็นจูรี่เพลส	
ทาวเวอร์	1	เกาลูน	
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

บริษัทลงทุน 40,000,000
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 40,000,000 1
เหรียญสหรัฐ

40,000,000
เหรียญสหรัฐ

16,074,000 26.79

บริษัท	ไทย	เบเวอร์เรจ	แคน	
จ�ากัด
99	หมู่ที่	9	ถนนหนองปลากระดี่	
ต�าบลหนองปลงิ	อ�าเภอหนองแค	
จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์	:	0	3637	3600
โทรสาร		:	0	3637	3602

ผลิตกระป๋อง
อะลูมิเนียม

1,500,000,000
บาท

สามัญ 150,000,000 10
บาท

1,500,000,000
บาท

75,000,010 50.00

ทีบีซี-บอล	เบเวอร์เรจ	แคน	
เวียดนาม	ลิมิเต็ด
2	วีเอสไอพี	2-เอ	ถนน	18	
เขตอุตสาหกรรมเวียดนาม	-	
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
เวยีดนามดอง

- - - 585,000,000,000
เวียดนามดอง

- 26.79

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	ฟู้ดส์	
จ�ากัด
225/10	หมู่ที่	1	ต�าบลบางเสาธง	
อ�าเภอบางเสาธง	
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์	:	0	2313	1470-3
โทรสาร		:	0	2313	1031

ผลิต
อาหารว่าง

320,000,000
บาท

สามัญ 3,200,000 100
บาท

320,000,000
บาท

3,200,000 100

บีเจซี	ฟู้ดส์	(มาเลเซีย)	
เอสดีเอ็น	บีเอชดี
ล็อต	1	จาลัน	เปลาเบอร์	23/1	
ส่วน	23	40300	ชาฮ์	ฮาลัมม	
เซลังกอร์	ประเทศมาเลเซีย
โทรศัพท์	:	603-5542	4113
โทรสาร		:	603-5542	0131

ผลิต
อาหารว่าง

12,000,000
	ริงกิต

สามัญ 12,000,000 1
ริงกิต

12,000,000
	ริงกิต

12,000,000 100

บริษัท	ไทย	แดรี่	จ�ากัด
99	อาคารเบอร์ลี่	ยุคเกอร์	
ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2649	2900
โทรสาร		:	0	2632	2223

ผลิตและ
จัดจ�าหน่าย

โยเกิร์ตสดและ
ผลิตภัณฑ์
ซึ่งท�าจากนม

1,185,200,000
บาท

สามัญ 11,852,000 100
บาท

1,185,200,000
บาท

11,852,000 100

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	
เซลล็อกซ์	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2312	6115-8
โทรสาร		:	0	2312	6173

ผลิตและ
จ�าหน่าย

กระดาษอนามัย

900,000,000
บาท

สามัญ 90,000,000 10
บาท

900,000,000
บาท

85,354,470 94.84
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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	
Shareholding/
Investment

Subsidiaries 
TBC-Ball	Beverage	Can	
Holding	Ltd.	(Hong	Kong)
1618,	Tower	1,	Grand	Century	
Place,	193	Prince	Edward	
Road	West,	Kowloon,	
Hong	Kong

Investment	
vehicle

40,000,000
USD

Ordinary 40,000,000 1	USD 40,000,000
USD

16,074,000 26.79

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 1,500,000,000
Baht

75,000,010 50.00

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

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

Thai Dairy Co., Ltd. 
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok
Tel	 :	0	2649	2900
Fax	:	0	2632	2223

Manufacture
of	Fresh	

Yoghurt	and	
Milk	Products

1,185,200,000
Baht

Ordinary 11,852,000 100	Baht 1,185,200,000
Baht

11,852,000 100

Berli Jucker Cellox Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok
Tel	 :	0	2312	6115-8
Fax	:	0	2312	6173

Manufacture	
and	Distribution	

of	paper	
products

900,000,000
Baht

Ordinary 90,000,000 10	Baht 900,000,000
Baht

85,354,470 94.84
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
บริษัท	บีเจซี	คอนซูเมอร์	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน 2,000,000
บาท

สามัญ 20,000 100
บาท

2,000,000
บาท

20,000 100

บริษัท	รูเบียอุตสาหกรรม	จ�ากัด
70	หมู่ท่ี	13	ถนนปู่เจ้าสมงิพราย	
ต�าบลบางหญ้าแพรก	
อ�าเภอพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์	:	0	2385	9024

ผลิตช็อกโกแลต
สบู่	เครือ่งส�าอาง	

และลูกอม

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	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2367	1233-5
โทรสาร		:	0	2712	2273	

บริการ
ด้านพิธีการ
ออกสินค้า	
คลังสินค้า
ขนส่ง	และ
จัดส่งสินค้า

50,000,000
บาท

สามัญ 500,000 100
บาท

50,000,000
บาท

500,000 100

บริษัท	บีเจซี	โลจิสติกส์	เวิลด์	
จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

ให้เช่า
คลังสินค้า

4,000,000
บาท

สามัญ 400,000 10
บาท

4,000,000
บาท

400,000 100

ไทยคอร์ป	อินเตอร์เนชั่นแนล	
คัมปะนี	ลิมิเต็ด 
ถนนแมทเธอร์สัน	
อาคารไทม์สแควร์	ตึก	2	ชั้น	36		
คอสเวย์เบย์	เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง
โทรศัพท์	:	3188	8333
โทรสาร		:	3188	8222

บริษัทลงทุน 41,000,000
เหรียญฮ่องกง

สามัญ 41,000,000 1
เหรียญฮ่องกง

41,000,000
เหรียญฮ่องกง

30,750,000 75.00

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

ตัวแทน
จ�าหน่าย

5,400,000,000
เวียดนามดอง

- - - 5,400,000,000
เวียดนามดอง

- 75.00

บีเจไอเอ็มเค	คัมปะนี	ลิมิเต็ด
1	ถนนแมทเธอร์สัน	
อาคารไทม์สแควร์	ตึก	2	ชั้น	36		
คอสเวย์เบย์	เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง
โทรศัพท์	:	(852)	3188	8333
โทรสาร		:	(852)	3188	8222

ตัวแทน
จ�าหน่าย

5,110,000
เหรียญฮ่องกง

สามัญ 5,110,000 1
เหรียญฮ่องกง

5,110,000
เหรียญฮ่องกง

3,832,500 75.00

อิจิบัง	ฟู๊ด	คัมปะนี	ลิมิเต็ด
ล็อต	5-4	ถนน	เอ็ม	14	
เขตอุตสาหกรรมทัน	บินห์	
ย่านบิน	ฮึง	ฮวา	เขตบินห์	ทัน	
โฮจิมินห์	ประเทศเวียดนาม

ผลิตผลิตภัณฑ์
ซึ่งท�าจาก
ถั่วเหลือง

30,000,000,000
เวียดนามดอง

- - - 30,000,000,000
เวียดนามดอง

- 75.00
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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	
Shareholding/
Investment

Subsidiaries 
BJC Consumer Co., Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

2,000,000
Baht

Ordinary 20,000 100	Baht 2,000,000
Baht

20,000 100

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,	

chocolate	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	1233-5
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

BJC Logistic World Co., Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

4,000,000
Baht

Ordinary 400,000 10	Baht 4,000,000
Baht

400,000 100

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 75.00

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 5,400,000,000
VND

- - - 5,400,000,000
VND

- 75.00

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 75.00

Ichiban Food Co., Ltd.
Lot	5-4,	M14	Street,	
Tan	Binh	Extended	Industrial	
Zone,	Binh	Hung	Hoa	Ward,	
Binh	Tan	District,	
Ho	Chi	Minh	City,	Vietnam

Manufacture	of	
soybean

30,000,000,000
VND

- - - 30,000,000,000
VND

- 75.00
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
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 65.00

ภูไท	กรุ๊ป	จอยท์	สต็อก	คัมปะนี
ห้อง	1801	อาคารฮานอย	
เซ็นเตอร์	ออฟฟิศ	44บี	
ลี	ทวง	เคียด	ย่านตรัน	ฮึง	ดาว	
เขตฮวน	เคียม	ฮานอย	
ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์	:	(84)	5659099
โทรสาร		:	(84)	5659088

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	ย่านตรัน	ฮึง	ดาว	
เขตฮวน	เคียม	ฮานอย	
ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์	:	(84)	5659099
โทรสาร		:	(84)	5659088

จ�าหน่ายสินค้า
อุปโภค

และบริโภค

50,000,000,000
เวียดนามดอง

สามัญ 5,000,000 10,000
เวียดนามดอง

50,000,000,000
เวียดนามดอง

49,950,000,000 64.52

ภูไท	คอนสตรัคชั่น	แอนด์	
อินเวสท์เม้นท์	จอยท์	สต็อก	
คัมปะนี
ห้อง	18-01	อาคารฮานอย	
เซ็นเตอร์	ออฟฟิศ	44บี	
ลี	ทวง	เคียด	ย่านตรัน	ฮึง	ดาว	
เขตฮวน	เคียม	ฮานอย	
ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์	:	(84)	5659078
โทรสาร		:	(84)	5659078

จ�าหน่าย
วัสดุก่อสร้าง

10,000,000,000
เวียดนามดอง

สามัญ 1,000,000 10,000
เวียดนามดอง

10,000,000,000
เวียดนามดอง

644,900 64.49

ภูไท	ฮานอย	เทรดดิ้ง	จอยท์	
สต็อก	คัมปะนี
บี8-บี10/ดี21	เกา	เจย์	
เรสสิเดนท์	แอเรีย	ย่านดิค	
วง	เฮา	เขตเกาเจย์	ฮานอย	
ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์	:	+84	437959147	
											-	149	-	152
โทรสาร		:	+84	437959154

จ�าหน่ายสินค้า
อุปโภค

และบริโภค

19,000,000,000
เวียดนามดอง

สามัญ 1,900,000 10,000
เวียดนามดอง

19,000,000,000
เวียดนามดอง

1,898,100 64.49

ภูไท	คันเทอ	ดิสทริบิวชั่น	
จอยท์	สต็อก	คัมปะนี
132ดี	ตรัน	ควง	เดอ	ย่านอัน	
ทอย	เขตบิน	ทุย	เกิ่น	เทอ	
ประเทศเวียดนาม

จ�าหน่ายสินค้า
อุปโภค

และบริโภค

15,000,000,000
เวียดนามดอง

สามัญ 1,500,000 10,000
เวียดนามดอง

15,000,000,000
เวียดนามดอง

1,498,500 64.49

ภูไท	ฟู้ดส์	เวียดนาม	คัมปะนี	
ลิมิเต็ด
43อาร์/27	โฮ	วาน	เฮือ	ย่าน	9	
เขตภู	งวน	โฮจิมินห์	
ประเทศเวียดนาม

จ�าหน่ายสินค้า
อุปโภค

และบริโภค

87,300,000,000
เวียดนามดอง

- - - 87,300,000,000
เวียดนามดอง

- 64.55
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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	
Shareholding/
Investment

Subsidiaries 
Thai An Vietnam Joint Stock 
Company 
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 600,000,000,000
VND

39,000,000 65.00

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

49,950,000,000 64.52

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	437959154

Sale	of	
consumer	
products

19,000,000,000
VND

Ordinary 1,900,000 10,000	VND 19,000,000,000
VND

1,898,100 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

1,498,500 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
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
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	ฟูด้ส์	นอร์ธ	คมัปะน	ีลมิเิต็ด
ตรอก	62	180	เอ/3	ถนนเหวียน	
ลวง	บาง	ย่านควง	ตรัง	เขตดง	
ดา	ฮานอย	ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์	:	04.37833638,	
										04.37833639
โทรสาร		:	04.37833637

จ�าหน่ายสินค้า
อุปโภค

และบริโภค

60,000,000,000
เวียดนามดอง

- - - 60,000,000,000
เวียดนามดอง

- 64.55

พีที	ฟู้ด	ดิสทริบิวชั่น	จอยท์	
สต๊อก	คัมปะนี
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

วัน	ฝู	เอกซ์พอร์ต	อิมพอร์ต	
เทรดดิ้ง	แมนูแฟคเจอริ่ง	
คัมปะนี	ลิมิเต็ด
เขตอุตสาหกรรมโฮ	ข่าน	ย่านโฮ	
ข่าน	แบค	เขตเลียน	ชือ	ดานัง	
ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์	:	0511.3821579
โทรสาร		:	0511.3614883

บริการ
ด้านคลังสินค้า

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

- 100

ภูไท	โฮจิมินห์	ซิตี้	จอยท์	สต็อก	
คัมปะนี
43อาร์/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

821,250 64.55

บริษัท	บีเจเอช	อินเวสเมนท์	
จ�ากัด
99	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	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2367	1111,	
										0	2381	4520
โทรสาร		:	0	2367	1000,	
										0	2381	4545

จ�าหน่าย
เวชภัณฑ์	
เครื่องมือ	
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์	

200,000,000
บาท

สามัญ 20,000,000 10
บาท

200,000,000
บาท

20,000,000 100
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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	
Shareholding/
Investment

Subsidiaries 
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 Co., 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

Ordinary 1,000,000 10,000	VND 10,000,000,000
VND

516,100 51.61

Van Phu Export Import 
Trading Manufacturing Co., 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

- 100

Phu Thai Ho Chi Minh City 
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

821,250 64.55

BJH	Investment	Company	
Limited 
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

200,000,000
Baht

Ordinary 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	
Pharmaceutical,	
medical	and	
hospital	
supplies

200,000,000
Baht

Ordinary 20,000,000 10	Baht 200,000,000
Baht

20,000,000 100
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
บริษัท	มัณฑนา	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรสัพท์	:	0	2367	1204

จ�าหน่าย
เวชภัณฑ์	

เครื่องมือ	และ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

500,000
บาท

สามัญ 500 1,000
บาท

500,000
บาท

500 100

บริษัท	คอสม่า	เมดิคอล	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2367	1252
โทรสาร		:	0	2367	1246

จ�าหน่าย
เวชภัณฑ์	
เครื่องมือ	
อุปกรณ์ทาง

การแพทย์	และ
เภสัชภัณฑ์

5,000,000
บาท

สามัญ 50,000 100
บาท

1,325,000
บาท

50,000 100

บริษัท	มัณฑนา	มาร์เก็ตติ้ง	
จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

จ�าหน่าย
เวชภัณฑ์	และ
วัสดุการแพทย์	
บริการให้

ค�าปรึกษาด้าน
การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์และ
รวบรวมข้อมูล

20,000,000
บาท

สามัญ 200,000 100
บาท

15,000,000
บาท

200,000 100

บริษัท	ไทย-สแกนดิค	สตีล	
จ�ากัด
7	ถนนไอ-ห้า	นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด	ต�าบลมาบตาพุด	
อ�าเภอเมืองระยอง	จงัหวดัระยอง
โทรศัพท์	:	0	3868	3066-70
โทรสาร		:	0	3868	3065

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	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	367	1111,	
										0	2381	4520
โทรสาร		:	0	2367	1000,	
										0	2381	4545

จ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยี
ทางภาพ	

เครื่องเขียน
และวัสดกุ่อสร้าง

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	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2367	1111,	
										0	2381	4520
โทรสาร		:	0	2381	4548

จ�าหน่าย
เคมีภัณฑ์	

63,875,000
บาท

สามัญ 18,250 3,500
บาท

63,875,000
บาท

18,095 99.15

บริษัท	บีเจซี	สเปเชียลตี้ส์	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

ร้านเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์	

200,000,000
บาท

สามัญ 2,000,000 100
บาท

50,000,000
บาท

2,000,000 100
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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	
Shareholding/
Investment

Subsidiaries 
Montana Co., Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok
Tel	 :	0	2367	1204

Sales	of
medical	supply,	
equipment	and	

medical	
equipment

500,000
Baht

Ordinary 500 1,000	Baht 500,000
Baht

500 100

Cosma Medical Co., Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok
Tel	 :	0	2367	1252
Fax	:	0	2367	1246

Sales	of
medical	supply,	
equipment,	
medical	

equipment	and	
pharmaceutical	

supply

5,000,000
Baht	

Ordinary 50,000 100	Baht	 1,325,000
Baht	

50,000 100

Montana Marketing Co., Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Distribution	of	
Medical	
Supplies,	

equipment	and	
product	&	
analysis	

consultation

20,000,000
Baht	

Ordinary 200,000 100	Baht	 15,000,000
Baht	

200,000 100

Thai-Scandic	Steel	Co.,	Ltd.
7,I-5	Road,	Mab	Ta	Phut	
Industrial	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

63,875,000
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
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
บีเจซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	
คัมปะนี	ลิมิเต็ด
1	ถนนแมทเธอร์สัน	อาคาร
ไทม์สแควร์	ตึก	2	ชั้น	36		
คอสเวย์เบย์	เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง	
โทรศัพท์	:	3188	8333

ตัวแทน
จ�าหน่าย

1,423,286,102
เหรียญฮ่องกง

สามัญ 1,423,286,102 1
เหรียญฮ่องกง

1,423,286,102
เหรียญฮ่องกง

1,423,286,102 100

บีเจซี	เซลล็อก	(เวียดนาม)	
คัมปะนี	ลิมิเต็ด
ขั้นบิ่น	คอมมูน	เขตเตินเอวียน	
จังหวัดบินเยือง	
ประเทศเวียดนาม

ตัวแทน
จ�าหน่าย

14,000,000
เหรียญสหรัฐ

- - - 14,000,000
เหรียญสหรัฐ

- 100

บีเจซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	
(เมียนมาร์)	คัมปะนี	ลิมิเต็ด
132/142	ไวท์คลาวด์	คอนโด	
ถนนเทียนบยู	เมืองโบตาตวง	
ย่างกุ้ง	สหภาพเมียนมา

บริการให้
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	068898

บริษัทลงทุน 9,999
ยูโร

200,000
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 9,999

200,000

1
ยูโร
1

เหรียญสหรัฐ

9,999
ยูโร

200,000
เหรียญสหรัฐ

9,999

200,000

100

บีเจซี	(ฮ่องกง)	คัมปะนี	ลิมิเต็ด
1	ถนนแมทเธอร์สัน	
อาคารไทม์สแควร์	ตึก	2	ชั้น	36		
คอสเวย์เบย์	เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง	

บริษัท
บริหารเงิน

401,400,000
ดอลลาร์ฮ่องกง

สามัญ 401,400,000 1
ดอลลาร์
ฮ่องกง

401,400,000
ดอลลาร์ฮ่องกง

401,400,000 100

บริษัท	บีเจซี	แบรนด์	ลิมิเต็ด
1	ถนนแมทเธอร์สัน	
อาคารไทม์สแควร์	ตึก	2	ชั้น	36		
คอสเวย์เบย์	เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง	

บริการด้าน
การบริหาร
จัดการ

เครื่องหมาย
การค้า

100,000
บาท

สามัญ 100 1,000 100,000
บาท

100 100

บริษัท	เอเซียบุ๊คส	จ�ากัด
99	อาคารเบอร์ลี่	ยุคเกอร์	
ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2715	9000

ผู้ค้าและ
จ�าหน่ายหนังสือ
และนิตยสาร	

301,724,000
บาท

สามัญ 3,017,240 100
บาท

301,724,000
บาท

3,017,240 100

บรษิทั	บเีจซี	กลาส	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด
99	อาคารเบอร์ลี่	ยุคเกอร์	
ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

ผู้ค้าและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ
และความงาม	
และค้าปลีก

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	บีเจซี	โลจิสติกส์	แอนด์	
แวร์เฮ้าส์	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน 4,975,000,000
บาท

สามัญ 497,500,000 10
บาท

4,975,000,000
บาท

497,500,000 100
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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	
Shareholding/
Investment

Subsidiaries 
BJC International Co., Ltd.
36/F.,	Tower	Two,	Times	
Square,	1	Matheson	Street,	
Causeway	Bay,	Hong	Kong
Tel	 :	3188	8333

Agent 1,423,286,102
HKD

Ordinary 1,423,286,102 1	HKD 1,423,286,102
HKD

1,423,286,102 100

BJC	Cellox	(Vietnam)	
Co., Ltd.
Khanh	Binh	Commune,	
Tan	Uyen	District,	Binh	
Duong	Province,	Vietnam

Agent 14,000,000
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

200,000
USD

Ordinary 9,999

200,000

1	EUR

1	USD

9,999
EUR

200,000
USD

9,999

200,000

100

BJC	(Hong	Kong)	Company	
Limited
Square,	1	Matheson	Street,	
Causeway	Bay,	Hong	Kong.

Investment	
vehicle

401,400,000
HKD

Ordinary 401,400,000 1	HKD 401,400,000
HKD

401,400,000 100

BJC Brand Limited
36/F.,	Tower	Two,	Times	
Square,	1	Matheson	Street,	
Causeway	Bay,	Hong	Kong.

Intellectual	
Property	
Center,	

Investment
and	Trading

100,000
Baht

Ordinary 100 1,000	Baht 100,000
Baht

100 100

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	Glass	(Thailand)	
Co., Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Retailler	of	Prod-
ucts	for	Beauty	
and	wellness	

142,100,000
Baht

Ordinary

Preference

1,420,490

510

100	Baht

100	Baht

142,049,000
Baht

51,000
Baht

1,420,490

510

100

BJC Logistics and 
Warehouse Co., Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

4,975,000,000
Baht

Ordinary 497,500,000 10	Baht 4,975,000,000
Baht

497,500,000 100
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

บริษัทย่อย

บริษัท	บีเจเอช	เมดิคอล	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2367	1111
โทรสาร		:	0	2367	1441

จ�าหน่าย
เวชภัณฑ์
เครื่องมือ	
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

10,000,000
บาท

สามัญ 1,000,000 10
บาท

2,575,000
บาท

1,000,000 100

บริษัท	บีเจซี	คอมเมิร์ซ	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2367	1455
โทรสาร		:	0	2367	1441

ค้าส่ง 31,000,000
บาท

สามัญ 310,000 100
บาท

31,000,000
บาท

310,000 100

บริษัท	บีเจซี	ซี	ดิสทริบิวชั่น	
จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน 1,508,000,000
บาท

สามัญ 150,800,000 10
บาท

1,129,050,000
บาท

150,800,000 100

บริษัท	คอสม่า	เทรดดิ้ง	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

จ�าหน่าย
เวชภัณฑ์	
เครื่องมือ	
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์	

5,000,000
บาท

สามัญ

บุริมสิทธิ

44,900

5,100

100
บาท

100
บาท

1,490,000
บาท

510,000
บาท

44,900

5,100

100

บริษัท	ดิสทรี่	-	ไทย	จ�ากัด
99	อาคารเบอร์ลี่	ยุคเกอร์	
ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

ผู้ค้า
และจ�าหน่าย
หนังสือและ
นิตยสาร

11,000,000
บาท

สามัญ 110,000 100
บาท

11,000,000
บาท

110,000 100

บริษัท	บีเจซี	เพาเวอร์	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน 100,000
บาท

สามัญ 10,000 10
บาท

100,000
บาท

10,000 100

บริษัท	สัมพันธ์กิจ	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน 100,000
บาท

สามัญ 10,000 10
บาท

100,000
บาท

10,000 100

บริษัท	บีเจซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	
จ�ากัด
1	อาคารเอ็มไพร์	ทาวเวอร์	
ชั้นที่	54	ถนนสาทรใต้	
แขวงยานนาวา	เขตสาทร		
กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน 8,220,420,000
บาท

สามัญ

บุริมสิทธิ

821,002,000

1,040,000

10
บาท

8,220,420,000
บาท

821,002,000

1,040,000

100

บรษิทั	บีเจซ	ีรเีทล	โฮลดิง้	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน 5,652,000,000
บาท

สามัญ 565,200,000 10
บาท

5,652,000,000
บาท

565,200,000 100
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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	
Shareholding/
Investment

Subsidiaries 

BJH Medical Company 
Limited
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok	
Tel	 :	0	2367	1111	
Fax	:	0	367	1441		

Sales	of	
medical	

products	and
medical	supply

10,000,000
Baht

Ordinary 1,000,000 10	Baht 2,575,000
Baht

1,000,000 100

BJC Commerce Co., Ltd.
(Formerly	named:	BJC	Retail	
Co.,	Ltd.)
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok
Tel	 :	0	2367	1455
Fax	:	0	2367	1441		

Wholesale 31,000,000
Baht

Ordinary 310,000 100
Baht

31,000,000
Baht

310,000 100

BJC C Distribution Co., Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

1,508,000,000
Baht

Ordinary 150,800,000 10	Baht 1,129,050,000
Baht

150,800,000 100

Cosma Trading Co., Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Sales	of	
Medical	
Products

5,000,000
Baht

Ordinary	

Preference

44,900

5,100

100	Baht				

100	Baht				

1,490,000
Baht	

510,000
Baht

44,900

5,100

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 Power Company Limited
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

100,000
Baht

Ordinary	 10,000 10	Baht 100,000
Baht

10,000 100

Samphankij Company Limited
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

100,000
Baht

Ordinary	 10,000 10	Baht 100,000
Baht

10,000 100

BJC Supercenter Company 
Limited
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

8,220,420,000
Baht

Ordinary	

Preference

821,002,000

1,040,000

10	Baht 8,220,420,000
Baht

821,002,000

1,040,000

100

BJC Retail Holding Company 
Limited
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

5,652,000,000
Baht

Ordinary 565,200,000 10	Baht 5,652,000,000
Baht

565,200,000 100
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
บริษัท	สัมพันธ์เสมอ	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน 8,000,000
บาท

สามัญ 800,000 10
บาท

4,050,000
บาท

800,000 100

บริษัท	บีเจซี	เมก้า	มาร์เก็ต
จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน 100,000
บาท

สามัญ 10,000 10
บาท

100,000
บาท

10,000 100

บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	
จ�ากัด	(มหาชน)
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-655-0666

ธุรกิจค้าปลีก 8,250,000,000
บาท

สามัญ 825,000,000 10
บาท

8,250,000,000 807,991,813 99.85

บริษัท	เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์	
จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

และลงทุน
ในบริษัทอื่น

1,300,000,000
บาท

สามัญ 13,000,000 100
บาท

1,220,000,000 12,999,988 99.85

บริษัท	เทพารักษ์	บิ๊กซี	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

และลงทุน
ในบริษัทอื่น

80,000,000
บาท

สามัญ 800,000 100
บาท

80,000,000
บาท

79,998 99.85

บริษัท	เชียงราย	บิ๊กซี	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์

180,000,000
บาท

สามัญ 18,000,000 10
บาท

180,000,000
บาท

17,999,998 99.85

บริษัท	สุราษฎร์	บิ๊กซี	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์

200,000,000
บาท

สามัญ 20,000,000 10
บาท

140,300,000
บาท

19,999,998 99.85

บริษัท	เซ็นคาร์	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์

10,000,000,000
บาท

สามัญ 1,000,000,000 10
บาท

8,950,650,000
บาท

1,000,000,000 99.85

บริษัท	พิษณุโลก	บิ๊กซี	2015	
จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจค้าปลีก
และลงทุน
ในบริษัทอื่น

5,462,000,000
บาท

สามัญ

บุริมสิทธิ

53,793,799

826,201

100
บาท

100
บาท

5,379,378,000
บาท

826,201,000
บาท

53,793,799

826,201

99.85

บริษัท	ซี	ดิสทริบิวชั่น	เอเชีย	
เอพีอี	แอลทีดี
50	ราฟเฟิล	เพลส	#	32	-	01	
สิงคโปร์แลนด์ทาวเวอร์
ประเทศสิงคโปร์	

บริษัทลงทุน 4,500,000
ยูโร

สามัญ 4,500,000 1
ยูโร

4,500,000
ยูโร

4,500,000 99.94
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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	
Shareholding/
Investment

Subsidiaries 
Samphunsamer Company 
Limited
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

8,000,000
Baht

Ordinary 800,000 10	Baht 4,050,000
Baht

800,000 100

BJC Mega Market Company 
Limited
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Investment	
vehicle

100,000
Baht

Ordinary 10,000 10	Baht 100,000
Baht

10,000 100

Big C Supercenter Public 
Company Limited
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Modern	Retail 8,250,000,000
Baht

Ordinary 825,000,000 10	Baht 8,250,000,000
Baht

807,991,813 99.85

Central Superstore Co., Ltd.
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Rental
Property	and	
Investment

1,300,000,000
Baht

Ordinary 13,000,000 100	Baht 1,220,000,000 12,999,988 99.85

Theparak Big C Limited
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Rental
Property	and	
Investment

80,000,000
Baht

Ordinary 800,000 100	Baht 80,000,000
Baht

79,998 99.85

Chiang Rai Big C Co., Ltd.
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Rental
Property

180,000,000
Baht

Ordinary 18,000,000 10	Baht 180,000,000
Baht

17,999,998 99.85

Surat Big C Limited
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel.	(66)	2655-0666

Rental
Property

200,000,000
Baht

Ordinary 20,000,000 10	Baht 140,300,000
Baht

19,999,998 99.85

Cencar Co., Ltd.
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Rental
Property

10,000,000,000
Baht

Ordinary 1,000,000,000 10	Baht 8,950,650,000
Baht

1,000,000,000 99.85

Phitsanulok	Big	C	2015	
Limited
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Modern	Retail	
and	Investment

5,462,000,000
Baht

Ordinary

Preference

53,793,799

826,201

100	Baht

100	Baht

5,379,378,000
Baht

826,201,000
Baht

53,793,799

826,201

99.85

C-Distribution	Asia	Pte.	Ltd.
Singapore	Land	Tower
50,	Raffles	Place	#32-01	
Singapore,	048623

Investment	
vehicle

4,500,000
Euro

Ordinary 4,500,000 1	Euro 4,500,000
Euro

4,500,000 99.94
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	
(ลาว)	จ�ากัด
บ้านหัดสะบดีใต้	เมืองจันทบุรี
นครเวียงจันทร์	ประเทศลาว	

ธุรกิจค้าส่ง
และค้าปลีก

157,000,000
บาท

- - - 157,000,000
บาท

- 99.85

บริษัท	เซ็นทรัล	พัทยา	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์

80,000,000
บาท

สามัญ 8,000,000 10
บาท

80,000,000
บาท

8,000,000 99.85

บริษัท	อุดร	บิ๊กซี	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์

850,000,000
บาท

สามัญ 85,000,000 10
บาท

850,000,000
บาท

83,249,000 99.85

บริษัท	อินทนนท์แลนด์	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์

841,000,000
บาท

สามัญ 84,100,000 100
บาท

841,000,000
บาท

82,367,540 99.85

บริษัท	ซี	ดิสทริบิวชั่น	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

100,000,000
บาท

สามัญ 1,000,000 100
บาท

100,000,000
บาท

1,000,000 99.91

บริษัท	บิ๊กซี	แฟรี่	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจค้าปลีก 440,000,000
บาท

สามัญ

บุริมสิทธิ

1,400,000

3,000,000

100
บาท
100
บาท

440,000,000
บาท

1,259,992

3,000,000

99.68

บริษัท	พระราม	2	บิ๊กซี	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์

5,000,000
บาท

สามัญ 50,000 100
บาท

5,000,000
บาท

50,000 99.84

บริษัท	พิษณุโลก	บิ๊กซี	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจค้าปลีก
และให้เช่า

อสงัหารมิทรพัย์

1,050,000
บาท

สามัญ

บุริมสิทธิ

20,000,000

85,000,000

10
บาท
10
บาท

1,050,000
บาท

19,999,995

85,000,000

99.85

บีเจซี	เซลล็อกซ์	(คัมโบเดีย)	
จ�ากัด 
สุวรรณภูมิ	สเปเชียลอิคอนอมิค
โซน	(ส�าโรง	แคร์วิลเลจ,	
ส�าโรง	ธม	คอมมูน)	
อ�าเภอเคียนสเวย์	จังหวัดคัลดัล	
ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผลิตกระดาษ
อนามัย

1,000,000
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 1,000,000 1
เหรียญสหรัฐ

1,000,000
เหรียญสหรัฐ

1,000,000 100

วีนา	เปเปอร์	คัมปะนี	ลิมิเต็ด 
ตันชิ	อินดัสเตรียลคลัสเตอร์	
ตันชิคอมมูน	อ�าเภอเทียนดู	
จังหวัดแบ็คนิน	
ประเทศเวียดนาม	

ผลิตกระดาษ
อนามัย

319,031,982,621
เวียดนามดอง

สามัญ - - 319,031,982,621
เวียดนามดอง

- 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	
Shareholding/
Investment

Subsidiaries 
Big	C	Supercenter	(Laos)	
Co., Ltd.
Chanthabuly	District,	Vientiane	
Laos,	PDR	

Whole	sale	and	
modern	retail	
(Not	operation)

157,000,000
Baht

- - - 157,000,000
Baht

- 99.85

Central Pattaya Co., Ltd.
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Rental
Property

80,000,000
Baht

Ordinary 8,000,000 10	Baht 80,000,000
Baht

8,000,000 99.85

Udon Big C Co., Ltd.
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Rental
Property

850,000,000
Baht

Ordinary 85,000,000 10	Baht 850,000,000
Baht

83,249,000 99.85

Inthanon Land Co., Ltd.
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Rental
Property

841,000,000
Baht

Ordinary 84,100,000 100	Baht 841,000,000
Baht

82,367,540 99.85

C	Distribution	(Thailand)	
Co., Ltd.
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Investment	
vehicle

100,000,000
Baht

Ordinary 1,000,000 100	Baht 100,000,000
Baht

1,000,000 99.91

Big C Fairy Limited.
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Modern	Retail 440,000,000
Baht

Ordinary

Preference

1,400,000

3,000,000

100	Baht

100	Baht

440,000,000
Baht

1,259,992

3,000,000

99.68

Phraram II Big C Co., Ltd.
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Rental
Property

5,000,000
Baht

Ordinary 50,000 100	Baht 5,000,000
Baht

50,000 99.84

Phitsanulok Big C Limited
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Modern	Retail	
and	Rental	
Property

1,050,000
Baht

Ordinary	

Preference

20,000,000

85,000,000

10	Baht

10	Baht

1,050,000
Baht

19,999,995

85,000,000

99.85

BJC	Cellox	(Cambodia)	Limited
Suvarnabhumi	Special	
Economic	Zone	(Samrong	
Care	Village,	Samrong	
Thumon)	Kian	Yay	District	
Caldas	District	Cambodia

Manufacture	
and	Distribution	

of	paper	
products

1,000,000
USD

Ordinary 1,000,000 1	USD 1,000,000
USD

1,000,000 100

Vina Paper Company Limited
Tonshi	Industrial	Cluster	
Tonson	Commune,	Thuan	
Du	District,	Bac	Ninh	Province
Vietnam

Manufacture	
and	Distribution	

of	paper	
products

319,031,982,621
VND

Ordinary - - 319,031,982,621
VND

- 100
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

กิจการร่วมค้า
บีเจซี-เอ็มพ็อยท์	(ฮ่องกง)	
คัมปะนี	ลิมิเต็ด
1	ถนนแมทเธอร์สัน	อาคาร
ไทม์สแควร์	ตึก	2	ชั้น	36		
คอสเวย์เบย์	เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง	
โทรศัพท์	:	3188	8333
โทรสาร		:	3188	8222

บริการให้
ค�าปรึกษา

ด้านการบริหาร
จัดการ

แฟรนไชส์	
และค้าขาย

4,300,000
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 4,300,000 1
เหรียญสหรัฐ

4,300,000
เหรียญสหรัฐ

4,300,000 51

มาลายา	กล๊าส	โปรดักส์	
เอสดีเอ็น	บีเอชดี
72-เอ	จาลัน	แธมปอย	81200	
ยะโฮร์	บารู	จังหวัดยะโฮร์	
ประเทศมาเลเซีย
โทรศัพท์	:	(07)	2371701
โทรสาร		:	(07)	2371705,	
										(07)	2360712

ผลิตบรรจุภัณฑ์
แก้ว

100,000,000
ริงกิต

สามัญ

บุริมสิทธิ

99,000,000

172,225

1
ริงกิต

1
ริงกิต

55,000,000
ริงกิต

172,225
ริงกิต

55,000,000

172,225

50*

มาลายา	เวียดนาม	กล๊าส	
ลิมิเต็ด
เขตอุตสาหกรรม	มี่	สวน	
เขตตันบิน	จังหวัดบา	เรีย	หวุง	
เตา	ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์	:	(84.4)	39404147
โทรสาร		:	(84.4)	39404294

ผลิตบรรจุภัณฑ์
แก้ว

772,800,000,000
เวียดนามดอง

- - - 322,209,160,000
เวียดนามดอง

- 35*

บริษัท	บิ๊กซี	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนVราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจนายหน้า
ประกันภัย

100,000,000
บาท

สามัญ 10,000,000 10
บาท

100,000,000
บาท

5,100,000 50.9

บีเจซี	เอ็มไอบี	คัมปะนี	ลิมิเต็ด
138/142	ห้องดี	ชั้นจี	
ถนนเทียนพิว	โบตะทาว	ทาวน์
ชิป	ย่างกุ้ง	สหภาพเมียนมาร์

จ�าหน่าย
เครือ่งมอืแพทย์

340,000
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 34,000 10
เหรียญสหรัฐ

170,000
เหรียญสหรัฐ

17,340 51

บีเจซี	โอ-ไอ	กล๊าส	พีทีอี	
แอลทีดี
80	ถนนโรบินสัน	#02-00	
068898	ประเทศสิงคโปร์

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

บริษัท	บีเจซี-เอ็มพ็อยท์	
อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

ค้าส่ง
และค้าปลีก

132,600,000
บาท

สามัญ 1,326,000 100
บาท

132,600,000
บาท

676,260 51

บริษัท	บีเจซี	แอนด์	ซีเอฟ	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

จัดหาและ
จ�าหน่าย
เภสัชภัณฑ์	
เครื่องส�าอาง	
อาหารเสริม	
สินค้าอุปโภค

30,000,000
บาท

สามัญ 3,000,000 10
บาท

15,000,000 1,530,000 51

หมายเหตุ	*กลุ่มบริษัทถือหุ้นสามัญร้อยละ	50	ใน	BJC	O-I	Glass	Pte.	Ltd.	โดย	BJC	O-I	Glass	Pte.	Ltd.	ถือหุ้นสามัญร้อยละ	100	ใน	Malaya	Glass	Products	Sdn	
Bhd	และ	Malaya	Glass	Products	Sdn	Bhd	ถือหุ้นสามัญร้อยละ	70	ใน	Malaya-Vietnam	Glass	Limited
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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	
Shareholding/
Investment

Joint Venture
BJC-MPoint	(Hong	Kong)
Co., Ltd.
36/F.,	Tower	Two,	Times	
Square,	1	Matheson	Street,	
Causeway	Bay,	Hong	Kong
Tel	 :	3188	8333
Fax	:	3188	8222

Franchising	
and	Trading	
Consulting	
Services

4,300,000
USD

Ordinary 4,300,000 1	USD 4,300,000
USD

4,300,000 51

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

99,000,000

172,225

1	Ringkit

1	Ringkit

55,000,000
Ringkit

172,225
Ringkit

55,000,000

172,225

50*

Malaya Vietnam Glass Ltd.
My	Xuan	A	Industrial	Zone,	
Tan	Thanh	District,	Baria	
Vung	Tua	Province,	Vietnam
Tel	 :	(84.8)	39404149
Fax	:	(84.8)	39404294

Manufacture	of	
Glass

772,800,000,000
VND

- - - 322,209,160,000
VND

- 35*

Big	C	Services	Company	
Limited
97/11	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Insurance	
Broker

100,000,000
Baht

Ordinary 10,000,000 10	Baht 100,000,000
Baht

5,100,000 50.9

BJC MIB Company Limited
138/142	Room	D,	G	floor,	
Tain	Phiw	Rd.,	BatonTown,	
Township,	Yangon
Union	of	Myanmar

Sales	of
medical
supplies

340,000
USD

Ordinary 34,000 10
USD

170,000
USD

17,340 51

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

154,450,002
USD

91,376,000
USD

77,225,001

18,088,000

50

BJC-Mpoint	Internatioinal	
Company Limited
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Whole	sale
and	retail	
business

132,600,000
Baht

Ordinary 1,326,000 100	Baht 132,600,000
	Baht

676,260 51

BJC	&	CF	(Thailand)	
Company Limited
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Distribution	of	
pharmaceutical	

products,	
cosmetics,	
supplemental	
food	and	
consumer	
products

30,000,000
Baht

Ordinary 3,000,000 10	Baht 15,000,000 1,530,000 51

หมายเหตุ	*กลุ่มบริษัทถือหุ้นสามัญร้อยละ	50	ใน	BJC	O-I	Glass	Pte.	Ltd.	โดย	BJC	O-I	Glass	Pte.	Ltd.	ถือหุ้นสามัญร้อยละ	100	ใน	Malaya	Glass	Products	Sdn	
Bhd	และ	Malaya	Glass	Products	Sdn	Bhd	ถือหุ้นสามัญร้อยละ	70	ใน	Malaya-Vietnam	Glass	Limited
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

กิจการร่วมค้า
บริษัท	เบอร์ลี่เอเชียติ๊ก	โซดา	
จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2367	1601
โทรสาร		:	0	2381	5102

น�าเข้าและ
จ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
โซดาแอซ

40,000,000
บาท

สามัญ 6,400,000 6.25
บาท

40,000,000
บาท

3,200,000 50

บรษิทั	เบอร์ลี	่ไดน่าพลาส	จ�ากัด
99	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	บี	เจ	ซี	มารีน	รีซอสเซส	
ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

ให้เช่า
บ่อเลี้ยงกุ้ง
และอุปกรณ์

100,000,000
บาท

สามัญ 100,000 1,000
บาท

94,400,000
บาท

50,000 50

บริษัท	บิ๊กซี	อินชัวรันส์	
โบรคเกอร์	จ�ากัด	
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

ด�าเนินกิจธุรกิจ
ประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย

4,000,000
บาท

สามัญ 400,000 10
บาท

4,000,000
บาท

400,000 50.9

บริษัทร่วม
บริษัท	แก้วกรุงไทย	จ�ากัด
8	หมู่ที่	2	ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์	:	0	3528	7101-4
โทรสาร		:	0	3528	7235

จ�าหน่าย
เศษแก้ว	
พลาสติก
และวัสดุ
ที่ใช้แล้ว

320,000,000
บาท

สามัญ 3,200,000 100
บาท

320,000,000
บาท

800,000 24.65

บริษัทที่หยุดด�าเนินงาน
เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	(เมียนมาร์)	
ลิมิเต็ด	
39	(บี)	ทาว	วัน	สตรีท	ดาก้อน	
ทาวน์ชิป	ย่างกุ้ง	
สหภาพเมียนมา
โทรศัพท์	:	951	226	658
โทรสาร		:	951	221	598
ส�านักงานกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0	2367	1029

หยุดด�าเนินการ 1,000,000
จัค

สามัญ 615 1,000
จัค

615,000
จัค

615 100

บริษัท	หินอ่อนและศิลา	จ�ากัด
99	ซอยรูเบีย	ถนนสุขุมวิท	42	
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

หยุดด�าเนินการ 99,800,000
บาท

สามัญ 998,000 100
บาท

99,800,000
บาท

998,000 100

รูเบีย	อินเวสท์เม้นทส์	ลิมิเต็ด 
หมู่เกาะบริติช	เวอร์จิ้น

บริษัทลงทุน 30,000,000
บาท

สามัญ 30,000 1,000
บาท

30,000,000
บาท

30,000 100
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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	
Shareholding/
Investment

Joint Venture
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

1,489,274 49

BJC Marine Resources 
Development	Co.,	Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	Kwaeng	Phrakanong,	
Khet	Klongtoey,	Bangkok

Lease	prawn	
ponds	and	
equipment

100,000,000
Baht	

Ordinary 100,000 1,000	Baht	 94,400,000
Baht	

50,000 50

Big C Insurance Broker 
Co., Ltd.
97/11	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330
Tel	 : (66)	2655	0666

Life	Insurance	
and	non	-	life	
insurance

4,000,000
Baht	

Ordinary 400,000 10
Baht	

4,000,000
Baht

400,000 50.9

Associates
Gaew Grung Thai Co., Ltd.
8	Moo.	2	Phaholyothin	Road,
Tambol	Lamsai,	Amphur	
Wangnoi,	Ayutthaya
Tel	 :	035	287	101-4
Fax	:	035	287	235

Distributor	of	
glass	scrap
and	plastic

320,000,000
Baht

Ordinary 3,200,000 100	Baht 320,000,000
Baht

800,000 24.65

Dormant
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

Marble & Stones Co., Ltd.
99	Soi	Rubia,	Sukhumvit	42	
Road,	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

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
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ประเภทหุ้น

จ�านวนหุ้น
ที่ออก
จ�าหน่าย
	(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น

ที่ถือ	(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น/
ลงทุน
	(ร้อยละ)

บริษัทที่หยุดด�าเนินงาน
บริษัท	ซีมาร์ท	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

หยุดด�าเนินการ 1,000,000
บาท

สามัญ 100,000 10
บาท

1,000,000
บาท

100,000 99.85

บริษัท	ซีมอลล์	จ�ากัด
97/11	ชั้นที่	6	ถนนราชด�าริห์	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

หยุดด�าเนินการ 300,000,000
บาท

สามัญ 3,000,000 100
บาท

3,000,000
บาท

3,000,000 99.85

1.3	 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท
บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	:	0	2009	9000
โทรสาร		:	0	2009	9991

ผู้สอบบัญชี
บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด
เลขที่	11/1	ชั้น	23	-	27	อาคาร	เอไอเอ	สาทร	ทาวเวอร์	ชั้น	25	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	
กรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	:	0	2034	0000
โทรสาร		:	0	2034	0100

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท	วีระวงค์	ชินวัฒน์	และพาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	
เลขที่	540	อาคารเมอร์คิวรี่	ทาวเวอร์	ชั้น	22	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
โทรศัพท์	:	0	2264	8000
โทรสาร		:	0	2657	2222

หลักทรัพย์จดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	:	0	2009	9000
โทรสาร		:	0	2009	9991

นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
333	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
โทรศัพท์	:	02-230-1478,	02-626-4525
โทรสาร		:	02-230-1893
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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	
Shareholding/
Investment

Dormant
C	Mart	(Thailand)	Co.,	Ltd.
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Dormant 1,000,000
Baht

Ordinary 100,000 10	Baht 1,000,000
Baht

100,000 99.85

C Mall Co., Ltd.
97/11,	6th	Floor	Rajdamri	
Road,	Lumpini,	Pathumwan,	
Bangkok	10330	
Tel	 :	(66)	2655-0666

Dormant 300,000,000
Baht

Ordinary 3,000,000 100	Baht 3,000,000
Baht

3,000,000 99.85

1.3 References

Company Registrar: 
Thailand Securities Depository Company Limited
Stock Exchange of Thailand 
93	Ratchadaphisek	Road,	Dindaeng,	Dindaeng,	Bangkok	10400
Call	Center	 :	0	2009	9000
Fax	 	 	 	 :	0	2009	9991

Auditor:
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
11/1	AIA	Sathorn	Tower	23-27th	Floor,	183	South	Sathorn	Road,	Sathorn,	Bangkok	10120
Tel	 	 	 	 :	0	2034	0000
Fax	 	 	 	 :	0	2034	0100

Solicitor: 
Weerawong	Chinnavat	&	Partners	LTD
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 
93	Ratchadaphisek	Road,	Dindaeng,	Dindaeng,	Bangkok	10400
Tel	 	 	 	 :	0	2009	9000
Fax	 	 	 	 :	0	2009	9991

Bondholders’	Representative	and	Bond	Registrar:
Bangkok Bank Public Company Limited
333	Silom	Road,	Bangkok	10500
Tel	 	 	 	 :	0	2230	1477-8
Fax	 	 	 	 :	0	2626	4545-6
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สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจ�า
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี	จ�ากัด	(มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ธนาคารบีเอ็นพี	พารีบาส์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารมิซูโฮ	จ�ากัด
ธนาคารซูมิโตโม	มิตซุย	แบงกิ้ง	คอร์ปอเรชั่น
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
ธนาคารซูมิโตโม	มิตซุย	ทรัสต์	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
ธนาคารเอเอ็นแซด	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

	2.	ข้อมูลส�าคัญอื่น

-ไม่มี-

ผู ้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย	์						
เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน	www.sec.co.th	หรือ	www.bjc.co.th

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	Bank,	Limited
Sumitomo	Mitsui	Banking	Corporation
Government	Saving	Bank
Export-Import	Bank	of	Thailand
CIMB	Thai	Bank	Public	Company	Limited
Sumitomo	Mitsui	Trust	Bank	(Thai)
Oversea-Chinese	Banking	Corporate	Limited,	 Public				
Company	Limited
ANZ	Bank	(Thai)	Public	Company	Limited

 2. Other Information

-None-

Investor	can	get	more	information	of	the	Company	from	
56-1	at	www.sec.co.th	or	www.bjc.co.th
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Berli Jucker Public Company Limited




