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บริษัทผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังหักเงินสํารองที่จัดสรรแล้วและเงินลงทุน

วันที่เสนอขายหลักทรัพย์
30 พฤษภาคม 2549
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์
S$0.28
สิ้นปีงบการเงิน
31 ธันวาคม

ราคาหุ้น *
ราคาสูงสุดในรอบปี 2558 S$ 0.795
ราคาต่ําสุดในรอบปี 2558 S$ 0.665
* ข้อมูลตั้งแต่ 2 มกราคม 2558
ถึง 31 ธันวาคม 2558
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ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์:
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
เว็บไซต์บริษัท: www.thaibev.com
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์: www.thaibev.com/ir.html
อีเมล์แผนกนักลงทุนสัมพันธ์: ir@thaibev.com
โทรศัพท์: +662 785 5555
โทรสาร: +662 272 3026
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน
รายงานประจําปี 2558

ข้อมูลสําคัญ
ทางการเงิน
2558

งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท)

2557
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขาย

172,049

162,040

รายได้รวม

181,193

166,201

ต้นทุนขาย

121,830

114,710

กําไรขั้นต้น

50,219

47,330

กําไรจากการดําเนินงาน

23,380

23,443

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้

32,335

27,538

กําไรสุทธิ

26,464

21,433

4,400

3,986

36,735

31,524

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

2558

งบดุล (ล้านบาท)

2557
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

48,128

46,068

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

133,889

125,919

สินทรัพย์รวม

182,017

171,987

หนี้สินหมุนเวียน

33,090

36,036

หนี้สินไม่หมุนเวียน

29,661

31,275

หนี้สินรวม

62,751

67,311

ส่วนของผู้ถือหุ้น

119,266

104,676

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

182,017

171,987

2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง

2557
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

เท่า

1.45

1.28

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

เท่า

0.39

0.33

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

8.03

8.51

ระยะเวลาสินค้าคงเหลือเฉลี่ย

วัน

103.79

109.65

ระยะเวลาชําระหนี้

วัน

14.46

15.92

วงจรเงินสด

วัน

97.36

102.24

ข้อมูลสําคัญทางการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2558

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น

2557
(ปรับปรุงใหม่)

%

29.19

29.21

%

21.35

19.45

อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

%

18.79

16.99

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

%

96.17

104.11

อัตรากําไรสุทธิ

%

15.38

13.23

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

%

23.63

21.15

อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

2558

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

2557
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

14.95

12.06

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

56.20

45.56

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

เท่า

0.97

0.91

2558

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

2557
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.53

0.64

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.37

0.47

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

เท่า

1.20

1.57

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย

เท่า

26.95

20.30

%

58.10

70.93

%

67.78

70.93

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้

อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากการขาย
การดําเนินงานที่ถูกยกเลิก)
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน
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รายได้
จากการขาย
2557

2558

172

พันล้านบาท

162

พันล้านบาท

สัดส่วนรายได้
จากการขายปี 2558

62%

25%

จากธุรกิจสุรา

จากธุรกิจเบียร์

9%
จากธุรกิจ
เครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

4%
จากธุรกิจ
อาหาร

ข้อมูลสําคัญทางการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ปริมาณ
การขาย

(ล้านลิตร)

2558

2557

สุรา

เบียร์

เครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์
1,551

671
566

559

571

1,511

สารจากประธานกรรมการ
รายงานประจําปี 2558

สารจากประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2558 นับเป็นปีแรกที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ได้เริ่มดําเนินธุรกิจภายใต้ “วิสัยทัศน์ 2020”
ที่มีจุดหมายเพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มชั้นนําในระดับภูมิภาคและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายนี้
สามารถบรรลุได้ผ่านการสร้างการเติบโต การเพิ่มความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและปรับปรุงตราสินค้าหลัก
การสร้างความแข็งแกร่งในการกระจายสินค้า และปลูกฝังความเป็นมืออาชีพภายในองค์กร นอกจากนี้ ไทยเบฟได้ทํางานร่วมกับ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) มากขึ้นเพื่อดําเนินการตามวิสัยทัศน์ 2020 ไปด้วยกัน
จากการปรับโครงสร้างการบริหารให้เป็นตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ให้แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
มีทีมงานบริหารที่รับผิดชอบซึ่งช่วยผลักดันให้แต่ละกลุ่มธุรกิจดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลการดําเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี 2558 เติบโตทั้งรายได้และกําไรสุทธิ โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 172,049 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 และ
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง 22,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ซึ่งนับเป็นการเติบโตตามที่คาดการณ์และน่าพอใจเมื่อเทียบ
กับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก นอกจากนี้ บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นในอัตราเดิมคือหุ้นละ 0.61 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 15,317 ล้านบาท
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปีนี้ จากรากฐานของธุรกิจสุราที่ได้สร้างสมมาเป็นเวลานาน ทําให้บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
รวมทัง้ สร้างการเติบโตของรายได้ของธุรกิจสุราได้อย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนของธุรกิจเบียร์ปี 2558 นับเป็นปีทต
่ี อ้ งจารึกไว้ในหน้าประวัตศ
ิ าสตร์
อีกบทหนึ่ง ที่เบียร์ช้างได้ก้าวสู่ยุคใหม่ฉลองครบรอบ 20 ปี ด้วยการเปิดตัว “เบียร์ช้างคลาสสิก” ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ขวดสีเขียวมรกต
และได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในส่วนของรายได้และกําไร ถือเป็นการก้าวเดินอย่างมั่นคง
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 2020 ที่ตั้งเป้าให้เบียร์ช้างก้าวขึ้นเป็นผู้นําในธุรกิจเบียร์ในอาเซียน
สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2558 เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจรของภูมิภาค เราได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทยให้มีความหลากหลายมากขึ้น และร่วมมือกับ F&N เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตที่ทันสมัยและเครือข่ายกระจายสินค้า
ทีค
่ รอบคลุมของกลุม
่ บริษท
ั ในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้ กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ F&N ได้ขยายธุรกิจในอาเซียน โดยเปิดตัว
“ชาเขียวโออิชิ” และ “เอส” ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันจากการตั้งสํานักงานในประเทศเมียนมาร์และ
เวียดนามเพื่อวางรากฐานในการก้าวเข้าสู่ตลาดนี้ในอนาคตอันใกล้
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่าน สําหรับความทุ่มเท ความอุตสาหะและ
เป็นกําลังสําคัญในการขยายธุรกิจและนําพาไทยเบฟไปสู่บริษัทเครื่องดื่มระดับภูมิภาคที่มีทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนทางธุรกิจ
อย่างแท้จริง
ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของไทยเบฟ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจสําหรับความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยเบฟที่ท่านมอบให้แก่บริษัทตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน
อย่างต่อเนื่องในอนาคต

เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
รายงานประจําปี 2558

สารจากกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 เป็นปีที่เริ่มก้าวสู่การควบรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงหลักชัยอันยิ่งใหญ่สําหรับเศรษฐกิจในภูมิภาค
และนับเป็นอีกหนึง่ ปีทเ่ี ต็มไปด้วยความท้าทาย ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ ได้รบ
ั ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีเข้ากองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ มีส่วนทําให้มีการปรับราคาสินค้าขึ้น ประกอบกับกําลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงและหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
ทําให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายและลดการบริโภคนอกบ้าน ปัจจัยเหล่านี้กระทบต่อการบริโภคและสร้างความท้าทายสําหรับธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ยังคงเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาด ทั้งในด้านราคา
และการโฆษณาส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตามภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย บริษัทยังสามารถผลักดันการเติบโตด้านรายได้
และผลกําไรอย่างมั่นคง และอยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นในประเทศไทย
นับตั้งแต่กลุ่มบริษัทไทยเบฟ และเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ได้ประกาศใช้วิสัยทัศน์ 2020
ร่วมกันเมื่อปลายปี 2557 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัทไทยเบฟ F&N ได้เน้นการทํางานผ่านการสื่อสารและความร่วมมือ (Communication &
Collaboration) เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน รวมถึงมอบหมายให้แต่ละกลุ่มธุรกิจวางแผน
ในธุรกิจของตนเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 2020 การสร้างตราสินค้าที่โดนใจนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของวิสัยทัศน์ 2020
กลุ่มบริษัทได้กําหนดผลิตภัณฑ์หลักในแต่ละประเภทสินค้าขึ้นเพื่อความชัดเจนในการวางตําแหน่งทางการแข่งขันด้วยเงินลงทุนที่มุ่งเน้น
การพัฒนาสินค้าหลักนั้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้กลยุทธ์ในด้านการขายและกระจายสินค้าทีแ่ ข็งแกร่งและทัว่ ถึง การปรับเปลีย
่ นการบริหารงานให้เป็นไปตามกลุม
่ ธุรกิจช่วยให้
ทีมขายของแต่ละธุรกิจมุง่ เน้นการสร้างความเติบโตของยอดขายในแต่ละประเภทสินค้าได้ดียิ่งขึ้น แต่สําหรับช่องทางการขายบางประเภท
เช่น ร้านค้าทันสมัย โรงแรม และร้านอาหารระดับสูง เราจะทํางานร่วมกันเพื่อสร้างอํานาจต่อรองทางการค้า
ธุรกิจสุราของบริษัทในปีนี้ยังคงรักษาความเป็นผู้นําตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายเป็นจํานวนเงิน 105,991 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกําไรสุทธิ 20,169 ล้านบาท และเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจสุราอย่างยั่งยืน
ในปีนี้บริษัทได้ขยายสินค้าให้ครอบคลุมทุกระดับ ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ สุรา “เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์” และบรั่นดี “เมอริเดียน”
ให้มีความทันสมัยเทียบเท่าสากลสําหรับผู้บริโภคระดับกลาง และนําเข้าผลิตภัณฑ์สก็อตวิสกี้จากอินเวอร์เฮ้าส์ เพื่อวางจําหน่ายในร้านอาหาร
และโรงแรมระดับสูงในประเทศไทย
ในส่วนของธุรกิจเบียร์ จากความสําเร็จอย่างงดงามของการเปิดตัวเบียร์ “ช้างคลาสสิก” โฉมใหม่ในโอกาสฉลองครบ 20 ปี เบียร์ช้าง
ส่งผลให้ธุรกิจเบียร์มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ โดยมีปริมาณขายในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 รายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 เป็น 43,112 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 206.8 บริษัทมีความมั่นใจว่าธุรกิจเบียร์ของเรา
จะยังมีการพัฒนาตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างการเติบโตของผลกําไรอย่างยั่งยืน
สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นั้น ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงทําให้บริษัทต้องลงทุนสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
ผ่านการโฆษณาและส่งเสริมการขายซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุนในปี 2558 แต่บริษัทมีความภูมิใจที่ความตั้งใจในการลงทุน
ในตราสินค้าเริ่มประสบความสําเร็จสําหรับบางประเภทสินค้า บริษัทสามารถสร้างความเติบโตของรายได้และก้าวขึ้นเป็นผู้นําในธุรกิจน้ําดื่ม
ในส่วนของธุรกิจชาเขียว ชาเขียว “โออิชิ” ซึ่งเป็นผู้นําตลาดมีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดและผลกําไรอย่างมั่นคง นอกจากนี้
ตราสินค้าใหม่ เช่น เครื่องดื่มสมุนไพร “จับใจ” และเครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ “100พลัส” มีส่วนเสริมสร้างการเติบโตของรายได้ของ
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจนับตั้งแต่ปีแรกที่วางตลาด
ในส่วนของธุรกิจอาหาร แม้ในปีนี้จะเผชิญกับความท้าทายจากการบริโภคนอกบ้านที่ลดลง แต่บริษัทยังคงจัดกิจกรรมทางการตลาด
อย่างสม่ําเสมอเพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และยกระดับโออิชิเป็นผู้นําเทรนด์ด้านอาหารผ่านการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้เข้ากับ
ผู้บริโภคยุคใหม่ นอกจากนี้เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า ในปี 2558 ไทยเบฟได้ตั้งบริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด แยกออกจากธุรกิจ
อาหารสไตล์ญี่ปุ่นโออิชิ เพื่อรองรับการขยายสู่ธุรกิจอาหารในตลาดอาเซียน เน้นคุณภาพอาหารและราคาที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งสื่อถึงความเป็นอาเซียน
ในส่วนของการสร้างแรงขับเคลื่อนสําหรับบุคลากรภายใต้วิสัยทัศน์ 2020 ในปีนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนการมองเรื่องบุคคลจาก
”ทรัพยากร” มาเป็น “ทุน” (Human Capital) เพราะพนักงานถือเป็นทุนที่มีค่าขององค์กร มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจให้เติบโต
รวมทั้งได้ริเริ่มแผนแม่บท 6 ด้าน ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศการบริหารงานด้านบุคลากรที่ดําเนินการอย่างจริงจัง อันจะมีส่วนช่วยสนับสนุน
และผลักดันการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มไทยเบฟให้ก้าวไปสู่องค์กรธุรกิจระดับโลกได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในคุณค่า
ขององค์กรให้แก่พนักงาน
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สําหรับความไว้วางใจที่มีให้เราเสมอมา และขอขอบคุณ
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มไทยเบฟทุกท่าน ในความตั้งใจและการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานตลอดปีที่ผ่านมา
เราจะสร้างความเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกันอย่างมั่นคงภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนํามา
ซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

สารจากกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
รายงานประจําปี 2558

คณะกรรมการ
บริษัท

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

กรรมการ

กรรมการ

นายมนู เลียวไพโรจน์

นายอึ๊ง ตัก พัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

กรรมการ

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร และคณะจัดการ
รายงานประจําปี 2558

คณะกรรมการ
บริหาร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

นายฌอง เลอเบรอตง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายวิเชฐ ตันติวานิช

นางแววมณี โสภณพินิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร และคณะจัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

คณะจัดการ
นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

2. นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
กลุ่มธุรกิจสุรา

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายการเงินและบัญชี

นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

5. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
กลุ่มธุรกิจเบียร์

6. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

7. นายฌอง เลอเบรอตง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายแผนกลยุทธ์

8. นายโฆษิต สุขสิงห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายธุรกิจต่อเนื่อง

9. นายวิเชฐ ตันติวานิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายบริหารทั่วไป

นายโฆษิต สุขสิงห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

10. นางแววมณี โสภณพินิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายสนับสนุน

11. ดร. เอกพล ณ สงขลา
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล

ดร. เอกพล ณ สงขลา
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
รายงานประจําปี 2558

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

26 ตุลาคม 2546

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

22 เมษายน 2558

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2556 –
ประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2556 – ประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• 2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท สุรากระทิงแดง
• 2545 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จํากัด
• 2544 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• 2544 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• 2540 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เครืออาคเนย์ จํากัด
• 2530 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด
อื่น ๆ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า
• รางวัล “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการ จากกระทรวงพาณิชย์

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

26 ตุลาคม 2546

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

22 เมษายน 2558

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยพะเยา
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ /
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2557 –
รองประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2556 – รองประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• 2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
• 2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
• 2544 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• 2515 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด

อื่น ๆ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า
• ตําแหน่งทางด้านสังคม
– รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
– กรรมการศิริราชมูลนิธิ
– กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี
– กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
– กรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
– กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
– กรรมการคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่ง
สภากาชาดไทย
– กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
รายงานประจําปี 2558

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

26 ตุลาคม 2546

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

26 ตุลาคม 2546

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2556

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

22 เมษายน 2558

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ /
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2549 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษท
ั คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
• 2547– ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ /
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• 2549 – 2557
ประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2532 – 2557
ประธานกรรมการ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากัด
(มหาชน)
• 2541 – 2554
กรรมการอิสระ
บริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน)
อื่น ๆ
• มีประสบการณ์ในวงการธนาคารมากว่า 44 ปี
• ดํารงตําแหน่งประธานบริษัทมหาชนอื่นๆ ในประเทศไทยอีกหลาย
บริษัท

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• มัธยมปลายจากประเทศจีน
• Director Accreditation Program (DAP) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ /
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2529 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท สหสันติ์ (2529) จํากัด
• 2529 – 2542
กรรมการผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท สุรามหาราษฎร จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ
• มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทในอุตสาหกรรมสุรามากกว่า
40 ปี

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

26 ตุลาคม 2546

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

26 ตุลาคม 2546

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2557

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2556

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโททางบัญชี จาก California State University,
Long Beach ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จาก California State University,
Long Beach ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
กรรมการ /
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
• ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ /
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2549 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษท
ั คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
• 2547 – ปัจจุบน
ั
รองประธานกรรมการ
กลุมบริษัทแสงโสม
• 2546 – 2553
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2543 – 2546
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
• 2526 – 2542
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
กลุ่มบริษัทสุราทิพย์
• 2518 – 2525
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี.
• 2513 – 2518
สมุห์บัญชี
บริษัท เจ แอนด์ เจโฮ จํากัด
อื่น ๆ
• มีประสบการณ์มากมายทางด้านการเงินและการบัญชี
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
รายงานประจําปี 2558

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

27 เมษายน 2555

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 21 พฤษภาคม 2547

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

22 เมษายน 2558

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
(นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา
• ปริญญานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
จากสถาบันปฏิรูปที่ดินไต้หวัน ร่วมกับ Lincoln Land Institute,
Massachusetts, USA
• ประกาศนียบัตรการสอนสิทธิมนุษยชน
จากมหาวิทยาลัยสตราบูร์ก ฝรั่งเศส
• Director Accreditation Program (DAP) 2548
• Board Failure and How to Fix It,
Improving the Quality of Financial Reporting ปี 2547
• Finance for Non – Finance Director (FN) ปี 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2553 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• 2552 – ปัจจุบัน
กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2541 – ปัจจุบัน
กรรมการร่างกฎหมาย
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• 2535 – ปัจจุบัน
ผู้บรรยายสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา

22 เมษายน 2558

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาเนติบัณฑิตอังกฤษ จากสํานักเกรซ์อินน์ ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรีทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
• เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเมือง
• Audit Committee Program (ACP) 2547
• Director Accreditation Program (DAP) 2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2551 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
• 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สํานักงานกฎหมาย คนึง แอนด์
พาร์ทเนอร์ส จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สํานักงานกฎหมาย คนึง แอนด์
พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล
คอนซัลแตนท์ซี จํากัด
• 2534 –
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
พฤศจิกายน 2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษท
ั ไทยแลนด์ ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
• 2542 – 2557
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
อื่น ๆ
• รางวัลนักกฎหมายดีเด่นภาคเอกชน กองทุน ศาสตราจารย์ สัญญา
ธรรมศักดิ์ ในปี 2544
• เคยดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มากกว่า 12 ปี
• มีประสบการณ์มากมายในภาครัฐและในวงการกฎหมาย

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

21

นายมนู เลียวไพโรจน์

นายอึ๊ง ตัก พัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2547

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 27 มีนาคม 2549

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2556

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต University of Kentucky
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 34 (พ.ศ. 2534 – 2535)
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
• The Role of Chairman (RCM) 2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• 2558 – ปัจจุบัน
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• 2557 – 2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อื่น ๆ
• รางวัล Asian Productivity Organization Award ในปี 2548
• มีประสบการณ์มากมายในภาครัฐ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

22 เมษายน 2558

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์)
จาก University of Singapore
• Director Accreditation Program (DAP) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
Engro Corporation Ltd.
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการอิสระ (Independent
Non-Executive Chairman)
Sing Investment & Finance Limited
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการอิสระ (Independent
Non-Executive Chairman)
SP Chemical Holdings Ltd.
อื่น ๆ
• มีประสบการณ์มากมายในวงการธนาคารและการเงิน
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
รายงานประจําปี 2558

นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

27 มีนาคม 2549

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

8 กรกฎาคม 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2557

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2557

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จาก National University of Singapore
• Chartered Financial Analyst (CFA) Charter
จาก CFA Institute
• Director Accreditation Program (DAP) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ, Advisory Services
Octagon Advisors Pte. Ltd.
• ปัจจุบัน
กรรมการ
Octagon Advisors (Shanghai) Co., Ltd.

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยโซก้า
ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
• ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2548 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปัจจุบัน
สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อื่น ๆ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
(มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(มหาวชิรมงกุฎ)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ทุติยจุลจอมเกล้า)
– Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Star
จากประเทศญี่ปุ่น
– Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
จากประเทศญี่ปุ่น
• มีประสบการณ์อย่างมากจากการรับราชการในกระทรวงต่างๆ
โดยเฉพาะด้านทางต่างประเทศ

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

23

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

27 มีนาคม 2549

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

27 มีนาคม 2549

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2557

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2557

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ (Ph.D.)
จาก University of Wisconsin
• ปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (M.D.)
จาก University of Wisconsin
• ปริญญาตรี (B.A.) จาก University of Wisconsin
• Director Accreditation Program (DAP) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการสภากาชาดไทย
• 2527 – ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
อื่น ๆ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดในตระกูลช้างเผือก
(มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดในตระกูลมงกุฎไทย
(มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Palmes Academiques
(Commandeur) จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส
• รางวัลคุณูปการตลอดชีวิตจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพประเทศ
ญี่ปุ่น ในวาระการประชุมเฉลิมฉลองครบ 90 ปีของสมาคมฯ
ที่นครโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
• สมาชิก International Union of Immunological Societies

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอกแพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จาก Georg-August Universität zu Goettingen
• ปริญญาตรีแพทย์ศาสตรบัณฑิต
จาก Westf. Wilhelms Universität zu Munster
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(วปรอ 399)
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป
จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
• วุฒิบัตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 34
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
ศัลยแพทย์อาวุโสและแพทย์ประจํา
สํานักงานแพทย์ประจําพระองค์
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลัคกี้ มิวสิค จํากัด (มหาชน)
อื่น ๆ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
(มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุด
(มหาวชิรมงกุฎ)
• สมาชิกถาวรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ และแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
รายงานประจําปี 2558

นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

26 ตุลาคม 2546

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 27 กุมภาพันธ์ 2550

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2557

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Fairleigh Dickinson University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2553 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
• 2543 – 2553
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน
อื่น ๆ
• มีประสบการณ์ในวงการธนาคารมากว่า 18 ปี

22 เมษายน 2558

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
• Director Certification Program (DCP) 2547
• Finance for Non-Finance Director 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2550 – กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2556 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
• 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
• 2551 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท สุราบางยี่ขัน
• เมษายน 2556 –
กรรมการ
มกราคม 2557
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2554 – กรรมการ
มิถุนายน 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

25

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2557

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2551 –
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปัจจุบัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• เมษายน 2556 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2556 –
รองประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2556 – กรรมการ
ปัจจุบัน
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2554 – ประธานกรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2554 –
รองประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
• 2551 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทอาคเนย์
• 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)

• 2547 – ปัจจุบัน
• 2547 – ปัจจุบัน
• 2544 – ปัจจุบัน
• 2550 –
สิงหาคม 2558
• 2549 – 2554
• 2546 – 2554

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทโออิชิ
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

อื่น ๆ
• รางวัล Asian Corporate Director Recognition Award
จากนิตยสาร Corporate Governance ในปี 2554
• รางวัล Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best
CEO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate
Governance ในปี 2554 และ 2555 ติดต่อกัน
• รางวัล Asia’s Best Company 2009, Thailand: Best CEO
จากนิตยสาร FinanceAsia ในปี 2552
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
รายงานประจําปี 2558

นายอวยชัย ตันทโอภาส

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 8 กรกฎาคม 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2546

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2556

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี Accounting จาก St. Louis University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เกียรติบัตรการร่วมการอบรมหลักสูตร Advance Management
Program จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
• Director Certification Program (DCP) 2550
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
• Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• พฤษภาคม 2553 – กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปัจจุบัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2549 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2548 – กรรมการผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
พฤษภาคม 2553
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2556

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Director Certification Program (DCP) 2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• พฤษภาคม 2553 – กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปัจจุบัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2556 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2556 – กรรมการ
ปัจจุบัน
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• ธันวาคม 2555 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
• กันยายน 2554 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2550 – กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
• เมษายน 2550 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2549 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2544 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• 2546 – 2553
กรรมการผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

อื่น ๆ
• มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี
• รางวัล Asia’s Best Company 2009, Thailand: Best CFO
จากนิตยสาร FinanceAsia ในปี 2552
• รางวัล Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best
CFO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate
Governance Asia ในปี 2554 และ 2555
• รางวัล Alpha Southeast Asia’s Annual Corporate Awards
2014, Thailand: Best CFO จากนิตยสาร Alpha Southeast
Asia ในปี 2557
• รางวัล Alpha Southeast Asia’s Annual Corporate Awards
2015, Thailand: Best CFO และ Best CFO in Southeast
Asia ในปี 2558

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

25 เมษายน 2556

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ จาก Technical University Berlin
ประเทศเยอรมนี
• ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
• ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ จาก The Scandinavian School
of Brewing ประเทศเดนมาร์ค
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• พฤศจิกายน 2557 – กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปัจจุบัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษท
ั คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
• มกราคม 2549 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2547 – กรรมการผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
2557
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
รายงานประจําปี 2558

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท ด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเมอเซอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Listed Company Director Programme
Singapore Institute of Directors (SID)

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดและ
การจัดการทั่วไป จาก Cleveland State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(สถิติประยุกต์ในธุรกิจ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Business and Administration Extension
School จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2557 – ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปัจจุบัน
กลุ่มธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2558 –
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเบียร์
ปัจจุบัน
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• มีนาคม 2557 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
• มีนาคม 2556 –
กรรมการผู้แทนของ
ปัจจุบัน
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• กรกฎาคม 2555 – ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
กุมภาพันธ์ 2557
สายการเงินและบัญชี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2555 – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
มิถุนายน 2555
ด้านการลงทุนและพัฒนาที่ดิน
กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์
• มีนาคม 2554 –
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กุมภาพันธ์ 2555
สายงานสนับสนุนองค์กร
กลุ่มบริษัทพรรณธิอร
• กันยายน 2553 –
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กุมภาพันธ์ 2555
สายงานสนับสนุนองค์กร
กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์
• เมษายน 2552 –
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน
กันยายน 2553
กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2557 – ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปัจจุบัน
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2559 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด
• สิงหาคม 2556 –
กรรมการผู้จัดการ
ปัจจุบัน
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2556 –
กรรมการผู้จัดการ
ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทโออิชิ
• สิงหาคม 2556 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2555 –
รองประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• ตุลาคม 2555 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท ทศภาค จํากัด
• พฤษภาคม 2552 – กรรมการผู้อํานวยการ
มกราคม 2559
บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด
• กันยายน 2555 –
กรรมการผู้จัดการ
มีนาคม 2557
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
• สิงหาคม 2556 –
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
กุมภาพันธ์ 2557
สายการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กันยายน 2555 –
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
กรกฎาคม 2556
สายบริหารการตลาด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• พฤษภาคม 2553 – ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สิงหาคม 2555
สายงานสนับสนุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2552 – 2555
ผูอ้ าํ นวยการสํานักกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2552 –
รองกรรมการผู้จัดการ
มกราคม 2554
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

อื่น ๆ
• สมาชิกของ Singapore Institute of Directors

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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นายฌอง เลอเบรอตง

นายโฆษิต สุขสิงห์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Wharton School of the
University of Pennsylvania

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัย โอคลาโฮมา ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร CEDI – Babson Entrepreneurial Leadership Program
จาก Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2551 – ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปัจจุบัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
อื่น ๆ
• มีประสบการณ์ในการทํางานในภูมิภาคเอเชียอย่างกว้างขวาง
รวมถึงประสบการณ์ในการทํางาน ณ นครเซียงไฮ้ ประเทศจีน
เป็นเวลาหลายปี
• ทํางานในฐานะที่ปรึกษาให้บริษัทต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม เช่น
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธนาคาร และธุรกิจพลังงาน
โดยให้คําปรึกษาครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนาตลาด
การทําวิจัยผู้บริโภค การปรับโครงสร้างองค์กร และการบริหาร
จัดการด้านคุณค่า (Value Management)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• พฤศจิกายน 2556 – ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปัจจุบัน
สายธุรกิจต่อเนื่อง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2557–
กรรมการ
ปัจจุบัน
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
• เมษายน 2557–
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด
• พฤศจิกายน 2556 – กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ปัจจุบัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
• สิงหาคม 2556 –
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• พฤษภาคม 2556 – กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท ซี เอ ซี จํากัด
• กุมภาพันธ์ 2556 – ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาความเป็นเลิศ
ปัจจุบัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2550 – 2556
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
• 2554 – 2555
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
รายงานประจําปี 2558

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโทสาขาการเงิน และการตลาด จาก University of
Hartford รัฐคอนเนคติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• พฤษภาคม 2555 – ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปัจจุบัน
สายบริหารทั่วไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2558 – คณะกรรมการ
ปัจจุบัน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย (ธสน)
• กันยายน 2558 –
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ปัจจุบัน
กระทรวงพาณิชย์
• กุมภาพันธ์ 2557 – กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบัน
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
จํากัด (มหาชน)
• เมษายน 2556 –
กรรมการผู้จัดการ
ปัจจุบัน
บริษัท ซี เอ ซี จํากัด
• มีนาคม 2555 –
กรรมการอิสระ
ปัจจุบัน
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2554 – กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด
• กันยายน 2553 –
ประธานกรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• กันยายน 2553 –
ที่ปรึกษา
ปัจจุบัน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
• สิงหาคม 2553 –
รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ
ปัจจุบัน
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กันยายน 2551 –
ที่ปรึกษา
ปัจจุบัน
สมาคมไทย – ญี่ปุ่น
• มิถุนายน 2548 –
กรรมการและประธานคณะทํางาน
ปัจจุบัน
ด้านธุรกิจการเงิน
หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย
(International Chamber of
Commerce – Thailand)
• สิงหาคม 2557 –
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
2558
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด

• กรกฎาคม 2556 –
2558

กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัย
และการกํากับดูแลกิจการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• พฤษภาคม 2556 – อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
2558
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
• เมษายน 2555 –
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2558
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2553 –
อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
กันยายน 2554
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
• มีนาคม 2553 –
อนุกรรมการกํากับดูแลความรับผิดชอบ
กันยายน 2554
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• ธันวาคม 2552 –
ประธานคณะอนุกรรมการโครงสร้าง
กันยายน 2554
องค์กรและทรัพยากรมนุษย์
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• กุมภาพันธ์ 2547 – อนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี /
กันยายน 2554
อนุกรรมการวิจัย และพัฒนา
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• สิงหาคม 2553 –
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัล
พฤศจิกายน 2553 SET Awards 2010
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มกราคม 2553 –
กรรมการ
สิงหาคม 2553
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด
• มกราคม 2553 –
กรรมการ
สิงหาคม 2553
บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2553 –
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
พฤษภาคม 2553
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มิถุนายน 2552 –
ประธานคณะทํางานบริหารเงินลงทุน
พฤษภาคม 2553
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มกราคม 2549 –
รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์
สิงหาคม 2553
และบริษัทจดทะเบียน
ดูแลสายงานการตลาด / ประธานที่ปรึกษา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นางแววมณี โสภณพินิจ

ดร. เอกพล ณ สงขลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• วุฒิบัตรเลขานุการบริษัท คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรมินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความธุรกิจ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรภาษาและวัฒนธรรมอเมริกันศึกษา แคลิฟอร์เนีย สเตท
ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ลอสแองแจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Effective Minute Taking (EMT) 2552
• Company Secretary Program (CSP) 2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรการจัดการการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
เคปเนอร์-ทรีโก อินเตอร์เนชั่นแนล
• ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรกฎหมายการเงิน
ระหว่างประเทศ สถาบันยูโรมันนี่
• ประกาศนียบัตรระบบการปฏิบัติงาน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการจัดการระบบ
Tokyo Institute of Technology จากประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาโท สายวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการจัดการระบบ
Tokyo Institute of Technology จากประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP) 2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• มีนาคม 2556 –
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปัจจุบัน
สายสนับสนุน / ผู้อํานวยการ
สํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2549 –
เลขานุการบริษัท
ปัจจุบัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มิถุนายน 2554 –
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล
กุมภาพันธ์ 2556
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• พฤษภาคม 2549 – ผู้อํานวยการสํานักเลขานุการบริษัท
พฤษภาคม 2554
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
อื่น ๆ
• รางวัล Asian Company Secretary of the Year Recognition
Awards 2013 นิตยสาร Corporate Governance Asia
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ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2558 –
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปัจจุบัน
สายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2556 –
เลขานุการบริษัท
ธันวาคม 2557
ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน)
• 2555 –
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
ธันวาคม 2557
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
และบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน)
• 2554 – 2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
และทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน)
• 2549 – 2554
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร
รายงานประจําปี 2558

โครงสร้าง
องค์กร
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษท
ั
สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร
สำนักผลิตหัวเชื้อสุรา

สำนักเทคนิคการสุรา

กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สำนักพัฒนาธุรกิจอาหาร

กลุ่มธุรกิจสุรา

กลุ่มธุรกิจเบียร์

กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์

สายการเงิน
และบัญชี

สำนักบัญชี

สำนักการเงิน

สายเทคโนโลยี
และวิศวกรรม

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

เลขานุการบริษัท

สํานักประธานกรรมการบริหาร

สายแผนกลยุทธ์

สายธุรกิจต่อเนื่อง

สายบริหารทั่วไป

สายสนับสนุน

สายทรัพยากรบุคคล
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ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
รายงานประจําปี 2558

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
สุราสี
สุราไทยพรีเมี่ยม
พระยา

แม่โขง

สุราไทย
แสงโสม

หงส์ทอง

สุราผสม

มังกรทอง

บรั่นดี

เบลนด์ 285

เบลนด์ 285 (ขนาด 1 ลิตร)

เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์

วิสกี้
คราวน์ 99

ดรัมเมอร
มเมอร์

เมอริเดียน

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

35

สุราขาว
รวงข้าว
28 ดีกรี

รวงข้าว
30 ดีกรี

รวงข้าว
35 ดีกรี

รวงข้าว
40 ดีกรี

ไผ่ทอง
30 ดีกรี

ไผ่ทอง
35 ดีกรี

นิยมไทย
30 ดีกรี

นิยมไทย
35 ดีกรี

นิยมไทย
40 ดีกรี

เสือขาว
28 ดีกรี

เสือขาว
30 ดีกรี

เสือขาว
35 ดีกรี

เสือขาว
40 ดีกรี

หมีขาว
35 ดีกรี

หมีขาว
40 ดีกรี

ไชยา

เจ้าพระยา

แม่วังวารี

พญานาค

สุราขาว
นิยมไทย
28 ดีกรี

สุราขาว
หมีขาว
30 ดีกรี

สุราขาว
บางยี่ขัน

มังกรท่าจีน
30 ดีกรี

มังกรท่าจีน
35 ดีกรี

มังกรท่าจีน
40 ดีกรี

สุราผสมสมุนไพร
เสือดํา

เซี่ยงชุน

ชูสิบนิ้ว

พญาเสือ
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ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
รายงานประจําปี 2558

International Spirits
Single Malt Scotch Whisky

Old Pulteney
12 year old

Malt Whisky Liqueur

Old Pulteney
Navigator

Old Pulteney
17 year old

Old Pulteney
21 year old

Old Pulteney
1989

Old Pulteney
35 year old

Old Pulteney
Stroma liqueur

Single Malt Scotch Whisky

Balblair
2005

Balblair
1999 2nd release

Balblair
1990 2nd release

Balblair
1983

Balblair
1969

Single Malt Scotch Whisky

anCnoc
12 year old

anCnoc
18 year old

anCnoc
24 year old

anCnoc
1975 Vintage

anCnoc
Rascan

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

Single Malt Scotch Whisky

Speyburn
Bradan Orach

Speyburn
10 year old

Speyburn
Arranta Casks

Speyburn
25 year old

Blended Scotch Whisky

Hankey Bannister
Original

Hankey Bannister
Heritage Blend

Hankey Bannister
12 year old
Regency

Hankey Bannister
21 year old
Partners’ Reserve

Hankey Bannister
25 year old

Blended Scotch Whisky

Catto’s
Rare Old Scottish

Catto’s
12 year old

Catto’s
25 year old

MacArthur’s

Hankey Bannister
40 year old
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ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
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Rum

Vodka

BlackMask Spiced Paciﬁc Rum

Kulov

Chinese Spirits

Yuanjiang
6 year

Gin

Caorunn

Coldstream

Chinese Wines

Yuanjiang
9 year

Yu Lin Quan Grand Classic
26 year

Longevity

Ningbo Pagoda

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เบียร์

ช้างคลาสสิก

อาชา

เฟดเดอร์บรอย
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เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มอัดลม
เอส โคล่า

เครื่องดื่มอัดลม
เอส เพลย์ กลิ่นสตรอเบอรี่

เอส เพลย์ กลิ่นครีมโซดา

เอส เพลย์ กลิ่นส้ม

เอส เพลย์ กลิ่นเลมอนไลม์

เครื่องดื่มอัดลม

เครื่องดื่มอัดลม
เอส เพลย์ กลิ่นลิ้นจี่ แพร์

เอส เพลย์ กลิ่นเกรปเบอรี่

เอส ฟรี
(ชูการ์ ฟรี)

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ

เครื่องดื่มสมุนไพร

100พลัส กลิ่นซิตรัส

100พลัส กลิ่นเลมอนไลม์

จับใจ

น้ําดื่ม
คริสตัล

ช้าง

โซดา
ช้าง

ช้าง
บิทเทอร์
ไลม์เลมอน

ช้าง
แอปเปิ้ล
มิ้นต์

ช้าง
บลูเมจิก
โทนิค

เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มชูกําลัง

พาวเวอร์ พลัส

แรงเยอร์

ช้าง
(ประเภท
คืนขวด)

คริสตัล
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ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
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เครื่องดื่มชาเขียว

โออิชิ กรีนที
(500 มล.)

โออิชิ กรีนที
(380 มล.)

เครื่องดื่มชาเขียว
โออิชิ กรีนที
(800 มล.)

โออิชิ กรีนที ยูเอชที
(250 มล.)

โออิชิ กรีนที ขวดแก้ว
(400 มล.)

เครื่องดื่มชาเขียว

โออิชิ มิลค์ที
(270 มล.)

โออิชิ คาบูเซฉะ
(500 มล.)

โออิชิ โอเฮิร์บ
(380 มล.)

โออิชิ ชาคูลล์ซ่า
(320 มล.)

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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International Non-Alcoholic Beverages
Isotonic
100PLUS

Soya

F&N NUTRISOY

Asian Drinks
F&N NUTRIWELL

Tea

F&N SEASONS

100PLUS EDGE
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Sparkling Drinks
F&N

Sparkling Drinks

F&N

Water

Coconut Water
F&N ICE MOUNTAIN

COCO LIFE

Cordials

F&N

F&N SUN VALLEY

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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Pasteurised Milk
F&N MAGNOLIA

Pasteurised Milk

Choc Malt

Whipping Cream and Half Cream

Pasteurised Milk

Barista Fresh Milk

UHT Milk
FARMHOUSE

F&N DAISY

FARMHOUSE

UHT Milk

F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA Smoo

F&N MAGNOLIA Ginkgo Plus
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Sterilised Milk

F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA Smoo

Yoghurt
F&N MAGNOLIA
Yoghurt Smoothie

F&N aLIVE
Low Fat Yoghurt

Canned Milk

F&N

Canned Milk

F&N TEA POT

GOLD COIN

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

Pasteurised Juice

F&N FRUIT TREE FRESH

Pasteurised Juice
F&N FRUIT TREE FRESH

F&N FRUIT TREE FRESH
(Thailand)

Ready-To-Drink Juice

F&N FRUIT TREE

No.1 JUICE

47

48
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Ice Cream – Novelties

F&N MAGNOLIA TROPICAL SLING

F&N MAGNOLIA GOTCHA

F&N MAGNOLIA MAG-A-CONE

Ice Cream – Novelties
KING’S POTONG
F&N MAGNOLIA CRAVIO

JWEL

Ice Cream – Tubs

F&N MAGNOLIA

KING’S

Cereal Bars

F&N aLIVE

KING’S GRAND

MEADOW GOLD

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

อาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งสําเร็จรูป
โออิชิ เกี๊ยวซ่า แบบแช่เย็น

โออิชิ เกี๊ยวซ่า แบบแช่แข็ง

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งสําเร็จรูป
โออิชิ คานิ

โออิชิ แซนวิช

โออิชิ เทรนดี้ แซนวิช

โออิชิ เทรนดี้ แซนวิชร้อน

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งสําเร็จรูป

โออิชิ เทรนดี้ โรล

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

โออิชิ เทรนดี้ เรดดี้มีล

โออิชิ เทรนดี้ เรดดี้มีล
แอพพิไทเซอร์

รางวัล 2558
รายงานประจําปี 2558

รางวัล

2558
Corporate
Cor
rporate Awards
Award

Best CFO in Thailand and
Southeast Asia
Mr. Sithichai Chaikriangkrai
Director and Executive Vice President –
Thai Beverage PLC

Most Organised Investor Relations
Best Senior Management IR Support
Most Consistent Dividend Policy
Best Strategic Corporate
Social Responsibility

From: 5th Annual Southeast Asia’s
Institutional Investor
Corporate Awards
By: Alpha Southeast Asia

From: 5th Annual Southeast Asia’s
Institutional Investor
Corporate Awards
By: Alpha Southeast Asia

The Excellence Core Process
Improvement Project:
Transportation Order
Management System
From: Thailand ICT Excellence
Awards 2015
By: Thailand Management
Association (TMA)

Product Awards
Chang
Beer

B
Balblair
2003
2

÷ 3NO!Q@MCHMSGD
Premium Beer Category

÷ (62" 2HKUDQ
÷ 2@M%Q@MBHRBN6NQKC2OHQHSR
Competition - Gold
÷ -DV8NQJ(MSDQM@SHNM@K2OHQHSR
Challenge - Silver

anCnoc
12 year old

÷ (62" 2HKUDQ
÷ (MSDQM@SHNM@K2OHQHSR
Challenge - Gold

÷ (62" &NKC.TSRS@MCHMF
÷ (MSDQM@SHNM@K2OHQHSR
Challenge - Silver

anCn
anCnoc
18 yyear old

÷ (62" &NKC

anC
anCnoc
22 yyear old

÷ (62" 2HKUDQ

anCnoc
24 year old

รางวัล 2558
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

*MNBJCGT#HRSHKKDQX
Environmental Initiatives - Gold

Balmenach Distillery
Environmental Initiatives - Gold

Old Pulteney Distillery
Consumer Experience - Gold

From: The Global Distillery
Masters 2016
By: The Spirits Business

From: The Global Distillery
Masters 2016
By: The Spirits Business

From: The Global Distillery
Masters 2016
By: The Spirits Business

Ba
Balblair
1999
1

÷ (62" &NKC
÷ 2@M%Q@MBHRBN6NQKC2OHQHSR
Competition - Double Gold
÷ (MSDQM@SHNM@K2OHQHSR
Challenge - Silver

B
Balblair
1990
1

÷ (62" 2HKUDQ
÷ (MSDQM@SHNM@K2OHQHSR
Challenge - Silver

÷ (62" 2HKUDQ
÷ 66  &NKC

÷ (62" &NKC
÷ (MSDQM@SHNM@K2OHQHSR
Challenge - Gold

O Pulteney
Old
12 year old
1

anC
anCnoc
Cutter
Cut

÷ (62" 2HKUDQ
÷ 2@M%Q@MBHRBN6NQKC2OHQHSR
Competition - Gold

B
Balblair
1983
1

O Pulteney
Old
17 year old
1

÷ (62" 2HKUDQ.TSRS@MCHMF
÷ (MSDQM@SHNM@K2OHQHSR
Challenge - Gold

เหตุการณ์สําคัญ
รายงานประจําปี 2558

เหตุการณ์สําคัญ
2546

2549

ตุลาคม

พฤษภาคม

ก่อตั้งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
(มหาชน) (“ไทยเบฟ”) เพื่อเป็น
บริษัทโฮลดิ้งในกิจการเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประสบความสำเร็จในการ
นำหุ้นของไทยเบฟจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ตุลาคม
เข้าซื้อบริษัท Paciﬁc Spirits (UK)
Limited ซึ่งมีกิจการโรงกลั่นสุรา
Inver House Distillers
ในประเทศสก็อตแลนด์ และเข้าซื้อ
Best Spirits Company Limited

2555

2556

2551
กันยายน
เข้าซื้อหุ้นบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(“โออิชิ”) จำนวนร้อยละ 43.9 จากนั้น
ในเดือนพฤศจิกายนได้ซื้อหุ้นโออิชิ
เพิ่มจากการทำคำเสนอซื้อ ไทยเบฟ
จึงถือหุ้นในโออิชิเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้น
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของโออิชิ

2557

กุมภาพันธ์

สิงหาคม
เข้าซื้อหุ้นในเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ,
ลิมิเต็ด (“F&N”) ผู้ผลิต
และจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม
และสิ่งพิมพ์ชั้นนำของสิงคโปร์
ส่งผลให้ F&N เข้าเป็นบริษัทร่วม
ของไทยเบฟ

การเข้าซื้อหุ้นใน F&N เสร็จสิ้น
โดยไทยเบฟถือหุ้นประมาณ
ร้อยละ 28.6 นับเป็นการ
ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ
เพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้ผลิต
และจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม
ระดับภูมิภาค

กันยายน
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานตราตั้งพระครุฑพ่าห์

พฤศจิกายน
ประกาศวิสัยทัศน์ 2020 ซึ่งเป็น
แผนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ในอีก 6 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย
กลยุทธ์หลัก 5 ประการ ได้แก่
- การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
- ตราสินค้าที่โดนใจ
- การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
- ความเป็นมืออาชีพ

เหตุการณ์สําคัญ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2552

2553

2554

พฤศจิกายน

พฤษภาคม

เข้าซื้อบริษัทยูนนาน อวี้หลินฉวน
ลิเคอร์ จำกัด ซึ่งมีกิจการ
โรงงานผลิตสุราขาวในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรก
ของไทยเบฟในจังหวัดนครราชสีมา
เริ่มเปิดดำเนินการ และต่อมา
ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดชลบุรี
และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มเปิด
ดำเนินการในเดือนมิถุนายน
และเดือนสิงหาคม 2553 ตามลำดับ

เข้าซื้อหุ้นบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
จำนวนร้อยละ 64.66 ซึ่งเป็นผู้นำ
ด้านการผลิตและจัดจำหน่าย
เครื่องดื่มในประเทศไทย

มกราคม

กุมภาพันธ์

สิงหาคม

บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ โฮลดิ้งส์
เบอร์ฮาด ลงนามต่อสัญญาลิขสิทธิ์
กับบริษัทเนสท์เล่ เอสเอ เพื่อเป็น
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าคาร์เนชั่น ตราหมี
ตราหมีโกลด์ ไอดีลมิลค์ และ มิลค์เมด
ในอาเซียนจนถึงปี 2580

เปิดตัว "100พลัส" นวัตกรรม
เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ
ในประเทศไทย พร้อมคุณค่าแร่ธาตุ
และเกลือแร่ 6 ชนิด ช่วยเติมคุณค่า
กลับคืนสู่ร่างกาย เปิดตัวด้วย 2 รสชาติ
คือ รสซิตรัสและรสเลมอนไลม์

เบียร์ช้างฉลองครบรอบ 20 ปี ด้วยการเปิดตัว
“เบียร์ช้างคลาสสิก” ในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่
ภายใต้ขวดสีเขียวมรกตและฉลากสีทองแชมเปญ
ที่สะท้อนถึงความมีระดับและทันสมัย
ผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐานสากล
ซึ่งได้รับรางวัลระดับโลก เพื่อตอบสนอง
ต่อความชื่นชอบของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ตุลาคม

2558

มีนาคม
เปิดตัว “จับใจ” เครื่องดื่มสมุนไพร
สูตรจับเลี้ยงผสมชาที่ใช้ส่วนประกอบ
สมุนไพรแท้ถึง 10 ชนิด วางจำหน่าย
ในราคาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ตุลาคม
“ช้าง” ลงนามสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอล
บาร์เซโลนาต่อเนื่องอีก 3 ปี นับเป็นความ
ภาคภูมิใจของเครื่องดื่มไทยที่ได้เป็นผู้สนับสนุน
ทีมสโมสรบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการ
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิสัยทัศน์ 2020
รายงานประจําปี 2558

วิสัยทัศน์

2020

วิสัยทัศน์ 2020
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ 2020 คือ
แผนการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่มไทยเบฟในอีก 5 ปีข้างหน้า
เพื่อตอกยํ้าความมุ่งมั่น
ของบริษัท ที่จะขยายต่อ
ความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง
ในหลายปีที่ผ่านมา แผนนี้
ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก
5 ประการ ที่จะนําไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก
สําหรับผู้บริโภค การสร้าง
คุณค่าที่สูงและผลตอบแทน
ที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึง
เพิ่มโอกาสในการเติบโต
ให้กับพนักงาน

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
ไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็น
บริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดและมีผลกําไรสูงสุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
ไทยเบฟวางแผนที่จะกระจายรายได้เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก
การขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และ
รายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศ

ตราสินค้าที่โดนใจ
ธุรกิจหลักของไทยเบฟแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์
คือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีการกําหนดผลิตภัณฑ์
หลัก รวมถึงตลาดหลักและตลาดรองที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตสูง โดยยึดหลักผู้บริโภคและ
การตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจ

การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
นอกจากตราสินค้าที่โดนใจ การกระจายสินค้า
ที่แข็งแกร่งและทั่วถึงถือเป็นสิ่งสําคัญ ไทยเบฟ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครือข่ายกระจายสินค้าที่มีอยู่
ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผ่านการจัดการ
ซัพพลายเชนที่เป็นเลิศของบริษัท และสร้างเครือข่าย
กระจายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการหาพันธมิตร
เพื่อร่วมกันกระจายสินค้า

ความเป็นมืออาชีพ
ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความหลากหลาย
และประสิทธิภาพสูง ทีมงานของแต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
และยังสามารถใช้ประโยชน์จากการทํางานร่วมกัน
ระหว่างกลุม
่ ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในระยะยาว

Always with you
รายงานประจําปี 2558

Always with you

Always with you
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเติมความสุขให้แก่ผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นสรรค์สร้าง
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มครบวงจร ที่ตรงใจผู้บริโภคในทุกช่วงวัย
พร้อมทั้งขยายพื้นที่แห่งความสุขให้กว้างขึ้น
ครอบคลุมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำแนวคิด
“อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา” ให้เป็นจริงได้อย่างยั่งยืน

หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้งหมดในหน้านี้เป็นภาพความสุขที่เกิดขึ้นจริง
จากภาพถ่ายของเหล่าพนักงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ทั่วภูมิภาคอาเซียนที่ได้ร่วมกันแสดงออกในแคมเปญ “อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา”

Always with you
รายงานประจําปี 2558

Always grow together

Always with you
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

Always with you
รายงานประจําปี 2558

Always make you smile

Always with you
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

Always with you
รายงานประจําปี 2558

Always with you
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

Always on your side

Always with you

Always with you

รายงานประจําปี 2558

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

Always your love

Always your pride

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้าง
การถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 29,000,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 25,110,025,000 บาท
โดยมีหุ้นสามัญ 25,110,025,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

กลุ่มธุรกิจสุรา

กลุ่มธุรกิจเบียร์
51%

สายการผลิตสุรา

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

บจ.ช้างคอร์ปอเรชั่น (5)
51%

บจ.ช้างเบียร์

(6)

49%
49%
49%

กลุ่มบริษัทจำกัด

กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บจ.เบฟโค (7)

กลุ่มบริษัทเสริมสุข

กลุ่มบริษัทโออิชิ

เครื่องดื่มน้ำอัดลม / เครื่องดื่มไม่อัดลม /
เครื่องดื่มน้ำโซดา / ผู้จัดจำหน่าย

ชาเขียวญี่ปุ่น / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม
่

100%

InterBev (Singapore) Limited

บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

100%

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.

บจ.โออิชิ เทรดดิ้ง

100%

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

กลุ่มบริษัทต่างประเทศ

100%

บจ.แสงโสม

100%

บจ.เฟื่องฟูอนันต์

100%

บจ.มงคลสมัย

100%

บจ.ธนภักดี

100%

บจ.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)

100%

บจ.กาญจนสิงขร

100%

บจ.คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)

100%

บจ.สุราพิเศษทิพราช

100%

บมจ.เบียร์ไทย (1991)

100%

บจ.สุราบางยี่ขัน

100%

บจ.อธิมาตร

100%

บจ.เสริมสุข เทรนนิ่ง

55%

Oishi Myanmar Limited

100%

บจ.เอส.เอส.การสุรา

100%

Great Brands Limited

100%

Oishi Group Limited Liability Company (2)

100%

บจ.แก่นขวัญ

100%

บจ.เทพอรุโณทัย

100%

บจ.สุรากระทิงแดง (1988)*

100%

51%
49%

51%

สายการผลิตเบียร์

บจ.โซ วอเตอร์ (8)
99.84%

46.38%

53.62%

บจ.เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.ไทยดริ้งค์

64.66%

บมจ.เสริมสุข
100%

บจ.สุราแม่โขง

40%

79.66%

บจ.เสริมสุข โฮลดิ้ง

100%

100%

International Beverage Holdings Limited

100%

100%

Super Brands Company Pte. Ltd.

100%

บจ.เสริมสุข เบเวอร์เรจ

100%

บจ.โออิชิ ราเมน

100%

Best Spirits Company Limited

บจ.เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)

100%

Oishi International Holdings Limited

100%

International Beverage Holdings (China) Limited

100%

100%

Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.

บจ.โออิชิ สแน็ค

100%

InterBev Trading (China) Limited

100%

Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

100%

Beer Chang International Limited

100%

International Beverage Trading Limited

100%

InterBev Trading (Hong Kong) Limited
100%

100%

International Beverage Holdings Limited USA, Inc.

100%

Blairmhor Limited (N)
100%

100%

บจ.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)

International Beverage Holdings (UK) Limited

InterBev Timor, Unipessoal, Lda. (1)

InterBev Investment Limited

Blairmhor Distillers Limited (D) (N)
100%

Speyburn-Glenlivet Distillery
Company Limited (D) (N)

100%

The Knockdhu Distillery
Company Limited (D) (N)

100%

The Balblair Distillery
Company Limited (D) (N)

100%

The Pulteney Distillery
Company Limited (D) (N)

100%

บจ.ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่

49.49%

Liquorland Limited

100%

บจ.สีมาธุรกิจ

28.53%

Fraser and Neave, Limited

100%

Wee Beastie Limited (D) (N)

100%

บจ.นทีชัย

28.44%

Frasers Centrepoint Limited

100%

Moffat & Towers Limited (D) (N)

100%

(10)

100%

บจ.หลักชัยค้าสุรา

100%

BeerCo Limited

100%

บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา*

100%

Wellwater Limited (9)

100%

บจ.ประมวลผล

สายบริหารการขาย

กลุ่มบริษัทผู้แทนจำหน่าย

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายสุรา

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายเบียร์

100%

บจ.ทิพย์ชโลธร

สายบริหารการตลาด
100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง

100%

บจ.กฤตยบุญ

100%

บจ.นำยุค

100%

บจ.ป้อมทิพย์ (2012)

100%

บจ.สุราทิพย์

100%

บจ.ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล

100%

บจ.นำกิจการ

100%

บจ.ป้อมกิจ

100%

บจ.สุนทรภิรมย์

100%

บจ.ทศภาค

100%

บจ.นำพลัง

100%

บจ.ป้อมคลัง

100%

บจ.ภิรมย์สุรางค์

100%

บจ.นำเมือง

100%

100%

บจ.นำนคร

100%

100%

บจ.ช้าง คอร์ป

สายธุรกิจต่อเนื่อง
100%

100%

กลุ่มบริษัทเครื่องหมายการค้า

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์

บจ.ไทยโมลาส

100%

บจ.เบียร์อาชา

100%

บจ.ซี เอ ซี

100%

บจ.เบียร์ช้าง

100%

บจ.ฟู้ด ออฟ เอเชีย (4)

บจ.จรัญธุรกิจ 52

บจ.ป้อมโชค

100%

บจ.ถังไม้โอ๊คไทย*

บจ.ป้อมเจริญ

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

100%

Hankey Bannister & Company Limited (D) (N)

100%

R Carmichael & Sons Limited (D) (N)

100%

James Catto & Company Limited (D) (N)

100%

Mason & Summers Limited (D) (N)

100%

J MacArthur Jr & Company Limited (D) (N)

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง

บจ.อาหารเสริม
บจ.แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

Glen Calder Blenders Limited (D) (N)

100%

100%

99.72%

100%

100%

กลุ่มอื่นๆ

100%

100%

Inver House Distillers Limited

บจ.เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล (D) (N)

บจ.สุราไทยทำ (N)
40%

99.90%

บจ.ถังไม้โอ๊คไทย*

18.55%

บจ.สุราพิเศษสหสันติ์ (N)

41.45%

บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา*

33.83%
100%

บจ.นำธุรกิจ

100%

บจ.ป้อมบูรพา

100%

บจ.นำรุ่งโรจน์

100%

บจ.ป้อมพลัง

100%

บจ.นำทิพย์

100%

บจ.ป้อมนคร

กลุ่มบริษัทบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
100%

บจ.โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์

100%

บจ.โฮเรก้า แมเนจเม้นท์

100%

บจ.แคชแวน แมนเนจเม้นท์ (3)

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก

58.63%

Note: ตามหมายเหตุของผู้สอบบัญชี
D: หยุดดำเนินการ
N: ไม่ได้ประกอบกิจการ
* บริษัทนี้อยู่ในสายธุรกิจต่อเนื่อง หรือสายการผลิตสุรา
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ได้แสดงชื่อบริษัทนี้อีกครั้งในกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อประโยชน์และความชัดเจนในการพิจารณา
การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

บจ.สุราพิเศษสัมพันธ์ (N)

หมายเหตุ
(1) InterBev Timor, Unipessoal, Lda. ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
(2) Oishi Group Limited Liability Companyได้จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
(3) บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
(4) บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
(5) บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

7.54%

(6)

บจ.สุรากระทิงแดง (1988)*

บริษัท ช้างเบียร์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
(7) บริษัท เบฟโค จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
(8) บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
(9) Wellwater Limited ได้จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558
(10) BeerCo Limited ได้จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานประจําปี 2558

รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนหุ้นและชนิดของหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชําระแล้ว (บาท)

จํานวนหุ้น
ที่ออกจําหน่าย

จํานวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรง
และทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

1.

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) ผลิตเบียร์
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล นํ้าดืม
่
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
และนํา้ โซดา

สามัญ

5,550,000,000.00

555,000,000

555,000,000

100%

2.

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด ผลิตเบียร์
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล นํ้าดืม
่
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
และนํา้ โซดา

สามัญ

6,600,000,000.00

660,000,000

660,000,000

100%

3.

บริษท
ั คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตเบียร์
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล นํ้าดืม
่
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
และนํา้ โซดา

สามัญ

1,666,666,500.00

166,666,650

166,666,650

100%

4.

บริษัท แสงโสม จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

7,500,000,000.00

750,000,000

750,000,000

100%

5.

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จํากัด
ผลิตสุรา
333 หมู่ที่ 1 ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

6.

บริษัท มงคลสมัย จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

7.

บริษัท ธนภักดี จํากัด
315 หมู่ที่ 4 ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

8.

บริษัท กาญจนสิงขร จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

9.

บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด
ผลิตสุรา
82 หมู่ที่ 3 ตําบลบางคูวัด
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

สามัญ

4,000,000,000.00

400,000,000

400,000,000

100%

10. บริษัท อธิมาตร จํากัด
170 หมู่ที่ 11 ตําบลนิคม อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ผลิตสุรา

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

11. บริษัท เอส.เอส.การสุรา จํากัด
101 หมู่ที่ 8 ตําบลแก่งโดม

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

12. บริษัท แก่นขวัญ จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

13. บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด
99 หมู่ที่ 4 ตําบลหาดคํา

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

ผลิตสุรา
14. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

5,000,000,000.00

500,000,000

500,000,000

100%

ั ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดสิ ทิลเลอรี่ จํากัด ผลิตสุรา
15. บริษท
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1

สามัญ

1,800,000,000.00

180,000,000

180,000,000

100%

16. บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด
ผลิตสุรา
1 หมูท
่ ี่ 6 ตําบลบ้านแดน อําเภอบรรพตพิสย
ั
จังหวัดนครสวรรค์ 60180

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

17. บริษัท นทีชัย จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

18. บริษัท หลักชัยค้าสุรา จํากัด
46 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองกลางนา

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

อําเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชําระแล้ว (บาท)

จํานวนหุ้น
ที่ออกจําหน่าย

จํานวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรง
และทางอ้อม)
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สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

19. บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1

ผลิตสุรา

สามัญ

1,000,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

ผู้จัดจําหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ผู้จัดจําหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายเบียร์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายเบียร์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายเบียร์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายเบียร์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายเบียร์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายเบียร์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

28. บริษัท ป้อมนคร จํากัด
ผูจ้ ด
ั จําหน่ายเบียร์
534, 536 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
20. บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้นที่ 26

ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
21. บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
22. บริษัท ป้อมกิจ จํากัด
383 หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโพธิ์

อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310
23. บริษัท ป้อมคลัง จํากัด
22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว

ตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
24. บริษัท ป้อมโชค จํากัด
16/1 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสุกรี

อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
25. บริษัท ป้อมเจริญ จํากัด
135/3 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวิถี

ตําบลบางกุ้ง อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
26. บริษัท ป้อมบูรพา จํากัด
123 หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านสวน

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558)

27. บริษัท ป้อมพลัง จํากัด
439 หมู่ที่ 11 ถนนกลางเมือง

ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558)

29. บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จํากัด
40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายเบียร์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

30. บริษัท นํายุค จํากัด
40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

31. บริษัท นํากิจการ จํากัด
383 หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโพธิ์

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310
32. บริษัท นําพลัง จํากัด
22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว

ตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

(1)
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานประจําปี 2558

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชําระแล้ว (บาท)

จํานวนหุ้น
ที่ออกจําหน่าย

จํานวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรง
และทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

33. บริษัท นําเมือง จํากัด
16/2 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสุกรี

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

34. บริษัท นํานคร จํากัด
149/3 ถนนจุลจอมเกล้า ตําบลท่าข้าม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

35. บริษัท นําธุรกิจ จํากัด
123 หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านสวน

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

100,000

100,000

100%

ผูจ้ ด
ั จําหน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

100,000

100,000

100%

ตัวแทนจําหน่าย
38. บริษัท ทิพย์ชโลธร จํากัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เบียร์ สุรา และ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เครื่องดื่มไม่ผสม

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558)

36. บริษัท นํารุ่งโรจน์ จํากัด
439 หมู่ที่ 11 ตําบลเมืองเก่า

อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
37. บริษัท นําทิพย์ จํากัด
530,532 ถนนเพชรเกษม

ตําบลพระประโทน อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558)

แอลกอฮอล์
39. บริษัท กฤตยบุญ จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจําหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

40. บริษัท สุราทิพย์ จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจําหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

1,200,000.00

120,000

120,000

100%

41. บริษัท สุนทรภิรมย์ จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจําหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

42. บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจําหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

43. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
จัดจําหน่าย
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล ก๊าซชีวภาพ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

860,000,000.00

8,600,000

8,600,000

100%

44. บริษัท ไทยโมลาส จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจําหน่าย
กากนํ้าตาล

สามัญ

40,000,000.00

40,000

39,889

99.72%

45. บริษัท อาหารเสริม จํากัด
จัดจําหน่าย
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล อาหารสัตว์
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
และปุ๋ย

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

46. บริ ษั ท แพนอิ น เตอร ์เ นชั่ น แนล

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

47. บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด
ผลิตอิฐและ
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล จําหน่ายสุรา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

121,800,000.00

1,218,000

1,218,000

100%

48. บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จํากัด
ผลิตถังไม้โอ๊ค
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

30,000,000

100%

จัดจําหน่ายวัสดุ
(ประเทศไทย) จํ า กั ด
และบริการจัดซื้อ
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล จัดจ้าง
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ทุนชําระแล้ว (บาท)

จํานวนหุ้น
ที่ออกจําหน่าย

จํานวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรง
และทางอ้อม)

สามัญ

123,000,000.00

1,230,000

1,230,000

100%

สามัญ

1,012,000,000.00

101,200,000

101,200,000

100%

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

30,000,000

100%

ธุรกิจโฆษณา

สามัญ

25,000,000.00

2,500,000

2,500,000

100%

จัดอบรม

สามัญ

2,500,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

HKD 15,634,012,000.00 15,634,012,000 15,634,012,000

100%

ชนิดของ
หุ้น

49. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
จัดจําหน่ายขวด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
50. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ซอยวิภาวดีรังสิต 5

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

บริการขนส่งและ
จัดจําหน่าย
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สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
51. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
ให้บริการ
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล ด้านโฆษณา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
และส่งเสริม

การตลาด
52. บริษัท ทศภาค จํากัด
90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ชั้นที่ 15
ยูนิต บี 1501-2 และชั้น 16 ยูนิต บี 1602

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
53. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

54. International Beverage Holdings Limited ธุรกิจลงทุน
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

สามัญ

(2)

Kowloon, Hong Kong
ถือครอง
55. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จํากัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เครือ่ งหมายการค้า
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

5,000,000.00

50,000

50,000

100%

56. บริษัท เบียร์ช้าง จํากัด
ถือครอง
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เครือ่ งหมายการค้า
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
และผลิต

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

หัวเชื้อเบียร์
57. บริษัท เบียร์อาชา จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ถือครอง
เครือ่ งหมายการค้า
และผลิต
หัวเชื้อเบียร์

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

58. บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

1,000,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

59. บริษัท ประมวลผล จํากัด
56 ถนนสุขาภิบาล ตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ผลิตและ
จัดจําหน่ายสุรา

สามัญ

350,000,000.00

3,500,000

3,500,000

100%

60. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20

กิจการภัตตาคาร
อาหารญี่ปุ่น และ
จัดจําหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม

สามัญ

375,000,000.00

187,500,000

149,360,199

79.66%

บริหารจัดการ
ศูนย์ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

สามัญ

30,000,000.00

300,000

300,000

100%

ให้บริการ
62. บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล ด้านโฆษณาและ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประชาสัมพันธ์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

(3)

63. บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้นที่ 27

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

(4)

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
61. บริษัท ซี เอ ซี จํากัด
90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(จดทะเบียนจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
และจดทะเบียนเปลีย
่ นแปลงทีต
่ งั้ สํานักงานแห่งใหญ่
เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2558)

ผู้จัดจําหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานประจําปี 2558

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชําระแล้ว (บาท)

จํานวนหุ้น
ที่ออกจําหน่าย

จํานวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรง
และทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

64. บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต

ธุรกิจร้านอาหาร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

(5)

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

5,436,168,000.00

548,000,000

548,000,000

100%

(6)

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

(7)

67. บริษัท สุราไทยทํา จํากัด#
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตและ
จัดจําหน่ายสุรา

สามัญ

14,000,000.00

17,500

17,483

99.90%

68. บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จํากัด#
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1

จัดจําหน่ายสุรา

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

จัดจําหน่ายสุรา

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

70. InterBev (Singapore) Limited
438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958

จัดจําหน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

SGD 66,737,000.00

66,737,000

66,737,000

100%

71. InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
No. 01, Street 484 corner 97

จัดจําหน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 200,000.00

1,000

1,000

100%

จัดจําหน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

MYR 100,000.00

100,000

100,000

100%

จัดจําหน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

HKD 15,300,000.00

15,300,000

15,300,000

100%

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

GBP 71,670,000.00

71,670,000

71,670,000

100%

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

HKD 210,500,000.00

21,050,000

21,050,000

100%

ผลิตและ
จัดจําหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม

สามัญ

420,000,000.00

4,200,000

3,345,670

79.66%

ร้านอาหาร
บะหมี่ญี่ปุ่น

สามัญ

158,000,000.00

1,580,000

1,258,610

79.66%

แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)

65. บริษัท เบฟโค จํากัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)

66. บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จํากัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
69. บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จํากัด#
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Sangkat Psar, Deum Tkov
Khan Chamkamorn, Phnom Penh
Kingdom of Cambodia
72. InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
Suite 6.01, 6th Floor, Plaza See Hoy Chan
Jalan Raja Chulan, 50200

Kuala Lumpur, Malaysia
73. Best Spirits Company Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

Kowloon, Hong Kong
74. International Beverage Holdings

(UK) Limited
Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
75. International Beverage Holdings

(China) Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
76. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
77. บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

(8)

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ทุนชําระแล้ว (บาท)

จํานวนหุ้น
ที่ออกจําหน่าย

จํานวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรง
และทางอ้อม)

สามัญ

HKD 9,400,000.00

9,400,000

7,487,925

79.66%

่ แนล จํากัด# หยุดดําเนินกิจการ
79. บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชัน
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

80. บริษัท สุราแม่โขง จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

125,000.00

5,000

5,000

100%

81. บริษัท ช้าง คอร์ป จํากัด
ให้บริการ
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล ด้านโฆษณาและ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประชาสัมพันธ์

สามัญ

100,000.00

10,000

10,000

100%

82. Beer Chang International Limited
438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958

สามัญ

SGD 498,240.00

498,240

498,240

100%

สามัญ

US$ 100,000.00

100,000

100,000

100%

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

SGD 2,047,620,000.00

2,047,620,000

2,047,620,000

100%

จัดจําหน่ายและ
ทําการตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่ม

สามัญ

HKD 10,000.00

10,000

10,000

100%

จัดจําหน่าย
อาหารว่าง

สามัญ

52,000,000.00

800,000

637,268

79.66%

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

24,950,000,000.00 24,950,000,000 24,950,000,000

100%

(10)

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

7,950,000,000.00

7,950,000,000

7,950,000,000

100%

(11)

จัดจําหน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 1.00

1,000

1,000

100%

(12)

90. Super Brands Company Pte. Ltd.
438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958

ถือครอง
เครือ่ งหมายการค้า

สามัญ

SGD 65,947,000.00

65,947,000

65,947,000

100%

(13)

91. Blairmhor Limited#

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

£9,009,407.00

900,940,700

900,940,700

100%

ผลิตและ
จัดจําหน่ายสุรา

สามัญ

£10,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

78. Oishi International Holdings Limited จัดจําหน่าย
Room 901-2, Silvercord Tower 1
เครือ่ งดื่ม
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
ในต่างประเทศ

ชนิดของ
หุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

Kowloon, Hong Kong

ให้บริการคําปรึกษา

ผลิตและ
จัดจําหน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และ
เครือ่ งดืม
่ ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

83. International Beverage Trading Limited จัดจําหน่าย

XL Building, One Bermudiana Road
Hamilton, Bermuda
84. InterBev Investment Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
(9)

Kowloon, Hong Kong
85. InterBev Trading (Hong Kong) Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

Kowloon, Hong Kong
86. บริษัท โออิชิ สแน็ค จํากัด
57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
87. BeerCo Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

Hong Kong
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในฮ่องกง
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558)

88. Wellwater Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

Hong Kong
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในฮ่องกง
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558)

89. International Beverage Holdings

Limited, USA, Inc.
601 Van Ness Avenue, Suite Q/R
San Francisco, CA 94102, USA
(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558)

Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
92. Inver House Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานประจําปี 2558

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

93. InterBev Trading (China) Limited
จัดจําหน่าย
Room 01-03, Level 1, No. 63 Kunluo Road เครือ่ งดื่ม

Shuangjiang Town, Eshan County
Yuxi City, Yunnan, China 653200
94. Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

ทุนชําระแล้ว (บาท)

จํานวนหุ้น
ที่ออกจําหน่าย

จํานวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรง
และทางอ้อม)

-

RMB 10,000,000.00

-

-

100%

(14)

-

RMB 159,388,200.00

-

-

100%

(14)

ชนิดของ
หุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

แอลกอฮอล์
ผลิตสุรา

Yulin Village, Shuangjiang Town
Eshan County, Yuxi City
Yunnan, China 653200
95. Blairmhor Distillers Limited#

หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£200.00

2,000

2,000

100%

หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£1.00

1

1

100%

หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£30,000.00

30,000

30,000

100%

101. J MacArthur Jr & Company Limited# หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
96. Wee Beastie Limited#

Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
97. Moffat & Towers Limited#

Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
98. Glen Calder Blenders Limited#

Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
99. Hankey Bannister & Company

Limited#
Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
100. R Carmichael & Sons Limited#

Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
102. Mason & Summers Limited#
10 Foster Lane, London
EC2V 6HH, England

หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£10,030.00

10,030

10,030

100%

103. James Catto & Company Limited#

หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£50,000.00

50,000

50,000

100%

หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

106. The Pulteney Distillery Company Limited# หยุดดําเนินกิจการ

สามัญ

£2.00

2

2

100%

สามัญ

£2.00

2

2

100%

สามัญ

265,900,484.00

265,900,484

171,923,138

64.66%

สามัญ

600,000,000.00

60,000,000

38,794,169

64.66%

Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
104. The Knockdhu Distillery Company

Limited#
Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
105. Speyburn-Glenlivet Distillery

Company Limited#
Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
107. The Balblair Distillery Company Limited# หยุดดําเนินกิจการ

Moffat Distillery, Airdrie
ML6 8PL, Scotland
108. บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
ผลิตและ
252/35-36 อาคารสํานักงานเมืองไทย ภัทร จัดจําหน่าย
คอมเพล็กซ์ ชั้น 27-28 ถนนรัชดาภิเษก
เครื่องดืม
่

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
109. บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จํากัด
252/35-36 อาคารเมืองไทย-ภัทร
คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ธุรกิจลงทุน

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชําระแล้ว (บาท)

จํานวนหุ้น
ที่ออกจําหน่าย

จํานวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรง
และทางอ้อม)
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สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

110. บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จํากัด
252/35-36 อาคารเมืองไทย-ภัทร
คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28

ผลิตและ
จัดจําหน่าย
เครื่องดื่ม

สามัญ

689,586,150.00

68,958,615

44,586,536

64.66%

บริการพัฒนา
บุคลากร
และองค์กร

สามัญ

2,500,000.00

1,000,000

646,569

64.66%

บริหาร
ตราสินค้า

สามัญ

HKD 1,000,000.00

1,000,000

646,569

64.66%

ผลิตและจําหน่าย
เครื่องดื่มชูกําลัง

สามัญ

200,000,000.00

20,000,000

12,931,390

64.66%

ผลิตเครื่องดื่ม
และจัดจําหน่าย
อาหารและ
เครื่องดื่ม

สามัญ

USD 10,000.00

10,000

10,000

100%

115. Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.
438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958

ธุรกิจบริหาร
ตราสินค้าและ
ให้คําปรึกษา

สามัญ

HKD 1,520,000.00

1,520,000

1,210,813

79.66%

116. Oishi Myanmar Limited
No. 1-11, Padonmar Stadium

ธุรกิจร้านอาหาร

สามัญ

USD 2,100,000.00

2,100,000

920,059

43.81%

(16)

สามัญ

USD 50,000.00

50,000

39,830

79.66%

(17)

จัดจําหน่าย
เครื่องดื่ม

สามัญ

160,000,000.00

1,600,000

1,600,000

100%

(18)

119. บริษท
ั เอส.พี.เอ็มอาหารและเครือ่ งดืม
่ จํากัด ผลิตและ
79 หมู่ที่ 3 ตําบลลําลูกบัว อําเภอดอนตูม
จัดจําหน่าย
จังหวัดนครปฐม 73150
นํ้าดื่มและ

สามัญ

606,250,000.00

60,625,000

60,526,250

99.84%

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

(19)

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

10,654,088,000.00

1,074,000,000

1,074,000,000

100%

(20)

ผลิตและ
จัดจําหน่าย
บรรจุภัณฑ์
พลาสติก

สามัญ

75,000,000.00

7,500,000

1,939,708

25.86%

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
111. บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จํากัด
252/35-36 อาคารเมืองไทย-ภัทร
คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
112. Great Brands Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

Kowloon, Hong Kong
113. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากัด
252/35-36 อาคารเมืองไทย-ภัทร
คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
114. InterBev Timor, Unipessoal, Lda.

A Praia Dos Coqueiros, Comoro
Dom Aleixo, Dill Timor-Leste
(จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558)

(15)

(East Wing), Bargayar Street
Sanchaung Township, Yangon
Republic of the Union of Myanmar
117. Oishi Group Limited Liability Company บริการ
11A, Phan Ke Binh street
ให้คาํ ปรึกษา
Da Kao ward, district 1, Ho Chi Minh City การบริหาร

the Socialist Republic of Vietnam

ด้านการตลาด

(จดทะเบียนจัดตัง้ บริษท
ั ในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558)

118. บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เครื่องดื่มชูกําลัง
และตัวแทน
จําหน่ายสุรา
120. บริษัท ช้างเบียร์ จํากัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)

121. บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)

122. บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากัด
75/102 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานประจําปี 2558

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชําระแล้ว (บาท)

จํานวนหุ้น
ที่ออกจําหน่าย

จํานวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรง
และทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

123. Fraser and Neave, Limited
438 Alexandra Road, #20-00
Alexandra Point, Singapore 119958

ผลิตและ
จัดจําหน่าย
อาหารและ
เครื่องดื่ม
และสิ่งพิมพ์

สามัญ

SGD 849,300,240.00

1,447,077,754

412,423,822

28.53%

(21)

124. Frasers Centrepoint Limited
438 Alexandra Road, #21-00
Alexandra Point, Singapore 119958

การพัฒนา
และลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

SGD 1,766,799,847.76

2,899,996,444

824,847,644

28.44%

(22)

125. Liquorland Limited
8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL

ลิขสิทธิ์

สามัญ

£495,000.00

495,000

245,000

49.49%

Northern Ireland
หมายเหตุ: #ปัจจุบันบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ประกอบกิจการ
(1)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากัด ได้รับชําระค่าหุน
้ ส่วนที่ยังเรียกชําระไม่ครบมูลค่าอีกร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษท
ั นี้เรียกชําระค่าหุ้น
เต็มมูลค่าแล้ว

(2)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 7,010,666,000 เหรียญฮ่องกง เป็น 13,935,189,000
เหรียญฮ่องกง และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 13,935,189,000 เหรียญฮ่องกง เป็น 15,634,012,000 เหรียญฮ่องกง

(3)

้
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ได้รับชําระค่าหุ้นส่วนที่ยังเรียกชําระไม่ครบมูลค่าอีกร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัทนี้เรียกชําระค่าหุน
เต็มมูลค่าแล้ว

(4)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และมีจํานวนหุน
้ สามัญที่ออกจําหน่าย 1,000,000 หุ้น
โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 บริษัทนี้ได้รับชําระค่าหุ้นส่วนที่ยังเรียกชําระไม่ครบมูลค่าอีกร้อยละ 75
ั บริษัทนี้เรียกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบน

(5)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และมีจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่าย 1,000,000 หุ้น โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทนี้ได้รับชําระค่าหุ้นส่วนที่ยังเรียกชําระไม่เต็มมูลค่าอีกร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทนี้
ได้เรียกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

(6)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัท เบฟโค จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่าย 100,000 หุ้น และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558
จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 1,000,000 บาท เป็น 5,480,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 547,900,000 หุ้น รวมเป็นจํานวน 548,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ ปัจจุบัน บริษัทนี้ได้เรียกชําระค่าหุ้นบางส่วนแล้วเป็นจํานวนเงิน 5,436,168,000 บาท

(7)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่าย 100,000 หุ้น โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงในบริษท
ั นี้ ปัจจุบัน บริษัทนี้ได้เรียกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

(8)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 InterBev (Singapore) Limited จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 61,249,000 เหรียญสิงคโปร์ เป็น 66,737,000 เหรียญสิงคโปร์

(9)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 InterBev Investment Limited (“IBIL”) จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 817,960,000 เหรียญสิงคโปร์ เป็น 2,047,620,000 เหรียญสิงคโปร์

(10) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 BeerCo Limited มีทุนจดทะเบียน 24,950,000,000 บาท และมีจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่าย 24,950,000,000 หุ้น โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของ BeerCo Limited
(11) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 Wellwater Limited มีทุนจดทะเบียน 7,950,000,000 บาท และมีจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่าย 7,950,000,000 หุ้น โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของ Wellwater Limited
(12) บริษัทนี้มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1 เหรียญสหรัฐ และมีทุนชําระแล้วซึง่ เป็น share premium จํานวน 11,799,999 เหรียญสหรัฐ
(13) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 Super Brands Company Pte. Ltd. จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 60,459,000 เหรียญสิงคโปร์ เป็น 65,947,000 เหรียญสิงคโปร์
(14) บริษัทนี้ได้จัดตั้งในรูปแบบเงินลงทุน จึงไม่มีการออกและจําหน่ายหุ้น
(15) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 InterBev Timor, Unipessoal, Lda. มีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐ และมีจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่าย 10,000 หุ้น
โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ InterBev Trading (Hong Kong) Limited คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทีอ่ อกจําหน่ายทั้งหมดของ
InterBev Timor, Unipessoal, Lda.
(16) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 Oishi Myanmar Limited ได้รับชําระค่าหุ้นส่วนที่ยังเรียกชําระไม่ครบมูลค่าอีกร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัทนี้เรียกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
(17) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 Oishi Group Limited Liability Company มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ และมีจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่าย 50,000 หุ้น
โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) Oishi International Holdings Limited และ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.
คิดเป็นร้อยละ 79.66 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของ Oishi Group Limited Liability Company
(18) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 60,000,000 บาท เป็น 160,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 1,000,000 หุ้น
รวมเป็นจํานวน 1,600,000 หุน
้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ปัจจุบน
ั บริษัทนี้ได้เรียกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
(19) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ช้างเบียร์ จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่าย 100,000 หุ้น โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จํากัด และ BeerCo Limited คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริษท
ั ช้างเบียร์ จํากัด ปัจจุบัน
บริษัทนี้ได้เรียกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
(20) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่าย 100,000 หุ้น และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 1,000,000 บาท เป็น 10,740,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 1,073,900,000 หุ้น รวมเป็นจํานวน 1,074,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท โดยบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท เบฟโค จํากัด และ Wellwater Limited คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายทั้งหมด
ของบริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด ปัจจุบัน บริษัทนี้ได้เรียกชําระค่าหุ้นบางส่วนแล้วเป็นจํานวนเงิน 10,654,088,000 บาท
(21) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 Fraser & Neave, Limited (“F&NL”) ได้ออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 2,167,368 หุ้น ตามแผนการกระจายหุ้นในวงจํากัด และแผนการกระจายหุ้น
ตามความสามารถในการปฏิบัติงาน (“แผนการกระจายหุน
้ ”) ทําให้มีหุ้นที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วรวมเป็นจํานวน 1,447,077,754 หุ้น (นับรวมหุ้นที่ซื้อคืน 4,100 หุ้น) โดยระหว่าง
วันที่ 7 ถึง 30 กันยายน 2558 F&NL ได้รับหุ้นที่ซื้อคืนจํานวน 2,824,600 หุ้น ทําให้หุ้นที่ซื้อคืนรวมเป็นจํานวน 2,828,700 หุ้น และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 F&NL ได้นําหุ้น
ที่ซื้อคืนจํานวน 1,524,649 หุ้น ออกตามข้อกําหนดแผนการกระจายหุ้น ทําให้หุ้นทีซ
่ ื้อคืนลดลงเหลือจํานวน 1,304,051 หุ้น เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ IBIL คิดเป็นร้อยละ 28.53 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายทั้งหมด (ไม่นับรวมหุ้นที่ซื้อคืน) ของ F&NL
(22) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 Fresers Centrepoint Limited (“FCL”) ได้ออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 131,753 หุ้น และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้ออกหุ้นสามัญใหม่อีกจํานวน
4,986,581 หุ้น ทําให้มีหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วรวมเป็นจํานวน 2,899,996,444 หุน
้ เป็นผลทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ IBIL คิดเป็นร้อยละ 28.44 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของ FCL

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายการแสดงผลประโยชน์โดยตรง
และผลประโยชน์โดยอ้อมของกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 21 มกราคม 2559

รายชื่อกรรมการ

ผลประโยชน์โดยตรง

1.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

จํานวนหุ้น
-

ร้อยละ
เพิ่ม (ลด)
ของการ
ระหว่าง
ถือหุ้น รอบปีบัญชี (1) ผลประโยชน์โดยอ้อม
-

ร้อยละ
ของการ
จํานวนหุ้น ถือหุ้น

- กรรมการและคู่สมรสถือหุ้นโดยอ้อม

16,544,687,762

65.89

710,500,000

49.00

ผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น
บริษัท สิริวนา จํากัด (2)

25.50

-

-

MM Group Limited (3)

Risen Mark Enterprise Ltd. (4)

-

-

MM Group Limited (4)

50,000 100.00

Golden Capital (Singapore) Limited (5)

-

-

MM Group Limited (5)

140,600,420 100.00

Shiny Treasure Holdings Limited

25,000

50.00

-

-

MM Group Limited

25,000

50.00

-

-

-

-

-

16,544,687,762

65.89

369,750,000

25.50

710,500,000

49.00

-

-

MM Group Limited (3)

-

-

MM Group Limited (4)

50,000 100.00

-

-

MM Group Limited (5)

140,600,420 100.00

Shiny Treasure Holdings Limited

25,000

50.00

-

-

-

MM Group Limited

25,000

50.00

-

-

-

Maxtop Management Corp.

2.

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

Shiny Treasure Holdings Limited (2)

369,750,000
(3)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

50,000 100.00

- กรรมการและคู่สมรสถือหุ้นโดยอ้อม

-

ผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น
บริษัท สิริวนา จํากัด (2)
Maxtop Management Corp. (3)
Risen Mark Enterprise Ltd. (4)
Golden Capital (Singapore) Limited

(5)

Shiny Treasure Holdings Limited (2)

50,000 100.00

3.

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

1

0.00

-

-

-

-

4.

นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

34,068,668

0.14

-

-

-

-

5.

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

1

0.00

-

-

-

-

6.

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

1

0.00

-

-

-

-

7.

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

-

-

-

-

-

-

-

8.

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

-

-

-

-

-

-

-

9.

นายมนู เลียวไพโรจน์

-

-

-

-

-

-

-

10. นายอึ๊ง ตัก พัน

-

-

-

-

-

-

-

11. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

-

-

-

-

-

-

-

12. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

-

-

-

-

-

-

-

13. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

-

-

-

-

-

-

-

14. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา

-

-

-

-

-

-

-

141,541,500

0.56

100,000,000

0.40

15. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

(50,000,000) กรรมการถือหุ้นโดยอ้อมผ่านคู่สมรส

จํานวน 50,000,000 หุ้น และผ่าน
Hakim Holdings Limited จํานวน
50,000,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น
Hakim Holdings Limited (6)

1

100.00

16. นายปณต สิริวัฒนภักดี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

107,000,000

0.43

-

-

-

-

17. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

107,000,000

0.43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18. นายอวยชัย ตันทโอภาส
19. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
20. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
-

หมายเหตุ: (1) เป็นการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยแสดงการถือหุ้นในบริษท
ั ที่ถือโดยกรรมการ
ทั้งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์โดยอ้อม โดยระบุจํานวนทั้งหมดทีเ่ พิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี 2558 ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการบริษัทคนใดถือหุ้น
ในบริษัทในเครือ และบริษัทไม่มีการออกหรือเสนอขายหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกําหนดชําระเหลืออยู่
(2) บริษัท สิริวนา จํากัด ถือหุ้นในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จํานวน 11,368,060,000 หุ้น ทั้งนี้ บริษัท สิริวนา จํากัด ถือหุ้นโดย Shiny Treasure Holdings
Limited ส่วนกรรมการบริษัทถือหุ้นใน Shiny Treasure Holdings Limited ปรากฏตามข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้น
(3) Maxtop Management Corp. ถือหุ้นในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จํานวน 4,327,042,762 หุ้น (ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของ Maxtop
Management Corp. ที่ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555) ทั้งนี้ Maxtop Management Corp. ถือหุ้นโดย MM Group Limited
ส่วนกรรมการบริษัทถือหุ้นใน MM Group Limited ปรากฏตามข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้น
(4) Risen Mark Enterprise Ltd. ถือหุ้นในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จํานวน 833,335,000 หุ้น ทั้งนี้ Risen Mark Enterprise Ltd. ถือหุ้นโดย MM Group
Limited ส่วนกรรมการบริษัทถือหุ้นใน MM Group Limited ปรากฏตามข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้น
(5) Golden Capital (Singapore) Limited ถือหุ้นในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จํานวน 16,250,000 หุ้น ทั้งนี้ Golden Capital (Singapore) Limited
ถือหุ้นโดย MM Group Limited ส่วนกรรมการบริษัทถือหุ้นใน MM Group Limited ปรากฏตามข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้น
้ ในบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จํานวน 50,000,000 หุน
้ (ตามรายงานการเปลีย
่ นแปลงส่วนได้เสียของนายวิวฒ
ั น์ เตชะไพบูลย์
(6) Hakim Holdings Limited ถือหุน
ทีป
่ ระกาศต่อตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2559) ส่วนกรรมการบริษท
ั ถือหุน
้ ทัง้ หมดใน Hakim Holdings Limited ปรากฏตามข้อมูลทีแ่ สดงในตารางข้างต้น
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ข้อมูล
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559

ข้อมูลหุ้นทุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระค่าหุ้นแล้ว
ชนิดของหุ้น
จํานวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย
สิทธิในการออกเสียง

29,000,000,000
บาท
25,110,025,000
บาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
25,110,025,000
หุ้น
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ถือหุ้น

จํานวนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
ของผู้ถือหุ้น

1 – 99

8

100 – 1,000

4

1,001 – 10,000

จํานวนหุ้นที่ถือ

10,001 – 1,000,000
1,000,001 ขึ้นไป

รวม

จํานวนหุ้น

ร้อยละ
ของหุ้น

6.67

8

0.00

3.33

1,200

0.00

1

0.83

5,000

0.00

43

35.83

14,803,665

0.06

64

53.34

25,095,215,127

99.94

120

100.00

25,110,025,000

100.00

จากข้อมูลของบริษัท ประมาณร้อยละ 27.79 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ข้อ 723 แล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท)
ผลประโยชน์โดยตรง
จํานวนหุ้น
ร้อยละ

บริษัท สิริวนา จํากัด
Maxtop Management Corp.
MM Group Limited(1)
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี(2)
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี(2)

ผลประโยชน์โดยอ้อม
จํานวนหุ้น
ร้อยละ

11,368,060,000

45.27

-

-

4,327,042,762

17.23

-

-

-

-

5,176,627,762

20.61

-

-

16,544,687,762

65.89

-

-

16,544,687,762

65.89

หมายเหตุ:
(1) MM Group Limited (“MM Group”) ถือหุ้นโดยตรงใน Maxtop Management Corp. (“Maxtop”) Risen Mark Enterprise Ltd. (“RM”) และ Golden Capital
(Singapore) Limited (“GC”) คิดเป็นร้อยละ 100 ในแต่ละบริษัท
- Maxtop ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 17.23
- RM ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 3.32 และ
- GC ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 0.06
ดังนั้น MM Group จึงถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
(2) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คู่สมรส คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร่วมกัน ดังนี้
- ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท สิริวนา จํากัด คิดเป็นร้อยละ 51 และ
- ถือหุ้นโดยตรงใน MM Group คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง MM Group ถือหุ้นโดยตรงใน Maxtop, RM และ GC คิดเป็นร้อยละ 100 ในแต่ละบริษัท โดย Maxtop ถือหุ้นโดยตรง
ในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 17.23 RM ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 3.32 และ GC ถือหุ้นโดยตรง
ในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 0.06
ดังนั้น นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จึงถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก
ลําดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.

บริษัท สิริวนา จํากัด
The Central Depository (Pte) Limited
Maxtop Management Corp.
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
นายปณต สิริวัฒนภักดี
นางวัลลภา ไตรโสรัส
นายณัฐวรรธน์ เตชะไพบูลย์
นางอาทินันท์ พีชานนท์
นางชมพูนุท เตชะไพบูลย์
นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายวิญญู ไชยวรรณ
นายวานิช ไชยวรรณ
นายวีรเวท ไชยวรรณ
นางสาววีณา ไชยวรรณ
นางนนทนา ไชยวรรณ
นายพชร โพธิจาด
นายไชย ไชยวรรณ
นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์
นางวิไลวรรณ วิชิตบุญญเศรษฐ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
รวม

จํานวนหุ้น

ร้อยละ

11,368,060,000

45.27

9,554,248,444

38.05

2,749,660,000

10.95

107,000,000

0.43

107,000,000

0.43

107,000,000

0.43

107,000,000

0.43

92,377,500

0.37

88,000,000

0.35

70,000,000

0.28

65,650,500

0.26

65,641,500

0.26

64,863,500

0.26

61,600,000

0.24

50,000,000

0.20

48,000,000

0.19

37,450,000

0.15

36,729,500

0.15

34,068,668

0.14

32,698,750

0.13

24,847,048,362

98.97
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ข้อมูลการกระจายการถือหุ้นภายใต้ชื่อผู้ถือหุ้น The Central Depository (Pte) Limited
จํานวนหุ้นที่ถือ
1 – 99
100 - 1,000

จํานวนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
ของผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

ร้อยละ
ของหุ้น

10

0.11

55

0.00

691

7.42

640,863

0.01

1,001 – 10,000

5,491

58.99

29,675,760

0.31

10,001 – 1,000,000

3,079

33.07

167,009,339

1.75

1,000,001 ขึ้นไป

รวม

38

0.41

9,356,922,427

97.93

9,309

100.00

9,554,248,444

100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรกภายใต้ชื่อผู้ถือหุ้น The Central Depository (Pte) Limited
ลําดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.

Citibank Nominees Singapore Pte Ltd
DBS Nominees (Private) Limited
DBSN Services Pte. Ltd.
CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.
Rafﬂes Nominees (Pte) Limited
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd
Morgan Stanley Asia (Singapore) Securities Pte Ltd
United Overseas Bank Nominees (Private) Limited
Merrill Lynch (Spore) Pte Ltd
Lim & Tan Securities Pte Ltd
Lee Pineapple Company Pte Ltd
Bank of Singapore Nominees Pte. Ltd.
BNP Paribas Securities Services Singapore Branch
Sunﬁeld Pte Ltd
DB Nominees (Singapore) Pte Ltd
Summerlight Pte Ltd
DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd
UOB Kay Hian Private Limited
OCBC Securities Private Limited
Summerhill Pte Ltd

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รวม

จํานวนหุ้น

ร้อยละ

2,625,723,509

27.48

2,387,406,458

24.99

1,773,990,757

18.57

1,203,144,500

12.59

453,622,184

4.75

289,487,673

3.03

203,880,324

2.13

149,868,042

1.57

69,056,914

0.72

50,296,300

0.53

27,500,000

0.29

17,164,039

0.18

15,989,527

0.17

12,000,000

0.13

11,758,623

0.12

8,000,000

0.08

6,959,700

0.07

6,755,300

0.07

5,095,900

0.05

5,000,000

0.05

9,322,699,750

97.57
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สัญญาที่สําคัญซึ่งทํากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี 2558 ประกอบด้วย
สัญญาซื้อขายกากน้ําตาล
บริษัท ไทยโมลาส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายกากน้ําตาลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งเพื่อนํากากน้ําตาล
มาจําหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาซื้อขายขวดแก้ว
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายขวดแก้วกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนําขวดแก้วมาจําหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดินและอาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีดังนี้
(ล้านบาท)
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

16,513
568

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

12,511

รวม

29,592

กลุ่มบริษัทได้เช่าสถานที่หลายแห่งเพื่อใช้เป็นสํานักงานสาขาและคลังสินค้า การเช่าทั้งหมดนี้ถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานไม่ใช่สัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าที่ดินที่ถือครองไว้เพื่อการดําเนินธุรกิจในอนาคตและอาคารเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีจํานวนเงิน 1,025 ล้านบาท และ 22.6 ล้านบาทตามลําดับ ซึ่งเป็น 3.38% ของกําไรก่อนภาษีเงินได้
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รายงานการดําเนินงาน
และสถานะทางการเงิน
ภาพรวม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ก่อตั้งขึ้น
ในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนําของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ
เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ (SGX) ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า
เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ
ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนําในประเทศไทย
แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น
4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร
วิสัยทัศน์องค์กร
วิสัยทัศน์องค์กร คือ การเป็นกลุ่มบริษัทไทย
ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่มครบวงจร
ระดับโลก โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศ
เชิงพาณิชย์ ความต่อเนื่องในการพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม
และความเป็นมืออาชีพ พันธกิจของเราคือ
การประสาน “สัมพันธภาพ” กับผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีความสําคัญกับบริษัทในทุกๆ ด้าน
โดยมอบคุณค่าที่สําคัญ 6 ประการ

• มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุด
ให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
• ตอบสนองความต้องการของ
ผู้แทนจําหน่ายโดยให้บริการ
อย่างมืออาชีพ
• ให้ความสําคัญเรื่องผลตอบแทน
จากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ด้วยการเติบโตของรายได้และ
ผลกําไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
• เป็นแบบอย่างในด้านความเป็น
มืออาชีพ ความโปร่งใส และ
การดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
• มอบความไว้วางใจ อํานาจ
และรางวัลแก่พนักงาน เพื่อสร้าง
ความร่วมรับผิดชอบ และ
• สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
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กลยุทธ์
การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสําคัญในการขยายตัว
ทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
อย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า
ที่หลากหลาย เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายกระจายสินค้า
ในตลาดหลักให้มีประสิทธิภาพ และขยายธุรกิจสู่ตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ความร่วมมือกับ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ,
ลิมิเต็ด (“F&N”) ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์ชั้นนํา
ของสิงคโปร์ในการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งอันจะนําไปสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
ไทยเบฟวางแผนทีจ่ ะสร้างความยัง่ ยืนในการดําเนินธุรกิจผ่านการกระจาย
รายได้ที่หลากหลาย กล่าวคือ การเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขาย
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศ
การขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นั้นถือเป็น
กลยุทธ์ในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่ม
ครบวงจรชั้นนําในระดับภูมิภาค โดยเน้นการเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ที่มีให้แก่คู่ค้า รวมถึงการใช้เครือข่ายการกระจายสินค้า
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไทยเบฟเริ่มขยายธุรกิจสู่เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ผ่านการเข้าซื้อกิจการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
(“โออิช”ิ ) บริษท
ั เครือ่ งดืม
่ ชาเขียวอันดับหนึง่ ของประเทศไทยในปี 2551
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (“เสริมสุข”) ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องดื่ม
ที่มีเครือข่ายกระจายสินค้าครอบคลุมที่สุดในประเทศไทยในปี 2554
และ F&N ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์ชั้นนํา
ของสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานในปี 2555

ในส่วนของการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ไทยเบฟมองว่า
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนถือเป็น
ตลาดหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เนื่องจากภูมิภาคนี้มีประชากร
มากกว่า 600 ล้านคน มีสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงจํานวนนักลงทุนและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีได้ช่วย
สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของกําลังซื้อ สินค้าเครื่องดื่มของไทยนับว่า
มีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตเพราะพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มของประชากรในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ลาว
เมียนมา และเวียดนาม ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาทางวิทยุ
และโทรทัศน์ของประเทศไทยที่เผยแพร่ผ่านนักร้อง นักแสดง
รวมทั้งอิทธิพลจากแรงงานที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยด้วย
นอกจากนี้ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ F&N ถือเป็น
การเปิดประตูสู่การลงทุนในอาเซียนร่วมกัน โดยกลุ่มไทยเบฟ
สามารถอาศัยต้นแบบทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทย
สิงคโปร์และมาเลเซีย ในการขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่นๆ อีกทั้ง
สามารถส่งเสริมการทํางานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้าน
ของตราสินค้าและช่องทางการจัดจําหน่าย อาทิ ไทยเบฟสามารถ
ร่วมมือกับสํานักงานสาขาของ F&N ในประเทศเมียนมาและ
สํานักงานผู้แทนในประเทศเวียดนามในการทําวิจัยทางการตลาด
ประสานงานด้านการขายและการตลาด รวมถึงช่วยเหลือสนับสนุน
ตัวแทนจําหน่ายในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ประโยชน์จากฐาน
การผลิตที่แข็งแกร่งของ บริษัทเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ โฮลดิ้งส์
เบอร์ฮาด ในมาเลเซีย เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดสินค้าฮาลาล
ในภูมิภาคอาเซียนก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย
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ตราสินค้าที่โดนใจ
ตั้งแต่ปี 2557 ไทยเบฟได้จัดโครงสร้างการบริหารของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หลัก อันได้แก่ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
พร้อมทั้งกําหนดผลิตภัณฑ์หลัก อาทิ รวงข้าว หงส์ทอง เบลนด์ 285
เบียร์ช้าง เครื่องดื่มน้ําอัดลมเอส โออิชิ และ100พลัส เป็นต้น
ในปี 2558 ไทยเบฟได้ต่อยอดกลยุทธ์ดังกล่าวด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และปรับรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย
เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดระดับสูงขึ้น
กลุ่มธุรกิจสุรามุ่งพัฒนาตราสินค้า “หงส์ทอง” ที่ได้รับความนิยม
เป็นอันดับ 1 ในกลุม
่ สุราสี และ “เบลนด์ 285” ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ของกลุม
่ สุราสีผา่ นการสนับสนุนกิจกรรมทางดนตรีและกีฬาอย่างต่อเนือ่ ง
และเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดระดับสูง
เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับ โดยไทยเบฟ
ได้ปรับเปลี่ยนฉลากสินค้า “เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์” ให้หรูหรา
และมีรูปลักษณ์เทียบเท่าสากล นอกจากนี้ยังมีแผนผลักดันและ
ทําการตลาดผลิตภัณฑ์บรั่นดีอย่างจริงจัง โดยได้ออกแบบ
ฉลากสินค้าของบรั่นดี “เมอริเดียน” ให้มีความทันสมัยพร้อมรุก
ตลาดในครั้งนี้ รวมถึงเริ่มวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์สก็อตวิสกี้ อาทิ
“Old Pulteney” “anCnoc” และผลิตภัณฑ์จิน “Caorunn”
ในร้านอาหารและโรงแรมระดับสูงในประเทศไทย

สําหรับกลุ่มธุรกิจเบียร์ ได้ยกเลิกการวางจําหน่ายเบียร์ช้างดราฟต์
ช้างไลท์ ช้างเอกซ์พอร์ต และเปิดตัว “เบียร์ช้างคลาสสิก”
ในบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ขวดสีเขียวมรกตและฉลากสีทองแชมเปญ
โดยผลตอบรับจากผู้บริโภคสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ถือเป็น
ก้าวสําคัญตามวิสย
ั ทัศน์ 2020 เพือ่ ทีจ่ ะเป็นผ้น
ู าํ ตลาดเบียร์อน
ั ดับหนึง่
ในประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ธุรกิจเบียร์ได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์
ฉลากสินค้าเบียร์ “อาชา” ให้สวยงามและทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย
สําหรับกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ไทยเบฟมีความมุ่งมั่น
ที่จะเสริมสร้างศักยภาพและรักษาความเป็นผู้นําตลาดผ่านการสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์
สําหรับทุกช่วงเวลาในชีวิตประจําวัน ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
“100พลัส” ซึ่งได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
เป็นอย่างมาก ได้เริ่มวางจําหน่ายในประเทศไทย โดย F&N เจ้าของ
ตราสินค้าได้แต่งตั้งบริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของไทยเบฟ เป็นผู้ผลิต จัดจําหน่ายและทําการตลาดเครื่องดื่ม
“100พลัส” ในประเทศไทย โดยวางตําแหน่งทางการตลาดของ
“100พลัส” เป็นเครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ เจาะกลุ่มผู้บริโภค
รุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพด้วยตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับจาก
ต่างประเทศ นอกจากนี้ได้เปิดตัวเครื่องดื่มสมุนไพร “จับใจ”
เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและชื่นชอบ “เอเชี่ยน ดริ้งค์”
โดยตั้งราคาที่เข้าถึงได้ง่าย เน้นการกระจายสินค้าผ่านเครือข่าย
ของไทยเบฟและเสริมสุข
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การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง

ความเป็นมืออาชีพ

เครือข่ายการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและครอบคลุมนับเป็น
จุดแข็งหลักที่ทําให้ไทยเบฟก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจเครื่องดื่ม
ในประเทศไทย ปัจจุบันไทยเบฟมีช่องทางการจัดจําหน่ายครอบคลุม
กว่า 400,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่านการสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับเอเย่นต์ ผูแ้ ทนจําหน่าย รวมถึงร้านอาหารเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
นอกจากนี้ไทยเบฟยังมีทีมขายตรงอีกกว่า 1,000 ทีม เพื่อจําหน่าย
สินค้าให้กบ
ั ร้านค้าปลีกและดูแลภาพลักษณ์ของสินค้าบนชัน
้ วางจําหน่าย
ก่อนถึงมือผู้บริโภค

หนึง่ ในหัวใจสําคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจเพือ่ ก้าวไปสูว่ ส
ิ ย
ั ทัศน์ 2020
คือ บุคลากร ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลาย สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทํางานอย่างสูงสุดและเสริมสร้าง
ศักยภาพของกลุ่มในระยะยาว

ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายกระจายสินค้า
ภายในประเทศ ไทยเบฟได้กอ่ ตัง้ บริษท
ั โมเดิรน
์ เทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ขึน
้ ในปี 2556 เพือ่ เป็นผูจ้ ด
ั จําหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม
่ มีแอลกอฮอล์
และไม่มีแอลกอฮอล์ให้กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด
ในปี 2557 ได้ตั้งบริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อครอบคลุม
การกระจายสินค้าในโรงแรมและร้านอาหารระดับสูงซึ่งเป็นช่องว่างอยู่
และเปิดโอกาสในการนําผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมจากต่างประเทศ
มาวางจําหน่ายในช่องทางดังกล่าว และในปี 2558 ได้ตั้ง
บริษท
ั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด เพือ่ ดูแลทีมขายตรงทีจ่ ด
ั จําหน่าย
สินค้าให้กับร้านค้าปลีกประมาณ 270,000 แห่งทั่วประเทศ
นอกจากไทยเบฟจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาเครือข่ายกระจาย
สินค้าด้วยตนเองแล้ว บริษัทยังพิจารณาโอกาสในการเข้าร่วมเป็น
พันธมิตรกับคู่ค้าท้องถิ่นในตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจร
ในระดับภูมิภาคที่มีความมั่นคงและความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง

ไทยเบฟได้ปรับเปลี่ยนมุมมองการบริหารบุคลากรจาก “ทรัพยากร”
มาสู่ “ทุน” (Human Capital) เพราะพนักงานถือเป็นทุนที่มีคุณค่า
ขององค์กร มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ และองค์กรต้องลงทุน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานในระยะยาว ต่างจากคําว่า
ทรัพยากรมนุษย์ ที่สื่อความหมายว่า พนักงานคือทรัพยากร
เมื่อทรัพยากรถูกนํามาใช้ย่อมมีวันหมดไปและต้องหาสิ่งใหม่ทดแทน
ตลอดเวลา
ไทยเบฟวางแนวทางบริหารงานเรื่องบุคลากรไว้ 6 ด้าน ดังนี้
โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่การทํางานที่ชัดเจน ผลตอบแทน
ที่สอดคล้องกับตลาด ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่เน้นผลงาน
การพัฒนาและจูงใจพนักงานที่มีความสามารถสูง การวางแผน
ผู้สืบทอดในตําแหน่งสําคัญ และการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศการบริหารงานที่จะช่วย
สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธุรกิจไทยเบฟให้ก้าวไปสู่
องค์กรธุรกิจระดับโลก
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ธุรกิจในประเทศ
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เมือ่ เทียบกับปีทผ
่ี า่ นมา
โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการลงทุนภาครัฐ การเร่งรัดการใช้จ่าย
ภาครัฐ และการดําเนินมาตรการกระตุน
้ เศรษฐกิจ นอกจากนี้ การขยายตัว
ของจํานวนนักท่องเทีย
่ วในเกณฑ์สงู เป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง สําหรับด้านการบริโภคและการลงทุน
ฟืน
้ ตัวขึน
้ จากปีกอ่ น เป็นผลจากราคาน้าํ มันและเงินเฟ้อทีอ่ ยูใ่ นระดับต่าํ
อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศ
คู่ค้าสําคัญของประเทศไทย อาทิ ประเทศจีน ส่งผลให้ปริมาณ
การส่งออกสินค้าลดลง รวมทั้งรายได้ของเกษตรกรที่หดตัวจาก
ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ําและผลผลิตที่น้อยลงเนื่องจากปัญหา
ภัยแล้ง ส่งผลให้ภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย และเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้
ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ในปี 2558 ได้รบ
ั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
จากปัจจัยกําลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงอันเป็นผลจากราคาสินค้า
พืชผลทางการเกษตรหลักที่ตกต่ําและการเกิดภาวะภัยแล้ง และ
การลดชั่วโมงการทํางานของแรงงานด้านอุตสาหกรรม ปัจจัยเหล่านี้
ผนวกกับปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้
ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ลดการบริโภคสินค้านอกบ้านและ
ร้านอาหาร
นอกจากนั้น การจัดเก็บภาษีเพื่อเข้ากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
ในไตรมาส 1 ส่งผลให้ผบ
ู้ ริโภคต้องปรับตัวกับราคาสินค้าแอลกอฮอล์ใหม่
ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจัยเหล่านี้มิได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยรวมของบริษัทมากนัก เนื่องจากกลุ่มสินค้าของบริษัท
มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งสุราขาว สุราสีและเบียร์ ดังนั้น
แม้ว่าผู้บริโภคจะปรับเปลี่ยนการบริโภคจากสินค้าประเภทหนึ่งไปสู่
อีกประเภทหนึ่ง แต่ก็ยังคงบริโภคสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นั้น ได้รับผลกระทบจากการลด
การบริโภคนอกบ้านและการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ผลิตแต่ละรายต่างใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดทีห
่ ลากหลายเพือ่ แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด

ธุรกิจสุรา
ธุรกิจสุราในปี 2558 ได้รับผลกระทบจากการประกาศจัดเก็บภาษี
เข้ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในสัดส่วนร้อยละ 2 จากฐานภาษี
สรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัว
สูงขึ้น แม้ว่าการจัดเก็บภาษีเข้ากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติจะมี
ผลกระทบต่อราคาสินค้าไม่มากนัก แต่ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว
ปัจจัยราคาถือว่ามีความสําคัญมาก ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้บริโภค

บางส่วนหันไปบริโภคสินค้าที่มีราคาถูกลง ไทยเบฟได้เล็งเห็น
การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ
้ ริโภค จึงเน้นการทําการตลาด
ตราสินค้าสุราหงส์ทอง สุราผสมที่มีราคาย่อมเยาในกลุ่มธุรกิจสุราสี
และออกผลิตภัณฑ์สุราขาวใหม่ที่มีราคาต่ํากว่าสุรารวงข้าวแต่สูงกว่า
สุราชุมชนเล็กน้อย แต่ยงั คงไว้ซง่ึ คุณภาพตามมาตรฐานการผลิตสุรา
ที่มีความพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบและควบคุมการผลิต
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปรุงสุราโดยเฉพาะ
สําหรับผลประกอบการในปี 2558 ธุรกิจสุรามีรายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้น
ของราคาขายและปริมาณขาย โดยปริมาณขายรวมของธุรกิจสุรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เนื่องจากผู้บริโภคหันมาดื่มสุราขาวเนื่องจาก
มีราคาถูกกว่าสุราสี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายสุราสีบางตราสินค้า ในส่วนของกําไรสุทธิของธุรกิจสุรานั้น
บริษัทยังสามารถรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจสุราได้
โดยมีกําไรสุทธิ 20,169 ล้านบาท

ธุรกิจเบียร์
ปี 2558 นับเป็นปีสําคัญของธุรกิจเบียร์ที่ได้พัฒนาและเติบโต
จนเบียร์ช้างได้ก้าวขึ้นเป็นเบียร์ที่ครองใจผู้บริโภคมากว่า 2 ทศวรรษ
ในปีน้ี เบียร์ชา้ งฉลองครบรอบ 20 ปี ด้วยการเปิดตัว “เบียร์ชา้ งคลาสสิก”
ในบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ขวดสีเขียวมรกตและฉลากสีทองแชมเปญ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้สะท้อนถึงผลิตภัณฑ์
ที่มีระดับ ดูดี ทันสมัย โดยได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคสูงกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ ถือเป็นก้าวสําคัญตามวิสัยทัศน์ 2020 เพื่อที่จะเป็น
ผู้นําตลาดเบียร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยและมีการเติบโตอย่างมี
นัยสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แบรนด์ช้างยังคงเดินหน้าทํากิจกรรมทางการตลาดโดยได้ลงนาม
ต่อสัญญาสนับสนุนสโมสรฟุตบอลเอฟซี บาร์เซโลนาของประเทศสเปน
อีก 3 ปี และนับเป็นการต่อสัญญาครัง้ ที่ 2 เพือ่ ให้การสนับสนุนต่อเนือ่ ง
หลังการเซ็นสัญญาครั้งแรกในปี 2555 นอกจากนี้แบรนด์ช้าง
ยังเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยมาโดยตลอด ตอกย้ํา
ความเป็นผูน
้ าํ ด้านสปอร์ต มาร์เก็ตติง้ และเสริมสร้างตราสินค้า “ช้าง”
ให้แข็งแกร่งและเป็นทีร่ จู้ ก
ั ทัง้ ในและต่างประเทศ นอกจากนีย
้ งั มีกจิ กรรม
ทางการตลาดด้านอื่นๆ อาทิ การจัดกิจกรรม ช้าง มิวสิค คอนเน็คชั่น
ช้างคาร์นวิ ลั และช้างฟุตบอลเซเว่น ในจังหวัดหลักทัว่ ประเทศในปี 2558
และ 2559 สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ช้างที่ทันสมัย
เพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้าให้อยู่ในใจผู้บริโภค
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ในส่วนของกระบวนการผลิตนั้น ไทยเบฟมีผู้ชํานาญการผลิต
ที่มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากล
ซึ่งได้รับรางวัลจากสถาบันระดับโลก อีกทั้งยังยึดมั่นแนวทาง
การนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคมาโดยตลอด
วัตถุดิบทุกชนิดได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีจากแหล่งผลิตชั้นเยี่ยม
อาทิ มอลต์จากแหล่งผลิตชั้นนํา 10 ลําดับแรกของโลก ฮอพส์จาก
ประเทศเยอรมนีและมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากความแข็งแกร่งของเครือข่ายกระจายสินค้าที่ครอบคลุม
ทั่วทุกภาคในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันเบียร์ช้างได้ขยายเครือข่าย
การกระจายสินค้าสู่ประเทศหลักในอาเซียนผ่านเครือข่ายของ F&N
ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการกระจายสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคต่อไป
ธุรกิจเบียร์ในปีนี้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
โดยยอดขายและปริมาณขายเติบโตสองหลัก ในขณะที่ผลกําไร
เติบโตกว่าสามเท่า ยอดขายของธุรกิจเบียร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5
จากการวางจําหน่ายเบียร์ช้างโฉมใหม่ในเดือนสิงหาคม 2558
และกลยุทธ์การปรับราคาขายเพิ่มขึ้น การปรับบรรจุภัณฑ์ของ
เบียร์ช้างโฉมใหม่นี้ส่งผลให้ปริมาณขายเบียร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5
นอกเหนือจากนี้ ต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงและอัตราการใช้กําลังผลิต
ที่สูงขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายคงที่ที่ลดลง ส่งผลให้ธุรกิจเบียร์มีกําไรสุทธิ
ที่ 1,215 ล้านบาทในปีนี้

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2558 โดยเฉพาะตลาดชา
พร้อมดืม
่ และน้าํ อัดลมถือเป็นตลาดทีม
่ ก
ี ารแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง
โดยภาพรวมยังเป็นอีกปีที่ผู้ประกอบการต่างใช้กลยุทธ์ด้านราคา
นวัตกรรมสินค้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพือ่ กระตุน
้ ยอดขาย
จากความรุนแรงในการแข่งขันนี้ ทําให้ไทยเบฟลงทุนสร้างการรับรู้และ
ความภักดีต่อตราสินค้าหลักอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เครื่องดื่มน้ําอัดลม
”เอส” ชาเขียว ”โออิชิ” และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม “100พลัส”
เป็นที่รู้จัก จดจําและนึกถึงเป็นอันดับแรกในใจของผู้บริโภค
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจในอนาคต
ในปี 2558 โออิชิปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยเน้นการสร้างตราสินค้า
ให้มีความแข็งแกร่งและสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยโออิชิได้รับ
รางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี “ซุปเปอร์แบรนด์ประจําปี 2558”
(Superbrands Thailand 2015) ในฐานะที่โออิชิเป็นแบรนด์อาหาร
และเครื่องดื่มที่ประสบความสําเร็จด้านการสร้างตราสินค้า
ในประเทศไทยและได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค
สําหรับในส่วนของนวัตกรรมนั้น โออิชิยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคครอบคลุม
ทุกโอกาสในการดื่ม ครองอันดับหนึ่งในตลาดชาเขียว ปรับเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์ใหม่ของ “โออิชิ คาบูเซฉะ” “โออิชิ ฟรุตโตะ” และออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบรสชาติที่หลากหลาย อาทิ
“โออิชิชาเขียวรสแตงโม” ซึ่งวางจําหน่ายในช่วงหน้าร้อน
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และเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่รวมถึงได้รับรางวัล “Thai Pack
Awards 2015” จากสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ตอกย้ําความเป็นผู้นํา
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทโ่ี ดดเด่นอีกด้วย
และเพื่อเป็นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดชาสมุนไพร
โดยวางจําหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพร “จับใจ” สูตรจับเลี้ยงผสมชา
ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรแท้ 10 ชนิด เครื่องดื่มสมุนไพรนี้
กําลังได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพและสนใจ
“เอเชี่ยน ดริ้งค์” มากขึ้น โดยกลยุทธ์หลักของจับใจ คือ การตั้งราคา
ที่เข้าถึงได้ง่าย เน้นการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายของไทยเบฟ
และเสริมสุข และการจัดมหกรรมจับใจ กระตุ้นจับจ่าย ซึ่งเป็น
การร่วมมือระหว่างไทยเบฟ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าจังหวัด และ
10 องค์กรพันธมิตร โดยในงานประกอบด้วยการแสดงคอนเสิร์ต
และการวางจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก มหกรรมดังกล่าวนี้
จัดขึ้นใน 8 จังหวัดหลักของไทยเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ตราสินค้า
จับใจให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ
สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มน้ําอัดลม เครื่องดื่มน้ําอัดลม “เอส” ถือเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักในการรุกตลาดเครื่องดื่มน้ําอัดลมของไทยและอาเซียน
สําหรับตลาดในประเทศนั้น “เอส” ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมทาง
การตลาด สร้างการรับรู้ตราสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็น
ตราสินค้าในใจผู้บริโภครุ่นใหม่
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นอกจากนี้ เพื่อตอบรับกระแสห่วงใยสุขภาพ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ได้เปิดตัว “100พลัส” นวัตกรรมเครื่องดื่มอัดลม
เพื่อสุขภาพในประเทศไทย ประกอบด้วยคุณค่าแร่ธาตุและเกลือแร่
6 ชนิด มี 2 รสชาติ คือ รสซิตรัสและรสเลมอนไลม์ เครื่องดื่ม
“100พลัส” นี้ได้รับความนิยมมากในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
เหมาะสําหรับ คนรุ่นใหม่ที่มีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องทําระหว่างวัน
โดยแร่ธาตุและเกลือแร่จะช่วยเติมเต็มสิง่ ทีส
่ ญ
ู เสียไปและเตรียมร่างกาย
ให้พร้อมทีจ่ ะทํากิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้ เนือ่ งจากตลาดเครือ่ งดืม
่ อัดลม
เพื่อสุขภาพเป็นตลาดใหม่สําหรับผู้บริโภคไทย ในช่วงแรกจึงเน้น
การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเพื่อชักชวนให้ผู้บริโภคได้ทดลองดื่ม
รวมถึงสร้างการรับรู้ตราสินค้าผ่านการโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า
และป้ายรอรถโดยสารประจําทาง “100พลัส” ได้รบ
ั การตอบรับอย่างดี
จากผู้บริโภคและมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 10
ของตลาดเครื่องดื่มเกลือแร่ภายหลังการเปิดตัวสินค้าได้ไม่นาน
ในส่วนของตลาดน้ําดื่ม น้ําดื่มคริสตัลนับเป็นน้ําดื่มที่สามารถครองใจ
ผูบ
้ ริโภคมาตลอดเวลากว่า 20 ปี ด้วยรางวัลมาตรฐานการผลิตน้าํ ดืม
่
ระดับโลกจากสถาบัน NSF International สหรัฐอเมริกา และได้รับ
รางวัลมาตรฐานระดับประเทศ หรือ อ.ย. ควอลิตี้ อวอร์ด ติดต่อกัน
3 ปีซ้อน ตอกย้ําถึงคุณภาพของน้ําดื่มคริสตัลที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
โดยกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ได้วางเป้าหมายให้คริสตัล
ก้าวสู่การเป็นผู้นําในตลาดน้ําดื่มในประเทศไทย นอกจากนี้ ไทยเบฟ
ได้เปิดตัวน้ําดื่มช้างโฉมใหม่ โดยปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีลายเส้น
แสดงการเคลือ่ นไหวของสายน้าํ และใช้สเี ขียวสะท้อนความเป็นธรรมชาติ
ความสดชื่นและปลอดภัย ซึ่งนับเป็นสิ่งสําคัญของภาพลักษณ์น้ําดื่ม
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ยอดขายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในปี 2558 จํานวน
16,488 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากการเติบโตของปริมาณขายของน้ําดื่ม
และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างไรก็ตามปริมาณขายของเครื่องดื่ม
น้ําอัดลม เครื่องดื่มสมุนไพรและชาเขียวที่ลดลงรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นสําหรับการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
อันได้แก่ 100พลัสและจับใจ ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3

ธุรกิจอาหาร
ตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยในปี 2558 ต้องเผชิญ
ความท้าทายจากปัจจัยลบต่างๆ อาทิ การจับจ่ายใช้สอย
และการรับประทานอาหารนอกบ้านของคนไทยที่ลดลง การแข่งขัน
ที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
ในปี 2558 โออิชิยังคงตอกย้ําความเป็นเจ้าตํารับอาหารญี่ปุ่น
และเดินหน้าสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยได้เชิญ
ราชาเชฟกะทะเหล็ก ฮิโรยูกิ ซาไก ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
ในประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน มาร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษ

ให้กับลูกค้า โออิชิ บุฟเฟต์ ภายใต้แนวคิด “วัตถุดิบที่ดีที่สุด” เพื่อ
สร้างการรับรู้และการยอมรับในภาพลักษณ์และตอกย้ําความเป็นต้น
ตํารับบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นของเมืองไทย
ปัจจุบัน ธุรกิจอาหารของไทยเบฟได้เริ่มขยายตัวออกจาก
ธุรกิจอาหารญี่ปุ่น โดยได้ก่อตั้ง บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด
เพื่อส่งเสริมพลังร่วมภายในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
และเปิดดําเนินการร้านอาหารหลากหลายประเภท อาทิ
ร้านอาหารจีนหม่านฟู่หยวน ร้านกาแฟ SO asean Coffee
ร้านอาหาร SO asean café & restaurant และศูนย์อาหาร
Food Street ณ ศูนย์การค้า The Street รัชดา เป็นต้น
ผลประกอบการของธุรกิจอาหารโดยรวมในปี 2558
มียอดขายลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ส่งผลให้ผู้บริโภคลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน นอกจากนี้
การเปิดสาขาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ที่เพิ่มขึ้น ทําให้กําไรสุทธิของธุรกิจอาหารปรับตัวลดลงเหลือ
57 ล้านบาท
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ธุรกิจต่างประเทศ
ไทยเบฟสร้างความเติบโตของธุรกิจต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของ
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด (“อินเตอร์เบฟ”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไทยเบฟถือหุ้นร้อยละ 100 สํานักงานใหญ่
ของอินเตอร์เบฟตั้งอยู่ที่เกาะฮ่องกง และมีสาขาในประเทศสิงคโปร์
กัมพูชา มาเลเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา จีนและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต บริษัทจําหน่ายสินค้าในกว่า 90 ประเทศ
โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์สก๊อตช์วิสกี้ของอินเวอร์เฮาส์ เบียร์ช้าง
สุราไทย ไวน์จีน สุราจีนของยูนนาน อวี้หลิงฉวน ลิเคอร์ จํากัด
และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเบฟ
ศูนย์กลางการผลิตของธุรกิจต่างประเทศของไทยเบฟประกอบด้วย
โรงงานสุรา 5 แห่งในสกอตแลนด์ และโรงงานสุรา 1 แห่งในมณฑล
ยูนนาน ประเทศจีน วิสัยทัศน์ของอินเตอร์เบฟ คือ การเป็นบริษัท
เครื่องดื่มครบวงจร มีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
สําหรับผู้บริโภคทั่วโลก และสร้างรายได้ในสัดส่วนที่มีนัยสําคัญ
ต่อรายได้รวมของไทยเบฟตามวิสัยทัศน์ 2020

ผลการดําเนินงานธุรกิจต่างประเทศ
ปี 2558 ธุรกิจต่างประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบ
ปีต่อปี สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลงของสุราแบบถัง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเบียร์ในต่างประเทศยังคงเติบโตโดยมียอดขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากการเติบโตของธุรกิจในอาเซียน

ธุรกิจสุรา
สินค้ากลุ่มสก๊อตช์วิสกี้ถือเป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ
ต่างประเทศ ในปี 2558 ยอดขายตราสินค้าหลักสุราซิงเกิลมอลต์
และจินในตลาดสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็น
ตลาดหลักยังคงเติบโต อย่างไรก็ดี ยอดขายในตลาดยุโรปตะวันออก
ปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและ
ความไม่สงบทางการเมือง และยอดขายสุราซิงเกิลมอลต์แบบถัง
ในตลาดเอเชียเหนือก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน

แม้ว่าในปัจจุบัน ยอดขายส่วนมากของกลุ่มธุรกิจสุราในต่างประเทศ
จะมาจากภูมิภาคยุโรป แต่บริษัทได้วางแผนที่จะรุกตลาดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งเป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพ
การเติบโตสูง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2020 ดังนี้
1. ตลาดระดับสูง
ปัจจุบันไทยเบฟวางจําหน่ายสุราระดับสูง อาทิ สุราซิงเกิลมอลต์
“Old Pulteney” “anCnoc” จิน “Caorunn” สุราไทย “แม่โขง”
และ “พระยา” ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมถึงเริ่มวาง
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในร้านอาหารและโรงแรมระดับสูง
ในประเทศไทย สําหรับประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์นั้น
ขณะนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเป็น
ตัวแทนจําหน่ายในประเทศนั้นๆ
2. ตลาดทั่วไป (เมนสตรีม)
ผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่ายในตลาดเมนสตรีมของอาเซียนนั้น
ได้แก่ สุราเบลนด์ 285 เมอริเดียน และสุราสก๊อตช์วิสกี้จาก
สกอตแลนด์ โดยเราวางแผนที่จะขยายเข้าสู่ตลาดประเทศ
เวียดนามและฟิลป
ิ ปินส์ โดยในขณะนีไ้ ด้ศก
ึ ษาพฤติกรรมผูบ
้ ริโภค
และทําการวิจัยตลาดแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่บริษัทกําลังดําเนินการ
อยู่คือการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเป็นผู้แทนจําหน่าย
สําหรับตลาดประเทศเมียนมา บริษัทยังรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ให้เสร็จสิ้นก่อนดําเนินการทางธุรกิจต่อไป
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รายงานการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน
รายงานประจําปี 2558

ธุรกิจเบียร์
ในปี 2558 ไทยเบฟยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตด้านยอดขาย
เบียร์ช้างส่งออกในตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันเบียร์ช้างวางจําหน่าย
ในกว่า 40 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษและอีกหลายประเทศ
ในทวีปยุโรป อย่างไรก็ดี ภูมิภาคหลักที่สร้างยอดขายให้แก่เบียร์ช้าง
ส่งออกยังคงมาจากตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สําหรับความ
คืบหน้าของธุรกิจเบียร์ในภูมิภาคอาเซียน มีดังนี้
ประเทศเมียนมา ไทยเบฟกําลังศึกษาแนวทางในการเป็นผู้ผลิต
และจัดจําหน่ายเบียร์ อย่างไรก็ดีบริษัทยังรอความชัดเจนหลังจาก
ที่ประเทศเมียนมาได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้ว
ประเทศสิงคโปร์ ปลายปี 2558 เบียร์ช้างส่งออกได้เริ่มใช้เครือข่าย
การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งของพันธมิตรทางธุรกิจ F&N รวมถึง
ลงทุนเพิ่มขึ้นด้านการผลิตสื่อทางการตลาดและโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าของตราสินค้าในใจผู้บริโภค
ประเทศฟิลิปปินส์ ไทยเบฟได้แต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายเบียร์ช้างส่งออก
และเริ่มวางจําหน่ายสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ประเทศเวียดนาม อยู่ในขั้นตอนการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเป็น
ผู้แทนจําหน่ายเพื่อเข้าสู่ตลาดต่อไป
ประเทศกัมพูชา ได้เปลี่ยนผู้แทนจําหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญในการทํา
ธุรกิจเบียร์เพื่อขยายตลาดในประเทศกัมพูชาให้มากขึ้น

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ในปี 2558 ไทยเบฟให้ความสําคัญกับการรุกตลาดเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสําเร็จเป็นผูน
้ าํ ในตลาดชาเขียว
ที่ประเทศกัมพูชาและลาว โออิชิได้เดินหน้าเข้าทําการตลาดมากขึ้น
ในประเทศเมียนมาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงผนึกกําลังกับ
พันธมิตรหลัก F&N ในการจัดจําหน่ายสินค้าในประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์

สําหรับประเทศมาเลเซียนั้น เน้นการสร้างการรับรู้ของตราสินค้า
เครื่องดื่มชาเขียว ตอกย้ําภาพลักษณ์ด้านคุณภาพและความเป็น
ชาเขียวญี่ปุ่นแท้ผ่านแคมเปญ “So Delicious, So Oishi”
โดยการจัดกิจกรรมแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์กว่า 100 แห่ง
ทั่วชายฝั่งตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย และปัจจุบัน
โออิชิมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 20 ในตลาดชาเขียว
ในเดือนมีนาคม 2558 ชาเขียวโออิชิได้เริ่มวางจําหน่ายในประเทศ
สิงคโปร์ดว้ ยกัน 2 รสชาติ คือ รสต้นตํารับและรสข้าวญีป
่ น
ุ่ ในช่วงแรก
เน้นการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าผ่านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โดยได้ตกแต่งชานชาลาสถานีรถไฟใต้ดินในสิงคโปร์ด้วยการติดป้าย
โฆษณาผลิตภัณฑ์โออิชขิ นาดใหญ่เพือ่ ดึงดูดสายตาประชาชนทีเ่ ดินทาง
ผ่านสถานีดังกล่าว อีกทั้งยังขยายการติดป้ายโฆษณาในรูปแบบ
ดังกล่าวนีไ้ ปยังสถานีเปลีย
่ นเส้นทางของรถโดยสารประจําทาง รวมถึง
บริเวณป้ายรอรถโดยสารประจําทางและบนรถโดยสารประจําทางอีกด้วย
นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคม F&N ได้เข้าเป็นพันธมิตรกับ 7-Eleven
ในสิงคโปร์เพือ่ วางจําหน่าย โออิชิ มัทฉะ ลาเต้ เพื่อเจาะตลาดชานม
ที่กําลังเติบโตอยู่ในปัจจุบัน
ในเดือนมิถุนายน 2558 “เอส” เริ่มวางจําหน่ายในประเทศมาเลเซีย
โดยมีบรรจุภัณฑ์ 2 ขนาด ได้แก่ กระป๋อง 325 มิลลิลิตร
และขวด 500 มิลลิลิตร ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายของ F&N
ซึ่งนับเป็นการขยายสู่ตลาดหลักของ F&N
สําหรับตลาดเครื่องดื่มชูกําลัง F&N ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มชูกําลัง “แรงเยอร์” หรือ “Ranger” ร่วมกับเสริมสุข
โดยปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เป็นกระป๋องทรงสูงขนาด
250 มิลลิลิตร ดูโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้ออื่น
และนําเสนอภาพลักษณ์ความแข็งแกร่ง มีพลังทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจในการทํากิจกรรมต่างๆ

ธุรกิจอาหาร
ในปี 2558 โออิชิ ได้ขยายสาขาร้านอาหารญี่ปุ่น “ชาบูชิ” สาขาที่ 3
ในประเทศเมียนมาเพื่อรองรับโอกาสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยปัจจุบันมีร้าน “ชาบูชิ” ในต่างประเทศจํานวน 3 สาขา
แบ่งเป็น 2 สาขาที่ย่างกุ้งและ 1 สาขาที่มัณฑะเลย์

รายงานวิเคราะห์และคําชี้แจงของฝ่ายบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายงานวิเคราะห์
และคําชี้แจงของฝ่ายบริหาร
ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบ
ได้ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 มีผลตั้งแต่ 27 มีนาคม 2558
เพื่อนําเงินส่วนที่เพิ่มมาสนับสนุนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ปัจจุบัน นอกจากบริษัทจ่ายภาษีสรรพสามิตแล้ว บริษัทยังต้องจ่าย
ภาษีเทศบาล เงินสมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพ องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และหน่วยงานล่าสุด
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในอัตราร้อยละ 10.0, 2.0, 1.5
และ 2.0 ของภาษีสรรพสามิต ตามลําดับ ดังนั้น บริษัทต้อง
จ่ายภาษีสรรพสามิตบวกกับอัตราร้อยละ 15.5 ของภาษีสรรพสามิต
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ราคาขายในปัจจุบันของเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของบริษัท ได้รวมถึงส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวแล้ว
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นของประเทศสิงคโปร์และการแข็งค่า
ของสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลล่าร์สงิ คโปร์ในเดือน มกราคม 2558
บริษัทได้รีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์โดยการกู้ยืม
เงินเป็นสกุลเงินบาทแทน เพื่อป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวและความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามบริษัท
ได้ปรับโครงสร้างการกู้ยืมเงินระยะสั้นในสกุลเงินบาท จํานวน
25,000 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2558 โดยออกตั๋วแลกเงิน
มีอายุ 18 เดือน จํานวนเงิน 5,000 ล้านบาทและกู้ยืมเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงินหลายแห่งเป็นจํานวนเงิน 20,000 ล้านบาท
กําหนดชําระคืนเงินกู้ดังกล่าวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
การกู้ยืมเงิน โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 18 เดือน ถึง 36 เดือน
ในระหว่างปีพ.ศ. 2559 ถึง ปีพ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
(“เสริมสุข”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ขายและ
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนหนึ่งและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินผืนนั้น
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เงินสดสุทธิที่ได้รับหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 1,736 ล้านบาท
บริษัทได้รับรู้กําไรจากการขายจํานวนเงิน 446 ล้านบาท
ซึ่งได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ออกเบียร์ช้างคลาสสิก
โฉมใหม่ สีของขวดเปลี่ยนจากสีเหลืองอําพันเป็นสีเขียวมรกต
เบียร์ช้างคลาสสิกใหม่มีปริมาณแอลกอฮอล์เพียง 5.5 ดีกรี
ปรับลดลงมาจาก 6 ดีกรีในอดีต ผลิตภัณฑ์เบียร์ใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้หยุดการผลิต
ผลิตภัณฑ์เบียร์หลายผลิตภัณฑ์ เช่น เบียร์ช้างไลท์ เบียร์ช้าง
เอ็กซ์ปอร์ต และเบียร์ช้างดราฟต์ และรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ให้อยู่ภายใต้แบรนด์ช้างคลาสสิก เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
บริษัทที่จะเป็นผู้นําอย่างยั่งยืนในตลาดเบียร์ในภูมิภาค ASEAN
ภายในปี 2563
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ผลประกอบการสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริษัท
กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FCL

รวม (ล้านบาท)

172,049

-

172,049

กําไรขั้นต้น

50,219

-

50,219

กําไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายจากการดําเนินงานต่อเนื่อง

29,070

3,817

32,887

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง

19,630

2,986

22,616

สําหรับปี 2558
รายได้จากการขาย

ส่วนแบ่งกําไรจากการขายการดําเนินงานที่ถูกยกเลิก

-

3,848

3,848

กําไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

29,070

7,665

36,735

กําไรสุทธิ

19,630

6,834

26,464

162,040

-

162,040

กําไรขั้นต้น

47,330

-

47,330

กําไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

28,275

3,249

31,524

กําไรสุทธิ

19,308

2,125

21,433

10,009

-

10,009

2,889

-

2,889

กําไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายจากการดําเนินงานต่อเนื่อง

795

568

1,363

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง

322

861

1,183

สําหรับปี 2557
รายได้จากการขาย

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้จากการขาย
กําไรขั้นต้น

ส่วนแบ่งกําไรจากการขายการดําเนินงานที่ถูกยกเลิก

-

3,848

3,848

กําไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

795

4,416

5,211

กําไรสุทธิ

322

4,709

5,031

รายงานวิเคราะห์และคําชี้แจงของฝ่ายบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FCL

รวม (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

6.2

-

6.2

กําไรขั้นต้น

6.1

-

6.1

กําไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายจากการดําเนินงานต่อเนื่อง

2.8

17.5

4.3

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง

1.7

40.5

5.5

-

100.0

100.0

% เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส่วนแบ่งกําไรจากการขายการดําเนินงานที่ถูกยกเลิก
กําไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

2.8

135.9

16.5

กําไรสุทธิ

1.7

221.6

23.5

บริษท
ั มีรายได้จากการขายรวมในปี 2558 จํานวน 172,049 ล้านบาท
เพิม
่ ขึน
้ 6.2% หรือ 10,009 ล้านบาท จากจํานวน 162,040 ล้านบาท
ในปีกอ่ น เนือ่ งจากการเพิม
่ ขึน
้ ของรายได้จากการขายในธุรกิจสุรา 1.3%
ธุรกิจเบียร์ 22.5% และธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ 4.5%
แม้ว่าจะมีการลดลงของรายได้จากการขายในธุรกิจอาหาร 0.4%
กําไรขั้นต้นจํานวน 50,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% หรือ 2,889
ล้านบาท จากจํานวน 47,330 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นต้นในธุรกิจสุรา 1.7% ธุรกิจเบียร์ 26.9%
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ 13.2% และธุรกิจอาหาร 2.1%
กําไรสุทธิกอ่ นดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง จํานวน 32,887 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 4.3% หรือ 1,363 ล้านบาท จากจํานวน 31,524 ล้านบาท
ในปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในธุรกิจเบียร์ 80.9%
ธุรกิจอาหาร 6.1% และ EBITDA จากผลการดําเนินงานของ F&N/
FCL 17.5% แม้ว่าจะมีการลดลงของ EBITDA ในธุรกิจสุรา 0.3%
และผลขาดทุนของ EBITDA ในธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
เพิ่มขึ้น 24.9%. EBITDA ไม่รวมผลการดําเนินงานของ F&N/FCL
มีจํานวน 29,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% หรือ 795 ล้านบาท

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่องจํานวน 22,616 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 5.5% หรือ 1,183 ล้านบาท จากจํานวน 21,433 ล้านบาท
ในปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิในธุรกิจเบียร์ 206.8%
และกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของ F&N/FCL 40.5% แม้ว่า
จะมีการลดลงของผลกําไรในธุรกิจสุรา 0.7% ธุรกิจอาหาร 23.0 %
และขาดทุนสุทธิในธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 23.3%
การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของ F&N/FCL
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA และต้นทุนทางการเงิน
ที่ลดลง กําไรสุทธิไม่รวมผลการดําเนินงานของ F&N/FCL มีจํานวน
19,630 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.7% หรือ 322 ล้านบาท
ส่วนแบ่งกําไรจากการขาย Myanmar Brewery Limited. (“MBL”)
ในสัดส่วนของจํานวนหุ้นที่ถือครองจํานวน 3,848 ล้านบาท
(สุทธิหลังภาษีเงินได้) EBITDA และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นในจํานวนเงิน
เท่ากัน จํานวน 3,848 ล้านบาท EBITDA และกําไรสุทธิหลังจาก
รับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการขายการดําเนินงานที่ถูกยกเลิกมีจํานวน
36,735 ล้านบาทและ 26,464 ล้านบาท ตามลําดับ
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หน่วย: ล้านบาท

ปี 2558
รายได้จากการขาย

%
เทียบกับ
สุรา
รายได้

เครื่องดื่ม
%
%
ไม่ผสม เทียบกับ
เทียบกับ
รายได้
เบียร์
รายได้ แอลกอฮอล์

%
เทียบกับ
อาหาร
รายได้

%
รายการ เทียบกับ
ตัดบัญชี
รายได้

%
เทียบกับ
รวม
รายได้

105,991

100.0

43,112

100.0

16,488

100.0

6,578

100.0

(120)

100.0

172,049

100.0

ต้นทุนขาย

71,013

67.0

35,024

81.2

11,959

72.5

3,946

60.0

(112)

93.3

121,830

70.8

กําไรขั้นต้น

34,978

33.0

8,088

18.8

4,529

27.5

2,632

40.0

(8)

6.7

50,219

29.2

ค่าใช้จ่ายในการขาย

4,074

3.8

4,796

11.1

5,986

36.3

761

11.6

(64)

53.3

15,553

9.0

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5,713

5.4

2,002

4.6

2,004

12.2

1,819

27.7

(64)

53.3

11,474

6.7

25,191

23.8

1,290

3.0

(3,461)

(21.0)

52

0.8

120

(100.0)

23,192

13.5

222

0.2

264

0.6

1,082

6.6

30

0.5

(120)

100.0

1,478

0.9

25,413

24.0

1,554

3.6

(2,379)

(14.4)

82

1.2

-

-

24,670

14.3

258

0.2

87

0.2

174

1.1

13

0.2

-

-

532

0.3

4,986

4.7

252

0.6

(742)

(4.5)

12

0.2

-

-

4,508

2.6

20,169

19.0

1,215

2.8

(1,811)

(11.0)

57

0.9

-

-

19,630

11.4

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
รายได้อื่น/ดอกเบี้ยรับ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ไม่รวม F&N/FCL
ผลการดําเนินงานของ F&N/FCL
ผลการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย
่ น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรสุทธิของ F&N/FCL
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่ายไม่รวม F&N/FCL

3,818

2.2

(1)

(0.0)

(831)

(0.5)

2,986

1.7

22,616

13.1

1,640

1.5

735

1.7

1,516

9.2

509

7.7

-

-

4,400

2.6

27,053

25.5

2,289

5.3

(863)

(5.2)

591

9.0

-

-

29,070

16.9

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ของ F&N/FCL

3,817

2.2

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง

32,887

19.1

ส่วนแบ่งกําไรจากการขายการดําเนินงาน
ที่ถูกยกเลิก

3,848

2.2

กําไรสุทธิ

26,464

15.4

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

36,735

21.4

รายงานวิเคราะห์และคําชี้แจงของฝ่ายบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

97

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2557
รายได้จากการขาย

%
เทียบกับ
สุรา
รายได้

เครื่องดื่ม
%
%
ไม่ผสม เทียบกับ
เทียบกับ
รายได้
เบียร์
รายได้ แอลกอฮอล์

%
เทียบกับ
อาหาร
รายได้

%
รายการ เทียบกับ
ตัดบัญชี
รายได้

รวม

%
เทียบกับ
รายได้

104,592

100.0

35,193

100.0

15,775

100.0

6,602

100.0

(122)

100.0

162,040

100.0

ต้นทุนขาย

70,183

67.1

28,817

81.9

11,773

74.6

4,025

61.0

(88)

72.1

114,710

70.8

กําไรขั้นต้น

34,409

32.9

6,376

18.1

4,002

25.4

2,577

39.0

(34)

27.9

47,330

29.2

ค่าใช้จ่ายในการขาย

4,003

3.8

3,846

10.9

4,635

29.4

750

11.4

(45)

36.9

13,189

8.1

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5,128

4.9

2,196

6.2

1,703

10.8

1,791

27.1

(57)

46.7

10,761

6.6

25,278

24.2

334

0.9

(2,336)

(14.8)

36

0.5

68

(55.7)

23,380

14.4

306

0.3

226

0.6

380

2.4

65

1.0

(68)

55.7

909

0.6

25,584

24.5

560

1.6

(1,956)

(12.4)

101

1.5

-

-

24,289

15.0

170

0.2

47

0.1

203

1.3

9

0.1

-

-

429

0.3

5,107

4.9

117

0.3

(690)

(4.4)

18

0.3

-

-

4,552

2.8

20,307

19.4

396

1.1

(1,469)

(9.3)

74

1.1

-

-

19,308

11.9

3,230

2.0

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
รายได้อื่น/ดอกเบี้ยรับ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ไม่รวม F&N/FCL
ผลการดําเนินงานของ F&N/FCL
ผลการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลีย
่ น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรสุทธิของ F&N/FCL
กําไรสุทธิ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่ายไม่รวม F&N/FCL

19

0.0

(1,124)

(0.7)

2,125

1.3

21,433

13.2

1,560

1.5

705

2.0

1,265

8.0

456

6.9

-

-

3,986

2.5

27,144

26.0

1,265

3.6

(691)

(4.4)

557

8.4

-

-

28,275

17.4

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ของ F&N/FCL

3,249

2.0

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

31,524

19.5

รายงานวิเคราะห์และคําชี้แจงของฝ่ายบริหาร
รายงานประจําปี 2558

หน่วย: ล้านบาท

สุรา

%

เบียร์

%

เครื่องดื่ม
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

1,399

1.3

7,919

22.5

713

ต้นทุนขาย

830

1.2

6,207

21.5

กําไรขั้นต้น

569

1.7

1,712

26.9

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

% อาหาร

%

รายการ
ตัดบัญชี

%

รวม

%

1.6 10,009

6.2

4.5

(24)

(0.4)

2

186

1.6

(79)

(2.0)

(24)

(27.3)

7,120

6.2

527

13.2

55

2.1

26

76.5

2,889

6.1

71

1.8

950

24.7

1,351

29.1

11

1.5

(19)

(42.2)

2,364

17.9

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

585

11.4

(194)

(8.8)

301

17.7

28

1.6

(7)

(12.3)

713

6.6

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน

(87)

(0.3)

956

286.2

(1,125)

(48.2)

16

44.4

52

76.5

(188)

(0.8)

รายได้อื่น/ดอกเบี้ยรับ

(84)

(27.5)

38

16.8

702

184.7

(35)

(53.8)

(52)

(76.5)

569

62.6

(171)

(0.7)

994

177.5

(423)

(21.6)

(19)

(18.8)

-

-

381

1.6

กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

88

51.8

40

85.1

(29)

(14.3)

4

44.4

-

-

103

24.0

ภาษีเงินได้

(121)

(2.4)

135

115.4

(52)

(7.5)

(6)

(33.3)

-

-

(44)

(1.0)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ไม่รวม F&N/FCL

(138)

(0.7)

819

206.8

(342)

(23.3)

(17)

(23.0)

-

-

322

1.7

588

18.2

ผลการดําเนินงานของ F&N/FCL
ผลการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ จากอัตราแลกเปลีย
่ น

(20) (105.3)

ต้นทุนทางการเงิน

293

26.1

กําไรสุทธิของ F&N/FCL
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

861

40.5

1,183

5.5

80

5.1

30

4.3

251

19.8

53

11.6

-

-

414

10.4

(91)

(0.3)

1,024

80.9

(172)

(24.9)

34

6.1

-

-

795

2.8

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ของ F&N/FCL

568

17.5

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง

1,363

4.3

ส่วนแบ่งกําไรจากการขายการดําเนินงาน
ที่ถูกยกเลิก

3,848

100.0

กําไรสุทธิ

5,031

23.5

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

5,211

16.5

กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่ายไม่รวม F&N/FCL

รายงานวิเคราะห์และคําชี้แจงของฝ่ายบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจสุรา

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

รายได้จากการขายในปี 2558 จํานวน 105,991 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,399 ล้านบาทหรือ 1.3% สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณขายและราคาขาย ปริมาณขายสุรารวม 565.8 ล้านลิตร
เพิ่มขึ้น 1.2%

รายได้จากการขายในปี 2558 จํานวน 16,488 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
713 ล้านบาทหรือ 4.5% สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณขายและการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
การเปลี่ยนแปลงหลักเกิดจากปริมาณขายเครื่องดื่มจับใจ
(ผลิตภัณฑ์ใหม่) 51.6 ล้านลิตร นํ้าดื่มเพิ่มขึ้น 51.0 ล้านลิตรหรือ
5.9% และ 100พลัส (ผลิตภัณฑ์ใหม่) 19.8 ล้านลิตร แม้ว่าจะมี
การลดลงของปริมาณขายเครื่องดื่มอัดลม 62.8 ล้านลิตรหรือ
21.1% โอเฮิร์บ 11.9 ล้านลิตรหรือ 70.9% และชาเขียวพร้อมดื่ม
8.3 ล้านลิตรหรือ 3.3%

กําไรขั้นต้นจํานวน 34,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 569 ล้านบาท หรือ
1.7% สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายและราคาขาย
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA) จํานวน 27,053 ล้านบาท ลดลง 91 ล้านบาทหรือ 0.3%
สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นต้น
กําไรสุทธิจํานวน 20,169 ล้านบาท ลดลง 138 ล้านบาทหรือ 0.7%
สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของEBITDA

ธุรกิจเบียร์
รายได้จากการขายในปี 2558 จํานวน 43,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
7,919 ล้านบาทหรือ 22.5% สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณขายและราคาขาย ปริมาณขายเบียร์รวม 671.2 ล้านลิตร
เพิ่มขึ้น 17.5%
กําไรขั้นต้นจํานวน 8,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,712 ล้านบาทหรือ
26.9% สาเหตุหลักเนือ่ งจากการเพิม
่ ขึน
้ ของปริมาณขายและราคาขาย
การลดลงของราคาของวัตถุดิบและอัตราการใช้กําลังการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA) จํานวน 2,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,024 ล้านบาทหรือ
80.9% สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นต้น การลดลง
ของค่าใช้จ่ายคงที่ แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน
และค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย
กําไรสุทธิจํานวน 1,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 819 ล้านบาทหรือ
206.8% สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA แม้ว่าจะมี
การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้นิติบุคคล

กําไรขั้นต้นจํานวน 4,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 527 ล้านบาทหรือ
13.2% สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและ
การเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ซึง่ ไม่รวมกําไรจากการขายทีด
่ น
ิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของเสริมสุขจํานวน
446 ล้านบาท มีจํานวน 1,309 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 618 ล้านบาท
หรือ 89.4% สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสําคัญของ
ค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายพนักงาน แม้ว่าจะมี
การเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นต้น การเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสําคัญในค่าใช้จ่าย
โฆษณาและส่งเสริมการขาย มีสาเหตุหลักมาจากการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่ายรวมกําไรจากการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในบริษัท
เสริมสุขมีจํานวน 863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172 ล้านบาท หรือ 24.9%
ขาดทุนสุทธิไม่รวมกําไรจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
บริษัทเสริมสุขจํานวน 357 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) มีจํานวน
2,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 699 ล้านบาท หรือ 47.6% สาเหตุหลัก
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนของ EBITDAไม่รวมกําไรจาก
การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทเสริมสุข และการเพิ่มขึ้นของ
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย ขาดทุนสุทธิรวมกําไรจากการขายทีด
่ น
ิ
และสิ่งปลูกสร้างมีจํานวน 1,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 342 ล้านบาท
หรือ 23.3%

100

รายงานวิเคราะห์และคําชี้แจงของฝ่ายบริหาร
รายงานประจําปี 2558

ธุรกิจอาหาร

หนี้สิน

รายได้จากการขายในปี 2558 จํานวน 6,578 ล้านบาท ลดลง
24 ล้านบาทหรือ 0.4% สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของรายได้
เฉลี่ยต่อร้านอาหาร แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนร้านอาหาร

หนี้สินรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 มีจํานวน 62,751 ล้านบาท
ลดลง 4,560 ล้านบาทหรือ 7% เมือ่ เทียบกับหนีส้ น
ิ รวม ณ สิน
้ ปี 2557
สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงสุทธิของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

กําไรขั้นต้นจํานวน 2,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาทหรือ 2.1%.
สาเหตุหลักเนื่องจากการส่งเสริมการขายโดยการให้ส่วนลดในอัตรา
ร้อยละ 50 ในปีก่อน เป็นผลให้กําไรขั้นต้นในปีนี้สูงกว่ากําไรขั้นต้น
ในปีก่อน

กําหนดชําระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA) จํานวน 591 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาทหรือ 6.1%
สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นต้น

หน่วย: ล้านบาท
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (2559)

18,374

ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปี (2560)

14,883

ครบกําหนดชําระหลังจากสองปีแต่ไม่เกินสามปี (2561)

11,000

รวม

44,257

ส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสุทธิจํานวน 57 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาทหรือ 23.0%
สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของ EBITDA

ฐานะการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 มีจํานวน
119,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,589 ล้านบาทหรือ 14% เมื่อเทียบ
กับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของยอดกําไรสะสมสุทธิที่ประกอบด้วยกําไรสุทธิสําหรับปีหักลดกับ
เงินปันผลจ่าย

สินทรัพย์

กระแสเงินสด

สินทรัพย์รวม ณ สิน
้ เดือนธันวาคม 2558 มีจาํ นวน 182,017 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 10,030 ล้านบาทหรือ 6% เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม
ณ สิ้นปี 2557 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขั้น 2,060 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือและเงินสด
แม้ว่าจะมีการลดลงของสินทรัพย์ประเภทที่ถือไว้เผื่อขาย สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนเพิม
่ ขึน
้ 7,970 ล้านบาท สาเหตุหลักเนือ่ งจากการเพิม
่ ขึน
้
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 จํานวน 3,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากต้นงวดจํานวน
1,260 ล้านบาท ซึ่งมีแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน

22,484
(118)
(20,484)
1,882
(622)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

2,230

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

3,490

รายงานวิเคราะห์และคําชี้แจงของฝ่ายบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 22,484 ล้านบาท
สําหรับปี มีจํานวนน้อยกว่า 24,407 ล้านบาท สําหรับปีก่อน
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดใช้ไปเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดําเนินงานจํานวน
2,369 ล้านบาท แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดได้มาจาก
กําไรสุทธิจํานวน 5,031 ล้านบาท หักด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
จํานวน 4,465 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 118 ล้านบาทสําหรับปี
เปรียบเทียบกับเงินสดสุทธิได้มาจํานวน 2,607 ล้านบาทในปีก่อน
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สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกระแสเงินสดได้มาจากการลดทุน
และเงินปันผลรับ แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดได้มาจาก
การขายสินทรัพย์ประเภททีถ
่ อื ไว้เผือ่ ขายและการลดลงในกระแสเงินสด
ใช้ไปในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 20,484 ล้านบาท
สําหรับปี มีจํานวนน้อยกว่า 29,821 ล้านบาทสําหรับปีก่อน
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นสุทธิในกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดใช้ไป
ในการจ่ายเงินปันผล

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

1.45

1.28

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) (เท่า)

0.53

0.64

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.37

0.47

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.34

0.45

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)

1.11

1.50

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท)

4.62

4.03

ม.ค. - ธ.ค. 2558

ม.ค. - ธ.ค. 2557

8

9

ธุรกิจสุรา: สินค้าสําเร็จรูป

48

49

ธุรกิจเบียร์: สินค้าสําเร็จรูป

10

20

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์: สินค้าสําเร็จรูป

26

34

2

2

อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้า (วัน)
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ (วัน)

ธุรกิจอาหาร: สินค้าสําเร็จรูป
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รายงานวิเคราะห์และคําชี้แจงของฝ่ายบริหาร
รายงานประจําปี 2558

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกําไรสุทธิหลังจากหักทุนสํารองต่างๆ
โดยพิจารณาประกอบกับแผนการลงทุน และความจําเป็นเหมาะสมอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นสมควร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 15,317.12 ล้านบาท

เงินปันผลสําหรับปี (ล้านบาท)
จํานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)

ปี 2558

ปี 2557

15,317.12

15,317.12

25,110

25,110

เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)

0.15

0.15

เงินปันผลงวดสุดท้ายต่อหุ้น ( บาท )

0.46

0.46

เงินปันผลรวมต่อหุ้น (บาท)

0.61

0.61

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

58.10

70.93

อัตราการจ่ายเงินปันผล
(ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากการขายการดําเนินงานที่ถูกยกเลิก) (%)

67.78

70.93

23.63

21.15

1.05

0.86

25,110

25,110

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (บาท)
จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักสําหรับปี (ล้านหุ้น)

การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การบริหาร
ความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทไทยเบฟให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นกระบวนการสําคัญที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมทั้งช่วยให้บริษัท
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อให้
มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สําคัญได้รับการกํากับดูแลและบริหารจัดการ
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างเป็นระบบ สามารถ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วได้อย่างทันเวลาและลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายธุรกิจ มีการ
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาทบทวนความเสี่ยงและ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงที่
สําคัญ กลยุทธ์และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการ
บริษัทที่มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นสมาชิกอยู่
ทราบและให้คําแนะนําที่จําเป็นแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นรายไตรมาส เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยง
สําหรับการบริหารความเสี่ยงระดับสายธุรกิจ กําหนดให้ผู้บริหาร
ระดับสูงของแต่ละบริษัทในสายธุรกิจ มีหน้าที่กํากับดูแลให้สายธุรกิจ
มีการบริหารความเสี่ยง ควบคุมและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
การบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ดังที่กล่าวมา มีส่วนทําให้บริษัทมีผลประกอบการทั้งยอดขายและกําไร
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายของธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยมีปัจจัยหลักจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ จากการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อความยั่งยืนของ
องค์กรโดยพิจารณาแนวโน้มที่สําคัญในอนาคตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ประกอบกับเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
พบว่า ความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทและมาตรการในการป้องกันและ
จัดการแก้ไข สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
การแข่งขันในตลาด
ภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มในปี 2558 ยังคงไม่ฟื้นตัวมากนัก
แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจะคลี่คลายลงในช่วง
กลางปีและราคานํ้ามันปรับตัวลดลงช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่าย
ลงได้พอสมควร อย่างไรก็ตาม ตลาดเครื่องดื่มยังคงถูกกดดันจาก
ปัจจัยด้านกําลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัว อันเป็นผลจากเศรษฐกิจที่
ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน ประกอบกับราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรหลัก
หลายรายการที่ยังคงอยู่ในระดับตํ่าทั้งข้าว ยางพารา ปาล์ม และอ้อย
รวมถึงการเกิดภาวะภัยแล้งที่รุนแรงในรอบหลายปี ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อพืชไร่ของเกษตรกรในหลายพื้นที่ นอกจากนี้
ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการส่งออกของประเทศไทย
ที่ยังคงอ่อนแอจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและ
หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มากขึ้น แรงงานอุตสาหกรรมบางส่วน
ถูกลดชั่วโมงการทํางานหรือว่างงาน สําหรับภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
หนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย จากการที่หลายประเทศ
ออกประกาศยกระดับคําเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามายัง
ประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี ทําให้นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปยกเลิกการเดินทาง แม้ว่ารัฐบาล
จะประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกในเวลาต่อมา แต่นักท่องเที่ยวที่กลับ
เข้ามาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีการใช้จ่ายเงินไม่สูงนัก
เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวจากยุโรป ปัจจัยเหล่านี้กระทบต่อกําลังซื้อ
ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ ผนวกกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่ยัง
อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น
โดยลดการใช้จา่ ยสินค้าฟุม
่ เฟือยทีไ่ ม่จาํ เป็นลง ลดการบริโภคนอกบ้าน
ตามร้านอาหารหรือสถานบันเทิง รวมทั้งลดกิจกรรมการจัดงาน
ประชุม งานเลี้ยงสังสรรค์ โดยเฉพาะผู้บริโภคในภาคเกษตรกรรม
ในชนบทและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภค
หลักของสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในส่วนของธุรกิจสุรา ปัจจัยด้านราคามีความสําคัญมากขึ้นในปีนี้
ผู้บริโภคบางส่วนหันไปบริโภคสินค้าที่ราคาถูกลง หรือปรับเปลี่ยน
การบริโภคจากสุราสีเป็นสุราขาว กลุ่มสุรานําเข้าถือเป็นกลุ่มที่ได้รับ
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ผลกระทบมากที่สุดเพราะราคาขายที่สูงสุราเบลนด์ 285 ของบริษัท
ที่ถูกวางตําแหน่งสินค้าเป็นวิสกี้ระดับพรีเมียมซึ่งมีการบริโภคที่ตลาด
ร้านกลางคืนค่อนข้างสูงได้รับผลกระทบเช่นกัน สําหรับสุราขาวของ
บริษัท สุราชุมชนถือเป็นคู่แข่งสําคัญที่ออกสินค้าเข้ามาแข่งขัน
ด้วยราคาที่ตํ่ากว่าแม้ว่าคุณภาพจะด้อยกว่า หรือบางรายผลิต
โดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีสรรพสามิต

ทําตลาดส่วนใหญ่จะเน้นไปทางรายการส่งเสริมการขายด้านราคาเป็น
หลักเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและ
เน้นการบริโภคตราสินค้าที่มีราคาเหมาะสม ในภาพรวมอาจสรุปได้ว่า
ในกลุ่มสินค้านํ้าดื่มนี้มีการเติบโตด้านยอดขายในสัดส่วนที่สูงแต่อาจ
จะไม่สามารถทํากําไรได้สูงตาม

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
ในส่วนของธุรกิจเบียร์ในปี 2558 ตลาดเบียร์โดยรวมแม้จะมีการ
เติบโตของปริมาณขายที่ร้อยละ 4 แต่จากการที่เบียร์เป็นสินค้า
ที่พึ่งพิงการบริโภคนอกบ้านโดยเฉพาะตามร้านอาหารมากกว่าเมื่อ
เทียบกับสุรา ทําให้ผู้ผลิตเบียร์ต่างนํากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อกระตุ้น
ยอดขายในทุกช่องทางการจัดจําหน่าย การแข่งขันในตลาดเบียร์
จึงยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นและท้าทายเพื่อแย่งชิงยอดขายและ
ส่วนแบ่งทางการตลาด
สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2558 มีการเติบโตของ
ปริมาณการขายเกือบทุกประเภทกลุ่มสินค้า แต่กลับมีการเติบโต
ด้านมูลค่าการขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ผลประกอบการ
ของธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์จึงยังไม่สามารถสร้างผลกําไร
ได้อย่างเต็มที่ โดยตลาดนํ้าอัดลมซึ่งมีขนาดของตลาดใหญ่เป็น
อันดับสองรองจากตลาดนํ้าดื่มนั้นพบว่ามีการแข่งขันที่รุนแรงในด้าน
การตลาดและด้านราคาจากผูป
้ ระกอบการรายใหญ่ทเี่ ป็นเจ้าตลาดเดิม
มีการทุ่มงบประมาณในการออกสินค้าใหม่ บรรจุภัณฑ์ขนาดใหม่และ
รายการส่งเสริมการขายทั้งในส่วนของผู้บริโภคและผู้แทนจําหน่าย
เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างความจงรักภักดีใน
ตราสินค้า เครือ่ งดืม
่ ประเภทนํา้ อัดลมของบริษท
ั ภายใต้ตราสินค้า “เอส”
ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับสามก็ได้รับผลกระทบทําให้มี
ส่วนแบ่งตลาดที่ลดลง สําหรับตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มก็มีการ
แข่งขันที่รุนแรงไม่แพ้กันตลอดปีที่ผ่านมา มีการจัดรายการส่งเสริม
การขายประเภทชิงโชคของรางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
กลุ่มเครื่องดื่มอื่นๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างการเติบโตของยอดขาย
อย่างไรก็ตามภาพรวมของตลาดนี้กลับมีการเติบโตที่ลดลงทั้งในด้าน
ปริมาณและมูลค่า นํ้าดื่มเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าภายใต้ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์โดยนํ้าดื่มตราสินค้า “ช้าง” และ “คริสตัล” ของ
บริษัท ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งสําหรับตลาดนํ้าดื่ม
ในประเทศและมีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่มีตราสินค้าที่เป็นที่
ยอมรับในด้านมาตรฐานความปลอดภัยทําการแข่งขันกันอยู่ โดยการ

บริษัทตระหนักดีถึงกําลังซื้อที่ชะลอตัวและการเปลี่ยนแปลงประเภท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคไปสู่สินค้าที่ราคาย่อมเยา บริษัท
จึงหันไปผลักดันสินค้าที่ราคาไม่สูงนัก เช่น สุราหงส์ทองในกลุ่มธุกิจ
สุราสี ผ่านการทํากิจกรรมทางการตลาดที่แม้จะไม่ได้ใช้ต้นทุน
การจัดกิจกรรมที่สูงนัก แต่สามารถสร้างการรับรู้ในตราสินค้าแก่
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ในส่วนของธุรกิจสุราขาว ได้ออกตราสินค้าที่
ราคาตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับสุราขาวรวงข้าว แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐาน
การผลิตสุราที่ได้มาตรฐานพร้อมตั้งราคาสูงกว่าสุราชุมชนเล็กน้อย
เพื่อรองรับผู้บริโภคที่มองหาสินค้าราคาย่อมเยา ในการดําเนินการ
กับสุราผิดกฎหมาย บริษัทได้ให้ความรู้กับพนักงานและร้านค้าปลีก
ที่ติดต่อกับบริษัทให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษ นอกจากนี้ จากอัตรา
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารที่ลดลง บริษัทรับมือกับ
เรื่องนี้โดยหันไปผลักดันการบริโภคสินค้าที่บ้านแทน โดยผ่าน
ทีมขายปลีกของบริษัทเพื่อเจาะช่องทางการขายที่ร้านค้าปลีกและ
ร้านค้าทันสมัยให้มากขึ้น
สําหรับธุรกิจเบียร์ในประเทศ บริษัทมีความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
ผู้นําตลาดในประเทศไทยภายในปี 2563 และมีความสามารถในการ
ทํากําไรให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทเครื่องดื่มชั้นนําระดับโลก
บริษัทจะมุ่งเน้นไปยังนวัตกรรม เช่นการออกผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดและผลักดันยอดขายในทุกช่องทาง
การจัดจําหน่าย รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างสรรค์
เพื่อสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบาย
ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขาย
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากที่สุด
สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในส่วนของตลาดนํ้าอัดลม
บริษัทได้กําหนดงบประมาณในการทําตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา
และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
“100พลัส” ภายใต้กลุ่มสินค้าเครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ
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เพื่อตอบโจทย์การห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคในด้านคุณภาพและรสชาติของสินค้า
แม้ในช่วงแรกยังไม่สามารถทํายอดขายได้ตามเป้าหมายเนื่องจาก
สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งบริษัทยังต้องแนะนําให้ความรู้
กับผู้บริโภคให้มากกว่านี้ต่อไป สําหรับตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม
ที่บริษัทมีสินค้าในกลุ่มนี้ภายใต้ตราสินค้า “โออิชิ” และ “จับใจ”
ได้มีการเปลี่ยนกลยุทธ์หันมาสร้างตราสินค้าอย่างจริงจังและการออก
สินค้าใหม่ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ของผู้บริโภค ทําให้บริษัทมีการ
เติบโตทั้งในด้านยอดขายและความแข็งแกร่งของตราสินค้าสวนทาง
กับการเติบโตของตลาดที่ลดลง สําหรับสินค้าประเภทนํ้าดื่ม บริษัท
ยังคงทํากิจกรรมการตลาดโดยเน้นทางการส่งเสริมการขายด้านราคา
เพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยสรุปแล้ว แนวทางการ
สร้างการเติบโตของกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์คือการลงทุน
สร้างตราสินค้า การขยายตลาดในต่างประเทศ และการพัฒนาช่อง
ทางการจัดจําหน่ายในประเทศให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน
การดําเนินธุรกิจและการขยายงานของบริษัททั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต้องอาศัยการคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การสร้าง
โรงงานใหม่ การบํารุงรักษาและพัฒนาโรงงานเดิม การติดตาม
การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหมด
ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากและเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดําเนินงานและขยายธุรกิจที่ผ่านมาและที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต มาจากเงินกู้จากแหล่งภายนอกและจากการใช้
กระแสเงินสดภายในของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าแหล่งเงินทุนจะมา
จากการกู้เงินเพิ่มโดยเฉพาะการลงทุนในกิจการในต่างประเทศที่ต้อง
ใช้เงินลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวนมาก อันนํามาซึ่ง
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ เช่น ความเสี่ยงอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและสภาพคล่อง

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
บริษัทได้ดําเนินการจัดหาวงเงินกับสถาบันการเงิน ทั้งวงเงินกู้เบิกเกิน
บัญชี วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและการออกตั๋วแลกเงินให้พร้อมไว้เสมอ
โดยปัจจุบัน บริษัทมีวงเงินที่เป็นสภาพคล่องดังกล่าวเป็น 4.3 เท่า
ของยอดขายเฉลี่ยใน 1 เดือน ในการกู้เงิน บริษัทต้องพิจารณา
แหล่งที่มาของเงินทุนและสกุลเงินที่จะใช้ในการกู้ ติดตามสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยและอัตรา
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แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมถึงการใช้เครื่องมือทาง
การเงินประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน
ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวนี้
สายงานการเงินของบริษัทมีส่วนสําคัญในการวางแผนการลงทุนด้วย

3. ความเสี่ยงด้านการจัดหาและราคาวัตถุดิบหลัก
การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่สําคัญและยังมี
ผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นของระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ด้วยวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มเป็นผลิตผล
ทางการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้าว มอลต์
ฮอปส์ และกากนํ้าตาล นอกจากนี้ ยังมีวัสดุหลักประกอบการผลิต
เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และนํ้ามันเตา ซึ่งปริมาณและ
ราคามีความผันผวนตามปัจจัยต่างๆ อาทิ สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของแต่ละปี อุปสงค์และอุปทานของสินค้านั้นๆ และอัตรา
แลกเปลีย
่ น เป็นต้น ในปีทผ
ี่ า่ นมา ราคานํา้ มันในตลาดโลกได้ลดตํา่ ลง
ส่งผลให้วัตถุดิบบางรายการมีราคาลดลง ทําให้บริษัทสามารถบริหาร
ความเสี่ยงด้านราคาและควบคุมต้นทุนการจัดหาให้อยู่ในงบประมาณ
ที่เหมาะสม ถึงแม้จะมีความท้าทายของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบใน
ปริมาณทีเ่ พิม
่ มากขึน
้ อันเนือ่ งมาจากยอดขายและการผลิตทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้
บริษัทก็สามารถบริหารจัดการความต้องการปัจจัยการผลิตและ
สนับสนุนการผลิต การขนส่งและจัดจําหน่ายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
บริษัทมีการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากคุณภาพของ
สินค้าและการบริการ รวมถึงนโยบายการดําเนินธุรกิจของคู่ค้า
ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทได้กําหนดเป็น “แนวทาง
การปฏิบัติของคู่ค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้คู่ค้าหรือ
ผู้ที่จะมาเป็นคู่ค้าของบริษัทได้ศึกษาและนําไปปฏิบัติ นอกจากนี้
บริษัทได้กําหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักแต่ละประเภทให้มีคู่ค้า
มากกว่าหนึง่ รายเพือ่ ลดความเสีย
่ งจากการพึง่ พิงคูค
่ า้ จํานวนน้อยราย
การกําหนดกลยุทธ์ร่วมกับคู่ค้าในการเก็บสํารองสินค้าคงคลัง
ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการส่งมอบของคู่ค้า
โดยไม่กระทบต่อแผนการผลิตของบริษท
ั มีการสือ่ สารและประสานงาน
กับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบสนองแผนการใช้งานได้อย่างครบถ้วน
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ตรงตามเวลา มีการวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
และปริมาณของวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตกลงราคา
ซื้อล่วงหน้ากับคู่ค้าวัตถุดิบหลักเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องความผันผวน
ของราคา และยังช่วยให้บริษัททราบต้นทุนที่คงที่หรือค่อนข้างชัดเจน
ในการผลิตสินค้า

4. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย
ซึ่งความเสี่ยงนี้จะเกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นส่วนใหญ่โดยมีปัจจัยเสี่ยง
ที่สําคัญ คือ

4.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรน้ํา
กลุ่มบริษัทไทยเบฟซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มจึงให้ความ
สําคัญกับทรัพยากรนํ้าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญของการผลิตและกระบวนการที่เกี่ยวข้องรวมถึง
มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากภาวะฝนทิ้งช่วง
และขาดแคลนนํ้าในปี 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและอาจส่งผล
ถึงอนาคต กลุ่มบริษัทไทยเบฟจึงตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรนํ้าทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพอย่างยั่งยืนด้วยการประเมินถึงสภาวะการใช้นํ้าตลอดวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ การติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบทั้งด้านคุณภาพ
และปริมาณนํ้า ต่อธุรกิจและชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศน์รอบโรงงานจนทําให้เกิด
ข้อร้องเรียนหรือการต่อต้านจากชุมชนโดยรอบ

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
ทัง้ สามกลุม
่ ธุรกิจประกอบด้วย กลุม
่ สุรา กลุม
่ เบียร์ และกลุม
่ เครือ่ งดืม
่
ไม่มีแอลกอฮอล์ ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรของไทยเบฟ ด้วยการนําหลัก 3 Rs คือ การลด (Reduce)
การใช้ซํ้า (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาใช้ในการ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรนํ้า แม้ว่าจากการสํารวจปริมาณความ
ต้องการใช้นํ้าเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติและ
ปริมาณนํ้าที่ได้สํารองไว้ตามแผนการผลิตในช่วงปี 2558-2562
พบว่า หลายโรงงานไม่มีความเสี่ยงของการขาดแคลนนํ้าเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ โดยมีโรงงานเพียงบางแห่งที่มีโอกาสขาดแคลนนํ้าจึงได้
กําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพและการขาดแคลน
ปริมาณนํ้าที่เข้าสู่กระบวนการผลิต ได้แก่ การขุดบ่อนํ้าดิบ การขุด

บ่อนํ้าบาดาลตามที่ได้รับใบอนุญาตขุดเจาะนํ้าบาดาลจากหน่วยงาน
ราชการ การปูแผ่นรองพืน
้ ก้นบ่อนํา้ ดิบด้วยพลาสติก Polyethylene
ของบริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด การเพิ่มเครื่องผลิตนํ้าอ่อนโดยใช้นํ้า
บาดาล (สํารองป้องกันลํานํ้าปิงแห้ง) ของบริษัท ธนภักดี จํากัด
การก่อสร้างบ่อเก็บนํ้าเพิ่มเติมของโรงงานแสงโสม จังหวัดกาญจนบุรี
นอกจากนี้ ยังเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ
โดยบริษัท แสงโสม จํากัด บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด และบริษัท
สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด ได้เข้าร่วมโครงการ Water Footprint
กับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท
เฟื่องฟูอนันต์ จํากัด ยังเป็น 1 ใน 2 บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับ
คัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงงานนําร่องในการจัดทําตลอดจนการตรวจ
ประเมินระบบ Water Footprint กับสถาบันนํ้าเพื่อความยั่งยืนโดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย และในอนาคต กลุ่มธุรกิจสุรา
จะมีการขยายผลการจัดทํา Water Footprint ให้ครบทัง้ 18 โรงงาน
เช่นเดียวกับสายการผลิตเบียร์ทั้ง 3 โรงงาน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
Water Footprint เพื่อวิเคราะห์การใช้นํ้าโดยละเอียดตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานไปก่อนหน้าแล้ว
นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรนํ้าของตนเองแล้ว
กลุ่มบริษัทไทยเบฟยังให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดจากทรัพยากรนํ้าของคู่ค้ารายสําคัญที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงและ
มีโอกาสเกิดผลกระทบกับบริษัท โดยทุกปี บริษัทได้นํา Global
Water tools ของ World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) และ Aqueduct ของ World Resources
Institute (WRI) มาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจาก
ทรัพยากรนํ้าของคู่ค้ารายสําคัญเพื่อหาวิธีการป้องกันและวางแผน
ร่วมกับคู่ค้าในการลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบกับบริษัทโดยเฉพาะ
ด้านการส่งมอบวัตถุดิบและการผลิตของบริษัท จากการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าวพบว่า คู่ค้ารายสําคัญมีความตระหนักและให้
ความสําคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรนํ้า
อยู่ในระดับสูง อาทิ มีแผนการรับมือกับการเกิดอุทกภัย กระบวนการ
บําบัดนํา้ เสีย การควบคุมคุณภาพและปริมาณนํา้ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต
เป็นต้น

4.2 สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบใน
วงกว้างทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและทั่วโลก และก่อให้เกิดความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและภัยธรรมชาติที่
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ อาทิ
ภาวะภัยแล้งและการเกิดอุทกภัยที่รุนแรงและฉับพลันส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรนํา้ รวมถึงปริมาณและคุณภาพของ
ผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม
และเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการขนส่ง เป็นต้น
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ความยาวของไส้กล่องโดยไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การนําบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและไส้กล่องบรรจุภัณฑ์เก่ากลับมาใช้ซํ้า
ตลอดจนการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เศษแก้ว เศษกล่องและ
เศษกระดาษเก่าเพื่อการรีไซเคิล โดยส่งวัสดุดังกล่าวไปยังโรงงาน
แปรรูป เพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
สายการผลิตของทุกกลุม
่ ธุรกิจได้นาํ เทคโนโลยีการผลิตและเครือ่ งจักร
ที่ทันสมัยและประหยัดพลังงานมาใช้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานโดยเฉพาะพลังงานสิ้นเปลือง รวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ภายในโรงงาน และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึง่ มีผลกระทบ
ต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาสายการผลิตเบียร์ได้นํา
เบียร์ช้างคลาสสิค เข้าร่วมโครงการ Carbon Footprint ที่แสดงถึง
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาตลอดวัฏจักร
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค ในปี 2558
สายการผลิตสุราได้จัดทําโครงการ Carbon Footprint ระดับ
องค์กร 4 โรงงาน ได้แก่ บริษัท แก่นขวัญ จํากัด บริษัท ยูไนเต็ด
ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จํากัด บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด และ
บริษัท ธนภักดี จํากัด สําหรับโครงการ Carbon Footprint ของ
ผลิตภัณฑ์ สุราขาวตรารวงข้าวและสุราหงส์ทองทีผ
่ ลิตโดยโรงงานสุรา
7 แห่ง ได้แก่ บริษท
ั สุราบางยีข่ น
ั จํากัด บริษท
ั เฟือ่ งฟูอนันต์ จํากัด
บริษท
ั เทพอรุโณทัย จํากัด บริษท
ั นทีชย
ั จํากัด บริษท
ั แสงโสม จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จํากัด และบริษัท
แก่นขวัญ จํากัด ได้เข้าร่วมโครงการ และในอนาคตจะมีการขยายผล
การจัดทํา Carbon Footprint ทั้งระดับองค์กรและผลิตภัณฑ์
ให้ครบทั้ง 18 โรงงาน นอกจากนั้น โรงงานสุราได้จัดทําโครงการ
ฟื้นฟูสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปลูกปาล์มที่ได้
ดําเนินการไปแล้วในปี 2558 จํานวน 9 โรงงานซึ่งจากการรวบรวม
โครงการปลูกปาล์มนํ้ามันเพื่อกําจัดนํ้ากากส่า เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคม-ธันวาคม 2558 พบว่า โครงการปลูกปาล์มสามารถ
ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่ากับปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,828 ตัน จากพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกปาล์ม
ทั้งสิ้น 277 ไร่

4.3 ของเสียจากอุตสาหกรรมและการปล่อยมลพิษ
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่พึ่งพาการใช้พลังงาน
เครื่องจักรและสารเคมี ซึ่งของเสียและมลพิษจากอุตสาหกรรม
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโรงงาน และขยาย
ผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ทั้งระดับประเทศ
ภูมิภาคและทั่วโลก ดังนั้น กระบวนการบริหารจัดการของเสียและ
มลพิษจากกระบวนการผลิต เช่น นํ้าเสีย ขยะหรือกากอุตสาหกรรม
และอากาศที่ปล่อยออกจากโรงงาน เป็นระบบและการบริหารจัดการ
ที่ทางกลุ่มบริษัทไทยเบฟให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
ทุกโรงงานมีการลงทุนนําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม นํ้าทิ้ง มลภาวะจากกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าที่กฎหมายกําหนด เช่น ระบบบําบัดนํ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศเพื่อวัดและรับรอง
ว่าอากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ สําหรับขยะทั่วไปและกากอุตสาหกรรม
ได้ส่งกําจัดโดยบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามที่
กฎหมายกําหนด ในการจัดการของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิต
สายการผลิตได้ดําเนินการตามแนวทางของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง นอกจากนี้
หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ที่ทุกโรงงานนํามาใช้
โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรเท่าที่จําเป็นและการนํากลับมาใช้ใหม่
ภายในองค์กรยังช่วยให้เหลือของเสียที่ต้องส่งไปกําจัดในขั้นตอน
สุดท้ายน้อยที่สุด

4.4 สุขภาพและความปลอดภัย
สายการผลิตของทุกกลุม
่ ธุรกิจยังนําหลักการ 3 Rs (Reduce, Reuse,
Recycle) มาใช้ ได้แก่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการใช้วัตถุดิบ
เช่น การเปลี่ยนรูปแบบกระป๋องเครื่องดื่มและขวดเครื่องดื่มที่ทําจาก
พลาสติก การปรับเปลี่ยนขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์ การลดขนาด

กลุ่มบริษัทไทยเบฟให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
ในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะผู้บริโภคและพนักงานเป็นอย่างมาก
บริษัทจึงมุ่งมั่นในการผลิตและนําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อการบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลกระทบโดยตรง
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ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วน
ของพนักงานที่ถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความ
สําเร็จตามเป้าหมาย แต่ในการดําเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
หรือเหตุการณ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของพนักงานผู้เสียหาย ชื่อเสียง
และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของไทยเบฟได้

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สายการผลิตของ
ทุกกลุ่มธุรกิจได้จัดทําและรับรองระบบคุณภาพและความปลอดภัย
อาทิ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค หรือ
GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard
Analysis and Critical Control Point) ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยอาหาร (ISO 22000) มาตรฐานอาหารฮาลาล
(Halal Standard) หรือมาตรฐานที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้ ระบบ National Sanitation
Foundation (NSF) ซึ่งรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นํ้าดื่มตาม
มาตรฐาน U.S. FDA (The United States Food and
Drug Administration) และมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
ของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร
(The British Retail Consortium; BRC) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ในประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้าที่ส่งถึงมือผู้บริโภค
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสายการผลิตให้ความสําคัญต่อ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารและ
ตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทํางานโดยตรง ได้นําระบบ
บริหารจัดการต่างๆ มาใช้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Management System;
OHSAS 18001) ระบบ 7 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
สร้างนิสัย สร้างสรรค์ นวัตกรรมและปรับปรุงงาน และส่งเสริมด้าน
คุณธรรม) ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
และจัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงการจัดอบรม

ความรูแ้ ละส่งเสริมการปฏิบต
ั งิ านด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงาน และจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ด้าน
การปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญในเรื่องสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของพนักงาน โดยทําการประเมินความสุขของพนักงาน
ทั้ง 9 ด้าน ภายใต้โครงการ Happy Workplace ได้แก่ Happy
Body, Happy Relaxation, Happy Heart, Happy Soul,
Happy Family, Happy Society, Happy Brain, Happy
Money, Happy Work Life โดยทําการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความสุขของพนักงานทั้ง 9 ด้าน แล้วเลือกด้านที่มค
ี ะแนนผลการ
ประเมินตํ่ามาหาแนวทางพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสม

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
ภาครัฐยังคงผลักดันการบังคับใช้กฎหมายควบคุมธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง การตีความกฎหมายที่แตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
กับผู้บริหารภาครัฐมีผลให้การทํากิจกรรมทางการตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไม่ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมในร้านอาหารสถาน
บันเทิง ความหนักเบาของปัญหาแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่การตีความของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ แม้ปัจจุบันจะมี
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ตีความประเด็นข้อกฎหมายว่าด้วยการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นปัญหาไว้อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในเรื่องการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ แต่หน่วยงานภาครัฐทีเ่ ป็นผูบ
้ งั คับใช้กฎหมายไม่ยอมรับ
แนวทางตีความนี้และยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางการบังคับใช้
กฎหมาย ปัญหาความสับสนนี้จึงยังไม่เบาบางลงอย่างที่ควรจะเป็น

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
บริษัทให้ความสําคัญกับความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับมากเป็นพิเศษ เพราะหากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหรือปฏิบต
ั ไิ ม่ครบถ้วน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายจากข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การถูกลงโทษและค่าปรับ เพื่อป้องกัน
ความเสีย
่ งจากการไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายควบคุมเครือ่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

บริษัทจึงได้ออกเป็นระเบียบภายในให้เอกสารโฆษณาทุกฉบับต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมาย และก่อนเริ่มกิจกรรมทางการตลาด
ทุกชนิดต้องผ่านการปรึกษาหารือกับฝ่ายกฎหมายเพื่อกลั่นกรอง
ชัน
้ หนึง่ ก่อนดําเนินการ ตลอดจนการให้ความรูค
้ วามเข้าใจกับผูบ
้ ริหาร
พนักงาน และลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการทําผิด
กฎหมาย บริษัทเห็นว่า แม้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จะทําให้การทํางานของหน่วยงานขายและการตลาดของบริษัททํางาน
ได้ยากลําบากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามก็ทําให้ตราสินค้าใหม่ๆ
เข้ามาแย่งชิงตลาดยากขึ้นเช่นกัน

6. ความเสี่ยงด้านการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับ
ธุรกิจในต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ในต่างประเทศจึงนับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ธุรกิจในต่างประเทศจะสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิด
ผลกระทบจากการขาดบุคลากรในการบริหารจัดการธุรกิจ

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
เพือ่ บรรลุเป้าหมายในการสร้างบุคลากรทีม
่ ค
ี วามยินดี มีความสามารถ
และมีความพร้อมในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ สํานักทรัพยากร
บุคคลได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
ที่มีความสามารถและความพร้อม โดยในปี 2558 ในระดับปฏิบัติการ
บริษัทมีการประเมินและพัฒนาทักษะด้านภาษาสําหรับพนักงานชั้นต้น
อย่างมีระบบ และมีโครงการเตรียมพนักงานกลุ่มย่อยเพื่อพร้อม
เดินทางไปปฏิบัติงานในสายผลิตสุราที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งพนักงาน
กลุ่มแรกจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 สําหรับพนักงานใน
ระดับจัดการ บริษัทได้จัดให้มีโครงการ Supervisor Development
Program และโครงการ Management Development Program
ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนํา โดยมีเป้าหมายส่วนหนึ่ง
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทได้มี
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนํา
ระดับสากล ภายใต้แนวทาง Global Leadership Program ซึ่งจะ
เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานระดับภูมิภาคและสากล
เพื่อทําให้พนักงานเกิดความเคยชินกับแนวทางการทํางานระดับสากล
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บริษัทให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกับบริษัทในเครือซึ่งมีการ
ทํางานในระดับภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริหารชาวต่างประเทศ
เดินทางมาร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานคนไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
เกิดประสบการณ์ทํางานแบบข้ามประเทศกับพนักงานจํานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตลาด การเงิน และการบริหาร
โครงการ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาความพร้อมด้านนโยบายเพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ อาทิ เรื่องค่าตอบแทน
รวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนครอบครัว
พนักงานในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
มาตรการสําคัญที่บริษัทได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การสรรหา
บุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมทํางานกับบริษัท ซึ่งจากการเร่ง
พัฒนาในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทนายจ้าง
ซึ่งกลุ่มผู้สําเร็จการศึกษาระดับสูงสนใจเข้าร่วมทํางานด้วยสูงสุด หรือ
Top Graduate Employers ทั้งในกลุ่มบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ บริษัทจะเดินหน้าต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การสรรหาและพัฒนาตําแหน่งในทุกระดับและทุกประเทศจะมีขึ้นอย่าง
ราบรื่น ส่งผลให้บริษัทบรรลุเป้าหมายธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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พนักงานของเรา...ความสําเร็จของเรา
รายงานประจําปี 2558

พนักงานของเรา...
ความสําเร็จของเรา
”การทําธุรกิจโดยยึดหลักที่จะสร้างรากฐานธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งทางด้านธุรกิจและคน เพื่อสร้างให้กลุ่มธุรกิจ
เป็นบริษัทข้ามชาติที่แข็งแกร่ง และเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ
ของพนักงานทุกคน ที่เปรียบเสมือนครอบครัว และถึงแม้จะมีความ
หลากหลายแต่กม
็ เี ป้าหมายและแรงบันดาลใจทีเ่ ป็นหนึง่ เดียว ด้วยการ
ยึดหลักการทํางานร่วมกันโดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่จะนําไปสู่โอกาส
แห่งการเติบโตในอนาคตอย่างไร้ขีดจํากัด” คือ คําพูดของผู้บริหาร
ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยการให้คุณค่า
แก่บุคลากรเป็นสําคัญ อันจะนําไปสู่ความสําเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ตามวิสัยทัศน์ 2020
จากปณิธานอันแน่วแน่ของผู้บริหารในการนําทิศทางขององค์กรที่ให้
ความสําคัญกับ “คน” มาตลอด จึงได้ถูกแปลงมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาให้ความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรทั้งตามระดับการบังคับบัญชา (Job Level) และ
ตามกลุ่มอาชีพต่างๆ (Job Family) ครอบคลุมพนักงานทุกส่วน
ขององค์กร โดยเฉพาะกลุ่มของพนักงานที่จะเป็นผู้นําในรุ่นต่อๆ ไป
ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนขององค์กรในอนาคต โดยให้
ความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในทุกๆ ด้าน
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
ด้านความรู้ ทักษะ ความชํานาญในการทํางาน (Functional
Competency) และด้านภาวะผู้นํา (Leadership) รวมทั้งโปรแกรม
การพัฒนาเพือ่ รองรับการเปลีย
่ นแปลง (Transformation Program)
เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

เส้นทางการพัฒนาบุคลากรที่ผสานกันเป็น
หนึ่งเดียวและส่งต่อคุณค่าเพื่ออนาคตที่มั่นคง
และยั่งยืน
โดยการเปรียบเทียบบุคลากรเสมือนนํา้ ทีแ่ ต่ละหยดมีการหลอมรวมกัน
กลายเป็นหนึ่ง และกลายเป็นพลังที่มีความแข็งแกร่ง ในปี 2558 นี้
กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จึงได้ออกแบบการพัฒนาเพือ่ การดําเนินการ
ที่ต่อเนื่องเป็นลําดับขั้นตอนให้เกิดขึ้นในปีต่อๆ ไป เพื่อให้ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับ จึงแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
• The Oceans มหาสมุทรกว้างใหญ่ คือผู้บริหารระดับสูงที่จะ
นําองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ 2020 สร้างองค์กรให้เติบโตเข้มแข็ง
เพื่อเป็นผู้นําความสําเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนให้ประจักษ์ในระดับ
สากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ
• The Rivers แม่นํ้าที่เป็นเสมือนตัวกลางในการส่งผ่านความ
สําเร็จ คือผู้บริหารระดับกลางที่รับการพัฒนาในบทบาท
การทํางานของตนเองรวมทั้งการเสริมสร้างผู้อื่นให้มีความ
สามารถมากยิง่ ขึน
้ ด้วยเพือ่ ให้มน
ั่ ใจได้วา่ องค์กรจะมีความสําเร็จ
ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
• The Springs & The Streams เป็นเสมือนจุดเริม
่ ต้นของนํา้
และกลายเป็นสายนํ้า คือบุคลากรระดับปฏิบัติการที่ได้รับ
การดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตที่
แข็งแกร่งขององค์กร

โดยบุคลากรแต่ละกลุ่มจะได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการ
บริหารจัดการ (Managerial Competency) ด้านความรูค
้ วามชํานาญ
ในการทํางาน (Functional Competency) และด้านภาวะผู้นํา
(Leadership) ที่มีความแตกต่างแต่สอดรับกัน และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้จริง

การให้ความสําคัญกับการออกแบบวิธีการพัฒนา
และการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
จากความเชื่อที่ว่าทรัพยากรบุคคล (Human Capital) คือ ปัจจัย
พื้นฐานที่สําคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กร
ไทยเบฟจึงได้มีการออกแบบแนวทางการพัฒนา วิธีปฏิบัติ และ
ระบบการทํางาน ที่เอื้อและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่านกระบวนการในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วม
กันระหว่างหน่วยงาน (Co Designed Development Program)
เพื่อให้เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการและสามารถประยุกต์ใช้
กับงานได้ทันที หรือการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ทําให้บุคลากร
สามารถเข้าเรียน หรือศึกษาหาความรู้ได้ทันที ทุกที่ทุกเวลา โดยผ่าน
การเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเนื้อหาความรู้ที่ต้องการให้เข้าถึงพนักงานส่วนใหญ่ อย่างเช่น
ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการดําเนินงานขององค์กร
ความรู้เรื่องกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ความรู้เกี่ยวกับสินค้า
ขององค์กร หรือ แม้กระทั่งความรู้ที่เป็นวิชาเฉพาะทาง เช่น ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสุราและเบียร์ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ที่พนักงานทุกคนมีความจําเป็นต้องใช้ในการทํางานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นํามาผนวกกับการเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีการออกแบบ
ระบบและวิธีการเรียนรู้ที่ทําให้เกิดการแบ่งปันความรู้ (Knowledge
Sharing) ระหว่างหน่วยงานที่สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาในงาน
ของตนเองได้ทันทีโดยไม่ต้องลองผิดลองถูก ตัวอย่างเช่น หลักสูตร
พัฒนาระบบ : การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM-Total
Productivity Management) ของโรงงานสายผลิตสุรา ที่มีการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างกันกันอย่างสมํ่าเสมอและทําให้เกิดการปรับปรุง
กระบวนการทํางานให้ดีขึ้นร่วมกัน
จากวิธีการในการพัฒนาบุคลากร ดังกล่าว ซึ่งเป็นลักษณะของ
การจัดอบรมภายใน ถือเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาองค์กร
ให้ยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีที่มาจากประสบการณ์
ในการลงมือปฏิบัติงานจริง มาทําเป็นกรณีศึกษา โดยมุ่งหาทางแก้ไข
หรือเพื่อพัฒนาให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
แต่ในด้านการติดตามการประเมินผลการพัฒนากลับทําได้ยากกว่า
ยิ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่การดําเนินงานทั่วประเทศอย่างกลุ่ม
บริษัทไทยเบฟเวอเรจนั้น ยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้น แต่ปัจจุบันด้วยการ
สนับสนุนด้านนโยบายและเทคโนโลยีที่ดี ได้มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกันทั้งภายในกลุ่มบริษัทรวมทั้งกับสถาบันการศึกษาหรือ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

หน่วยงานทีป
่ รึกษาต่างๆ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึงร่วมในการ
ติดตามประเมินผลกันอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าบุคลากรทีผ
่ า่ น
กระบวนการพัฒนาจะได้รับความรู้ และสามารถนํากลับไปใช้งานได้
อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
เพื่อให้มีความครอบคลุม ครบถ้วนและวัดผลการพัฒนาที่เห็นเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยการประเมินแบบรอบทิศทางหรือ 360 องศา
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้บุคลากร
สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทําให้เกิดแรงจูงใจ
ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทในการทํางาน ที่จะนํามาซึ่งความรู้สึก
มีคุณค่า ความภาคภูมิใจในความสําเร็จ และมีส่วนร่วมในการเติบโต
ไปพร้อมกับองค์กรที่ขยายตัวออกไปอย่างหยุดยั้ง เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

การพัฒนาภาวะผูน
้ ําเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงของ
องค์กรในอนาคต
การพัฒนาภาวะผู้นํานั้นไม่ได้จํากัดแค่บุคลากรที่เป็นระดับผู้บริหาร
เท่านั้น แต่ยังให้ความสําคัญในการพัฒนาภาวะผู้นําในตัวพนักงาน
ทุกระดับโดยการประยุกต์ใช้แนวคิด “5 Levels of Leadership”
มาใช้ในการพัฒนาและติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะขับเคลื่อน
องค์กรบนพืน
้ ฐานภาวะผูน
้ าํ ทีม
่ ค
ี วามรับผิดรับชอบ (Responsibility)
มีการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีที่จะนําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
(Relationship) มีความสามารถในการทําให้บรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพสูง (Result) มีการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้เป็น
ผู้นําได้ (Reproduction) รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือ
อันเนือ่ งมาจากผลงานและการกระทําทีส
่ มํา่ เสมอเป็นระยะเวลายาวนาน
(Respect) โดยออกแบบแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้นําทั้ง 5 ระดับนี้ให้เกิดขึ้น
ในตัวบุคลากร เพื่อที่จะส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรอย่างมั่นคง
และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การพัฒนาบุคลากรสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
เพื่อส่งต่อความสําเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน
นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานโดยทั่วไปแล้ว การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสําหรับกลุ่ม
บุคลากรที่เตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้นําขององค์กรในอนาคต ถือเป็น
อีกหนึ่งช่องทางที่จะเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนองค์ความรู้ รวมถึงโอกาส
ในการแลกเปลีย
่ นประสบการณ์ ตลอดจนมุมมอง ทัศนคติ แนวความคิด
กับผู้อื่นภายนอกองค์กร กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จึงเปิดโอกาส
ให้พนักงานที่มีศักยภาพได้พัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมที่จะ
ุ การศึกษา
ก้าวหน้าในสายอาชีพ และเติบโตไปกับองค์กร ผ่านการให้ทน
ต่อระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
ในสถาบันชั้นนําในประเทศ (จํานวน 5 ทุนต่อปี) และต่างประเทศ
(จํานวน 2 ทุนต่อปี) อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน และ
สิงคโปร์ เป็นต้น
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ในปี 2558 นี้ ไทยเบฟได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 5 ทุน แบ่งเป็น
ทุนในประเทศ 3 ทุน ได้แก่ หลักสูตรปริญญาเอก (กรณีพิเศษ)
สาขาวิชา Biotechnology คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (1 ทุน) และหลักสูตร Sasin Chula Engineering
Dual MBA and Master of Engineering Program (ภาคภาษา
อังกฤษ) โดยความร่วมมือจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2 ทุน)
ทุนต่างประเทศ 2 ทุน ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท Master of
Business Administration (MBA) ด้านการบริหารและภาวะผู้นํา
ที่ Australia National University ณ เมืองแคนเบอร์ร่า ประเทศ
ออสเตรเลีย และหลักสูตรปริญญาโท Master of Business
Administration (MBA) ที่ University of Edinburgh
ณ เมืองเอดินบะระ สก๊อตแลนด์
นอกเหนือจากการให้ทน
ุ การศึกษา ไทยเบฟก็ยงั ดําเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ในส่วนของโครงการพัฒนาต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานที่เป็นผู้บริหารในระดับต้น (Supervisory Development
Program : SDP) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากความร่วมมือกัน
ของไทยเบฟ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ Academic
World เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงาน แนวคิดการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ โดยคณาจารย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย และ
ThaiBev World เป็นการเรียนรู้กระบวนการ ระบบการทํางานภายใน
องค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการทํางาน
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับบังคับบัญชา
(Management Development Program : MDP) ที่จัดต่อเนื่องจาก
ปี 2557 ภายใต้ความร่วมมือกับ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานเข้าใจ
หลักการบริหาร ทักษะความเป็นผู้นํา เตรียมความพร้อมในการก้าวไป
สู่ผู้นําระดับสูงที่มีศักยภาพ พนักงานจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติจริง (Action-learning Project) และนําเสนอโปรเจคเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ต่อคณะผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนคณาจารย์
ที่มาร่วมรับฟังการนําเสนอและให้ข้อเสนอแนะด้วย ซึ่งโครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานตามทีก
่ ล่าวมานี้ ถือเป็นเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขัน
ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ นําพาให้ไทยเบฟบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ของไทยเบฟต่อไป

การจัดลําดับเครดิตองค์กร
รายงานประจําปี 2558

การจัดลําดับ
เครดิตองค์กร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558
ในการทบทวนการจัดอันดับประจําปีนั้น
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด (“TRIS”)
ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจากระดับ
“AA-” แนวโน้มอันดับเครดิต Stable เป็น
“AA” แนวโน้มอันดับเครดิต Stable
และเพื่อสร้างความคล่องตัว
ในตลาดการเงินระดับสากล บริษัทได้ให้
สถาบันจัดอันดับเครดิตที่มีชื่อเสียงในสากล
Moody’s Investor Service, Inc. (“Moody’s”)
จัดอันดับเครดิตให้บริษัทเช่นกัน โดย Moody’s
ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กร
ที่ระดับ “Baa3” และปรับแนวโน้มอันดับเครดิต
จาก “Stable”เป็น “Positive”
(อ้างอิงจากประกาศ Global Credit Research
โดย Moody’s ณ 4 มีนาคม 2559)
หมายเหตุ: TRIS ได้จัดอันดับเครดิตให้ประเทศไทยเท่ากับ AAA และ Moody’s เท่ากับ Baa1
ผลการจัดอันดับเครดิตของ TRIS และ Moody’s สามารถเปลี่ยนแปลง เพิกถอน เมื่อมีเหตุการณ์
อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นอันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิต และ/หรือทุก ๆ ปี และ/หรือ
ทบทวนการจัดอันดับเครดิตตามที่บริษัทจัดอันดับเครดิตเห็นสมควร

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายงาน
การกํากับดูแลกิจการ
การกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี การประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้
บังคับกับบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (SGX-ST Listing Manual) (“คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์”) และตามหลักการ
และแนวทางของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (“หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีปี 2555”)
เป็นความตั้งใจและมุ่งมั่นของไทยเบฟที่จะถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 มากที่สุด
เท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้
ไทยเบฟในฐานะบริษัทไทยซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Most Transparent Award ในประเภทบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จาก
Securities Investors Association (Singapore) (SIAS) ในปี 2552 และ 2557 และได้รับรางวัล
รองชนะเลิศในปี 2553 2555 และ 2556

ก. เรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ที่ 1 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กํากับดูแลธุรกิจและภารกิจของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท รวมถึง
คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นําขององค์กรดูแลความเป็นผู้นําของธุรกิจโดยรวมในการกําหนดทิศทาง กลยุทธ์
วัตถุประสงค์การดําเนินงาน และความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจทั้งในประเทศและต่างประเทศ (“กลุ่มบริษัทไทยเบฟ”)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ประสานงานให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด โดยให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างสมดุลกัน
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ

3. นายณรงค์ ศรีสอ้าน

รองประธานกรรมการ

4. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์

รองประธานกรรมการ

5. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

กรรมการ

6. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

กรรมการ

7. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

8. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9. นายมนู เลียวไพโรจน์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

10. นายอึ๊ง ตัก พัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

กรรมการอิสระ

12. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

กรรมการอิสระ

13. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

กรรมการอิสระ

14. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ
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15. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

กรรมการ

16. นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

17. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

18. นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

19. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

20. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

โดยมีนางแววมณี โสภณพินิจ เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นรองเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษท
ั มีหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ
และการดําเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึง
การบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท
ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท (“ข้อบังคับบริษัท”) รวมถึงการกํากับดูแล
ให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบกําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ใน
การดําเนินงานของบริษท
ั และกํากับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการดําเนินงาน
ตามนโยบายที่กําหนดไว้ รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
ตามที่กฎหมายไทยกําหนด โดยในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการ
บริษท
ั ได้มก
ี ารประชุมรวม 4 ครัง้ เพือ่ พิจารณาวาระทีฝ
่ า่ ยบริหารเสนอ

การฝึกอบรม
กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้ผ่าน
การอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จากสถาบันเดียวกันอีกด้วย ในการนี้ บริษัทยังดําเนินการให้
กรรมการบริษัทเข้าใจกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท โดยสนับสนุน
ให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร รวมถึงทําหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสาร
และหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ
ทราบอยู่เสมอ ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ณ วันที่ได้รับ
การเสนอแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและของบริษัทย่อย
ได้รับคู่มือสรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายสิงคโปร์ที่เป็น
ปัจจุบัน เช่น หน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
การซื้อขายหลักทรัพย์ การเปิดเผยการมีส่วนได้เสีย หลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม

การมอบหมายอํานาจที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในหน้าที่ความรับผิดชอบตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อให้
ปฏิบัติงานและทําหน้าที่ในการกํากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผล
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดอํานาจทางการเงินและ
วงเงินอนุมัติสําหรับการดําเนินการและค่าใช้จ่าย การจัดซื้อสินค้า
และบริการ รวมทั้งได้มอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย
(รวมถึงคณะกรรมการบริหารและคณะจัดการ) ที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมตามวงเงินอนุมัติที่กําหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่ต้อง
ได้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากคณะกรรมการบริษท
ั แล้ว คณะกรรมการบริษท
ั จะอนุมต
ั ิ
งบประมาณประจําปี แผนการเงิน งบการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
การเข้าทําธุรกรรมที่เป็นนัยสําคัญ เช่น การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญ
การจําหน่ายเงินลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน เป็นต้น
โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมที่เกินวงเงินอนุมัติที่กําหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
ผลประโยชน์ของกรรมการและกลุ่มบริษัทไทยเบฟ กรรมการ
จะงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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• คณะกรรมการตรวจสอบ

• คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกําหนด
คุณสมบัติ อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
4 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายอึง๊ ตัก พัน โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสมศักดิ์ แซ่ก๊วย
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย และนายมนู เลียวไพโรจน์ โดยมี
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
และนายธิติ สุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการนี้ นายอึง๊ ตัก พัน
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ
ในการตรวจสอบการทําธุรกรรมของกลุ่มบริษัทไทยเบฟกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานกระบวนการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มี
ส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นต้น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
หรือมากกว่านั้นหากมีกรณีจําเป็นเร่งด่วน โปรดพิจารณาในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบถึงผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าทีห
่ ลักในการกําหนดวิธก
ี าร
และหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนประเภทต่างๆ ที่เหมาะสม
รวมถึงการพิจารณาสอบทานการให้ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูง ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
กรอบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดผลประโยชน์ตอบแทน
การทํางานโดยรวมสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน
และการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทน
ในรายงานฉบับนี้

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยมี
นายณรงค์ ศรีสอ้าน เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
นายสมศักดิ์ แซ่ก๊วย ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเป็น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยผู้บริหารที่ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่จะเป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงโดยตําแหน่ง ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการ 16 ท่าน ดังนี้

• คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายมนู เลียวไพโรจน์ และคุณหญิงวรรณา
สิรวิ ฒ
ั นภักดี โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการสรรหา
และนายธิติ สุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ทั้งนี้ กรรมการสรรหาข้างมาก รวมถึงประธานกรรมการสรรหามาจาก
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่หลักในการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และ
กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและทบทวนการแต่งตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไป และช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและทบทวนความเป็นอิสระของ
กรรมการอิสระอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจําอย่างน้อยทุกๆ ปี โปรดพิจารณา
ในหลักเกณฑ์ที่ 2 องค์ประกอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
บริษัทในรายงานฉบับนี้

• กรรรมการบริษัท ได้แก่ นายณรงค์ ศรีสอ้าน
นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
• ผู้บริหาร ได้แก่ นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล นายฌอง เลอเบรอตง นายโฆษิต สุขสิงห์
นายวิเชฐ ตันติวานิช นางแววมณี โสภณพินจิ ดร. เอกพล ณ สงขลา
นายมหินทร์ กรัยวิเชียร และนายปราโมทย์ หรรษมนตร์
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิเวก ชาห์บรา รองประธาน
กรรมการบริหาร คนที่ 1 และกรรมการผู้อํานวยการ บริษัท ไทยดริ้งค์
จํากัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่ดูแล
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ในประเทศไทยด้วย
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ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟและ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ของ
องค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และต้องมั่นใจได้ว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดขึ้นจะสามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนองและ

ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญทั้งหมดของ
กลุ่มบริษัทไทยเบฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
จัดทํารายงานความเสี่ยงที่สําคัญรวมถึงกลยุทธ์และกิจกรรมการ
บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ การประชุม
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ ไตรมาส
และจัดขึ้นตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า
จําเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ

• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ในปี 2558 คณะกรรมการบริหาร
มีจํานวน 17 ท่าน ดังนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริหาร

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

3. นายณรงค์ ศรีสอ้าน

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

4. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3

5. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4

6. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5

7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

8. นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

9. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

10. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

11. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

12. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

13. นายฌอง เลอเบรอตง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

14. นายโฆษิต สุขสิงห์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

15. นายวิเชฐ ตันติวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

16. นางแววมณี โสภณพินิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

17. ดร. เอกพล ณ สงขลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

โดยมีนางแววมณี โสภณพินิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นรองเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจแก่คณะกรรมการบริหาร
ในการทําหน้าที่บริหารกิจการแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของบริษัท ในการนี้ กรรมการบริหารบางท่านได้รับ
มอบหมายให้ดูแลงานในสายงานต่างๆ ภายใต้การกํากับดูแลของ
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทให้ดําเนินไปอย่างคล่องตัว

• คัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตําแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย
ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กําหนดโบนัส
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดี
ความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัททุกระดับตําแหน่ง
และให้มีอํานาจมอบหมายให้กรรมการผู้อํานวยการใหญ่หรือผู้ได้
รับมอบหมายให้ทําการแทนของบริษัท เป็นผู้มีอํานาจแทนบริษัท
ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

• อนุมต
ั ก
ิ ารแต่งตัง้ ผูแ้ ทนของบริษท
ั เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
และ/หรืออนุกรรมการในบริษท
ั ย่อย เพือ่ ควบคุมดูแลการบริหารงาน
ต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับประโยชน์สูงสุด

• จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย
ต่อคณะกรรมการบริษัท
• กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารต่างๆ ของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
• ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์
ทางธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อ
ต่อสภาพธุรกิจ
• พิจารณาอนุมัติการใช้จา่ ยเงินเพื่อการลงทุนหรือการดําเนินงาน
ต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้
กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้คํ้าประกัน เพื่อการทําธุรกรรม
ตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด
• พิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับ
เงินเดือนพนักงานประจําปี และการจ่ายเงินรางวัลประจําปี
(เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
• พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
• เสนอโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
บริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท

• กํากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท และ
อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายหรือมอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย
ในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือกําหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน
ในระดับผูบ
้ ริหารตัง้ แต่ผอู้ าํ นวยการสํานักขึน
้ ไปจนถึงรองกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยชุดต่างๆ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื่อบริหารและ
กลั่นกรองงาน ก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจนั้นๆ ได้ และ
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทํา
รายการที่ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
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นอกเหนือจากการกํากับดูแลการบริหารงานของไทยเบฟ
กรรมการบริหารบางท่านยังได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่อยู่ในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามนโยบายของบริษัทและเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการบริหารจะประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นปกติ
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ยกเว้นในกรณี
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน จะจัดประชุมตามสมควรแก่กรณี

• คณะกรรมการลงทุน
ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัท บริษัทได้ดําเนินการ
อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
จากสายงานต่างๆ จํานวน 7 ท่าน โดยมีนายณรงค์ ศรีสอ้าน
เป็นประธานคณะกรรมการลงทุน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
เป็นรองประธานคณะกรรมการลงทุน และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล
เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการลงทุนทําหน้าที่
พิจารณาและให้ความเห็นในการเข้าซื้อ/ขายกิจการ ทรัพย์สิน รวมทั้ง
การควบรวมธุรกิจของกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟเพือ่ ให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาดําเนินการ

• คณะจัดการ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการตั้งคณะจัดการโดยให้อํานาจแก่
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ในการกํากับดูแล ทั้งนี้ กรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่ได้แต่งตั้งคณะจัดการขึ้นในเดือนมกราคม 2551
โดยสมาชิกในคณะจัดการมาจากผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงาน
ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มตั้งคณะจัดการมาถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดํารงตําแหน่งเป็นคณะจัดการ เนื่องจากการแต่งตั้งเพิ่มเติมและ
การเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะจัดการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 11 ท่าน ได้แก่
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
นายฌอง เลอเบรอตง นายโฆษิต สุขสิงห์ นายวิเชฐ ตันติวานิช
นางแววมณี โสภณพินิจ และดร. เอกพล ณ สงขลา โดยมี
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อํานวยการใหญ่เป็นประธาน
คณะจัดการ และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการ
คณะจัดการ ทั้งนี้ ผู้บริหารจากหน่วยงานอื่นอาจได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมประชุมคณะจัดการด้วย

ตามแผนธุรกิจภายใต้โครงการวิสัยทัศน์ 2020 (Vision 2020)
ของกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ได้มีการจัดคณะบริหารเพื่อเชื่อมโยง
และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยมี
การจัดตั้งคณะ Group Steering Committee และคณะจัดการของ
แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Management Committee)
Group Steering Committee ประกอบด้วยผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 9 ท่าน ได้แก่ นายฐาปน
สิริวัฒนภักดี นายโก๊ะ โป๊ะ เตียง นายสมชาย บุลสุข นายอวยชัย
ตันทโอภาส ดาโต๊ะจอร์เก้น บอร์นฮอฟท์ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
นายลี เม็ง ตัท และนายปราโมทย์ พรประภา โดยมีนายฐาปน
สิริวัฒนภักดี เป็นประธาน Group Steering Committee และ
นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการ Group Steering
Committee
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคณะจัดการสําหรับการดําเนินงานในประเทศไทย
(Thailand Management Committee) เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มบริษัท
ในประเทศไทย ประกอบด้วยผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและ
ผู้บริหารจากสายสนับสนุน

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังมีรายละเอียดในการเข้าประชุม
ของกรรมการบริษัท รวมไปถึงกรรมการในชุดย่อยแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

คณะ
กรรมการ
บริษัท

ชื่อ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา

คณะ
กรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง(2)

คณะ
กรรมการ
บริหาร

1.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

4/4

-

-

-

-

12/12

2.

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

4/4

-

1/1

-

-

8/12

3.

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

3/4

-

-

-

3/4

7/12

4.

นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์(1)

0/4

-

-

-

-

0/12

5.

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

4/4

-

-

-

3/4

12/12

6.

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

4/4

-

-

-

4/4

10/12

7.

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

4/4

5/5

1/1

1/1

-

-

8.

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

4/4

5/5

-

1/1

-

-

9.

นายมนู เลียวไพโรจน์

4/4

4/5

1/1

1/1

-

-

4/4

5/5

-

-

-

-

10. นายอึ๊ง ตัก พัน
11. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

4/4

-

-

-

-

-

12. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

4/4

-

-

-

-

-

13. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

3/4

-

-

-

-

-

14. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา

4/4

-

-

-

-

-

15. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

4/4

-

-

-

-

-

16. นายปณต สิริวัฒนภักดี

4/4

-

-

-

-

-

17. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

4/4

-

-

-

3/4

11/12

18. นายอวยชัย ตันทโอภาส

4/4

-

-

-

4/4

12/12

19. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

4/4

-

-

-

3/4

11/12

20. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

4/4

-

-

-

4/4

12/12

21. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

-

-

-

-

4/4

12/12

22. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

-

-

-

-

2/4

11/12

23. นายฌอง เลอเบรอตง

-

-

-

-

1/4

10/12

24. นายโฆษิต สุขสิงห์

-

-

-

-

3/4

12/12

25. นายวิเชฐ ตันติวานิช

-

-

-

-

4/4

10/12

26. นางแววมณี โสภณพินิจ

-

-

-

-

4/4

12/12

27. ดร. เอกพล ณ สงขลา

-

-

-

-

3/4

11/12

หมายเหตุ

(1) นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
(2) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2558 มีผู้บริหารอื่นซึ่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายมหินทร์ กรัยวิเชียร
เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และนายปราโมทย์ หรรษมนตร์ เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
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รายงานการกํากับดูแลกิจการ
รายงานประจําปี 2558

หลักเกณฑ์ที่ 2
องค์ประกอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการ 20 ท่าน และในจํานวนนีม
้ ก
ี รรมการอิสระ 8 ท่าน ซึง่ มากกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการบริษัททุกท่าน
ล้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ทางธุรกิจมาเป็นเวลานาน หรือเป็นผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ
ความเหมาะสมของจํานวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
จะได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการสรรหาเป็นครั้งคราว เพื่อให้
แน่ใจว่าจํานวนของคณะกรรมการบริษัทนําไปสู่การปรึกษาหารือ
และการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท
มีจํานวนกรรมการอิสระที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหายังคง
พิจารณาถึงความหลากหลายด้านความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ
และคุณสมบัติในหมู่กรรมการ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น
ด้านบัญชีและการเงิน ธุรกิจและการจัดการ ความรู้ธุรกิจ การวางแผน
กลยุทธ์ และความชํานาญด้านธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งการคํานึงถึง
ความหลากหลายในการพิจารณา เช่น เพศ อายุ สัญชาติ ในการ
พิจารณาแต่งตั้ง เมื่อตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทว่างลงหรือ
มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกและ
เสนอบุคคลโดยพิจารณาจากความชํานาญ ประสบการณ์ ความรู้
และความหลากหลาย โดยพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

กรรมการอิสระ
กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการ
ตัดสินใจที่เป็นอิสระ และตัดสินใจอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาในประเด็น
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 แห่งประเทศสิงคโปร์
โดยภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 นั้น กรรมการอิสระ
จะต้องไม่มค
ี วามสัมพันธ์กบ
ั บริษท
ั บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้อง ผูถ
้ อื หุน
้ ร้อยละ 10
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่อาจแทรกแซง หรือมีเหตุผลให้เข้าใจว่า
แทรกแซงความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นเกีย
่ วกับธุรกิจของบริษท
ั
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกรรมการต้องมีความเป็นอิสระ
ทั้งด้านคุณลักษณะและการตัดสินใจ
นอกจากนี้ การพิจารณาตามแนวทาง 2.4 ของหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีปี 2555 ซึ่งกําหนดให้ความเป็นอิสระของกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเกินกว่า 9 ปี นับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เป็นเรื่องที่บริษัทจะต้องนํามาพิจารณา
ทบทวนอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสรรหาให้กรรมการอิสระทุกท่านซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ นายอึ๊ง ตัก พัน
นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ พรชัย มาตังคสมบัติ และพลเอกนายแพทย์ชูฉัตร
กําภู ณ อยุธยา รวมทั้งสิ้น 7 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระให้กับ
บริษัทต่อไป แม้ว่าแต่ละท่านจะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า
9 ปี แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและพบว่ากรรมการ
่ วกับการดําเนินงาน
อิสระแต่ละท่านได้ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย
ของบริษัท และการให้คําแนะนําของผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ
อันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ 3
ประธานกรรมการและกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ และเป็น
ผู้อนุมัติการกําหนดวาระของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร (ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการบริหาร)
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่เป็นผู้ควบคุมการให้ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่า
คณะผูบ
้ ริหารและคณะกรรมการบริษท
ั ได้รบ
ั ข้อมูลของบริษท
ั เพือ่ ประกอบ
การพิจารณาดําเนินการต่างๆ ภายในกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ต่างทําหน้าที่
ของตนเพื่อกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัทตามแผนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และ
ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ
เป็นบิดาของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ของ
บริษัท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ (Lead Independent Director)
โดยหัวหน้ากรรมการอิสระทําหน้าที่เป็นบุคคลผู้ติดต่อประสาน
ระหว่างกรรมการอิสระและประธานกรรมการในเรื่องที่มีความอ่อนไหว
และเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้เพื่อตอบข้อสงสัย
ต่างๆ ที่ไม่สามารถสอบถามผ่านประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่ หรือเป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมที่จะสอบถามผ่านทาง
ดังกล่าว
ในปี 2558 หัวหน้ากรรมการอิสระ โดยนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือน
พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงร่วมให้คําแนะนําเพื่อช่วยพัฒนา
การดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ที่ 4
สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เกิดกระบวนการโปร่งใสในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท
และการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
คณะกรรมการสรรหาได้กําหนดและทบทวนคุณสมบัติที่ต้องการ
ของผู้ซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คําแนะนํา
ต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ
ที่ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ และการเข้าออกตามวาระ
ของกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาการเสนอชือ่
แต่งตั้งกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
และผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และเสนอคําแนะนําเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
ยังพิจารณาถึงความหลากหลายด้านความเชี่ยวชาญ สําหรับ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
โดยกรรมการต้องมั่นใจว่าสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและ
มีความใส่ใจต่อกิจการของไทยเบฟ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
นั้นเป็นผู้พิจารณาว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้กําหนดจํานวน
สูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละท่าน
สามารถดํารงตําแหน่งได้ เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อมั่นว่ากรรมการ
แต่ละท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า ตนจะสามารถอุทิศเวลา
อย่างเพียงพอในการบริหารกิจการของไทยเบฟได้
ทั้งนี้ กรรมการจําเป็นต้องออกจากการดํารงตําแหน่งตามวาระ
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของบริษัทของไทยเบฟ โดยมีองค์ประกอบ
การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการเข้าออกตามวาระในการเป็น
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
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2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการคนใดจะออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในการดําเนินงานตามหน้าที่นั้น คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท รวมถึงคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้จัดทํากฎระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงาน
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
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รายงานการกํากับดูแลกิจการ
รายงานประจําปี 2558

หลักเกณฑ์ที่ 5
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในการดําเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
กรรมการจะประเมินตนเองในการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมติของผู้ถือหุ้น
ในทุกปี คณะกรรมการสรรหาจะประเมินประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมไปถึงการเข้าร่วม
ประชุม การมีส่วนร่วมและการให้ความคิดเห็นระหว่างการประชุม
นอกจากนี้ ยังพิจารณาโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ตามแนวทาง
ในหลักเกณฑ์ที่ 5 ของหลักการดูแลกิจการที่ดีปี 2555 อีกด้วย
ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น
คณะกรรมการสรรหาได้จด
ั ทําแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษท
ั
และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ได้แก่
ความเหมาะสมของโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร รวมถึง
การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการสรรหา
จะเป็นผู้สอบทานแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับทราบภาพรวมของการประเมินต่อไป

หลักเกณฑ์ที่ 6 การเข้าถึงข้อมูล
บริษัทมีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ
ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่เพียงพอ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงและ
อิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทจํากัด และ
บริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงกฎหมายหลักทรัพย์ และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานงานและปรึกษาหารือกับสํานักกฎหมาย
รวมถึงที่ปรึกษาด้านกํากับดูแลกิจการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัท
ได้จัดตั้งสายงานกํากับดูแล (Compliance Unit) พร้อมทั้งมีหัวหน้า
สายงานกํากับดูแลทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานดังกล่าว
ภายใต้การควบคุมดูแลของสํานักเลขานุการบริษัท และทําหน้าที่
สนับสนุนเลขานุการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการกํากับดูแล
ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็น
ผู้อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท โดยในปี 2558
เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
การประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง
สํานักเลขานุการบริษัทวางแผนจัดทําปฏิทินกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ในการจัดเตรียม
งานประชุม สํานักเลขานุการบริษัทจะนําส่งเอกสารประกอบการประชุม
งบการเงิน รวมถึงรายงานจากฝ่ายบริหาร วาระในการประชุมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลอธิบายรายละเอียดต่างๆ
ให้แก่กรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ
แต่ละท่านมีเวลาเพียงพอในการอ่าน ทบทวน และพิจารณาวาระต่างๆ
เพื่อให้การหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยมีความหมายและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูง
จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อให้คําแนะนําและให้ความเข้าใจ
ต่อเรื่องที่กําลังหารืออยู่ และเพื่อตอบคําถามใดๆ ที่กรรมการ
แต่ละท่านอาจสอบถามในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทสามารถ
ติดต่อฝ่ายบริหารได้โดยตรงและอิสระเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแนวทางของ
คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตาม
หากมีความจําเป็นเพือ่ ให้การปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข่ องกรรมการมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านอาจ
แสวงหาและขอรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยถือเป็น
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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ข. นโยบายพัฒนาผลตอบแทน
หลักเกณฑ์ที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนานโยบายผลตอบแทน
หน้าที่รับผิดชอบหลักของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนคือ
การช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดกระบวนการพัฒนา
นโยบายการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและการพัฒนาที่เป็นระบบ
และมีความโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะทบทวน
เงื่อนไขของผลตอบแทนและการว่าจ้างกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ระดับสูง (เช่น กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง)
ณ เวลาที่ว่าจ้าง หรือ ณ เวลาที่ต่อสัญญาการว่าจ้าง (หากมี) รวมทั้ง
พิจารณาถึงภาระหน้าที่ของบริษัทในกรณีที่มีการเลิกจ้าง
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
และ/หรือผู้บริหาร โดยการปรึกษาประธานกรรมการซึ่งได้รับอํานาจ
จากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้จัดสรรตามที่พิจารณาเห็นสมควร
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนได้มีการพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม
และเหตุผลในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงแต่ละท่านแล้ว และได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนนั้นครอบคลุมถึงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ
ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีส่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมพิจารณาและ
อนุมัติเรื่องดังกล่าว
หากมีความจําเป็นเป็นครั้งคราว คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
อาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนนโยบายผลตอบแทนและกําหนด
ระดับและประเภทผลตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ที่ 8 ระดับและประเภทของผลตอบแทน
การกําหนดระดับและประเภทของผลตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้นเป็นไปตาม
ผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลงาน
เฉพาะบุคคล ตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับและหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี
ปี 2555
อนึ่ง บริษัทได้ทําสัญญาว่าจ้างระยะยาวกับ ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการบริษัท เบียร์ไทย

(1991) จํากัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการบริษัท คอสมอส
บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด และเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านเทคนิค
การผลิตเบียร์
นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ในปี 2558 บริษัทไม่มีแผนค่าตอบแทน
ระยะยาวสําหรับกรรมการบริษท
ั กรรมการบริหาร และผูบ
้ ริหารระดับสูง
รวมทั้งไม่มีโครงการกระจายหุ้นให้กับพนักงาน

หลักเกณฑ์ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทน
9.1 ผลตอบแทนของกรรมการ
รายละเอียดผลตอบแทนของกรรมการ (รวมไปถึงผู้ซึ่งอยู่ในฐานะ
ผูบ
้ ริหาร) ของบริษท
ั ตามรอบบัญชี สิน
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาท) รวมทั้ง
แบ่งเป็นร้อยละของผลตอบแทนประเภทต่างๆ ดังนี้ (1) ค่าตอบแทน
กรรมการ (2) เงินเดือน (3) เงินโบนัส รวมถึงเงินที่จ่ายโดยอ้างอิงกับ
ผลประกอบการของบริษัท (4) ประโยชน์อื่นๆ และ (5) ค่าตอบแทน
ในรูปแบบหุน
้ และผลประโยชน์ระยะยาว รายละเอียดตามตารางด้านล่าง
สําหรับกรรมการผู้ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหารนั้น เนื่องจากบริษัทได้
พิจารณาถึงการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงในแวดวง
อุตสาหกรรมของบริษัท ตลอดทั้งผลตอบแทนของพนักงานบริษัทที่
ถือเป็นความลับ จึงเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของ
กรรมการบริหารอย่างละเอียดอาจเป็นผลเสียต่อบริษัท และอาจเป็น
อุปสรรคต่อความพยายามของบริษัทในการรักษาและดูแลกลุ่ม
พนักงานที่มีความสามารถ ทั้งนี้ บริษัทจึงเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทน
แบ่งตามระดับผลตอบแทนทุกๆ จํานวนเงิน 250,000 เหรียญ
สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า (ตามที่แจกแจงดังต่อไปนี้)
ระดับผลตอบแทน
“A” หมายถึงอัตราผลตอบแทนทีต
่ าํ่ กว่า 250,000 เหรียญสิงคโปร์
หรือเทียบเท่า
“B” หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 250,000 เหรียญสิงคโปร์
และ 499,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
“C” หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 500,000 เหรียญสิงคโปร์
และ 749,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
“D” หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 750,000 เหรียญสิงคโปร์
และ 999,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
“E” หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 1,000,000 เหรียญสิงคโปร์
และ 1,249,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
“F” หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 1,250,000 เหรียญสิงคโปร์
และ 1,500,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
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รายงานประจําปี 2558

ประเภทผลตอบแทน

ชื่อกรรมการ
(ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหาร)

เงินเดือน
(%)

ค่าตอบแทน
ในรูปแบบหุ้น
หรือผลประโยชน์
ประโยชน์อื่น
ระยะยาว
(%)
(%)

1.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

D

***

80

20

-

-

2.

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

B

***

80

20

-

-

3.

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

F

***

48

52

-

-

4.

นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์

B

***

80

20

-

-

5.

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

B

***

74

26

-

-

6.

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

C

***

47

53

-

-

7.

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

F

***

53

47

-

-

8.

นายอวยชัย ตันทโอภาส

E

***

53

47

-

-

9.

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

10. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
***

ระดับ ค่าตอบแทน
ผลตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
(%)

เงินโบนัส
รวมถึงเงินที่จ่าย
โดยอ้างอิงกับ
ผลประกอบการ
ของบริษัท
(%)

D

***

51

49

-

-

D

***

53

47

-

-

ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 กรรมการ และ/หรือกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยทีไ่ ด้รับ
เงินเดือนประจําจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ และ/หรือกรรมการบริหารอีก

ประเภทผลตอบแทน

ชื่อกรรมการ
(ซึ่งอยู่ในฐานะไม่ใช่ผู้บริหาร)

ผลตอบแทน
กรรมการ ค่าตอบแทน
(เหรียญ
กรรมการ
สิงคโปร์)
(%)

เงินเดือน
(%)

เงินโบนัส รวม
ถึงเงินที่จ่ายโดย
อ้างอิงกับผล
ประกอบการของ
บริษัท
(%)

ค่าตอบแทน
ในรูปแบบหุ้น
หรือผลประโยชน์
ประโยชน์อื่น
ระยะยาว
(%)
(%)

11. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

264,000

54

-

46

-

12. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

132,000

54

-

46

-

-

13. นายมนู เลียวไพโรจน์

158,400

54

-

46

-

-

14. นายอึ๊ง ตัก พัน

105,000

54

-

46

-

-

15. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

61,000

54

-

46

-

-

16. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

61,000

54

-

46

-

-

17. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

61,000

54

-

46

-

-

18. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา

61,000

54

-

46

-

-

19. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

61,000

54

-

46

-

-

20. นายปณต สิริวัฒนภักดี

61,000

54

-

46

-

-
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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9.2 ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
มูลค่ารวมของผลตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูง 7 รายของบริษัท (ไม่รวมถึงผู้ซึ่งเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (โดยคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาท) และแบ่งเป็นร้อยละของ
ผลตอบแทนประเภทต่างๆ ดังนี้ (1) เงินเดือน (2) เงินโบนัส รวมถึงเงินที่จ่ายโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของบริษัท (3) ประโยชน์อื่นๆ และ
(4) ค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้นและผลประโยชน์ระยะยาว มีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง รายละเอียดของผลตอบแทนเปิดเผยโดยแบ่งตาม
ระดับผลตอบแทนทุกๆ จํานวนเงิน 250,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า (ตามที่กล่าวด้านบน)
ประเภทผลตอบแทน

ชื่อผู้บริหารระดับสูง

ระดับ
ผลตอบแทน

เงินเดือน
(%)

เงินโบนัส
รวมถึงเงินที่จ่าย
โดยอ้างอิงกับ
ผลประกอบการ
ของบริษัท
(%)

ประโยชน์อื่น
(%)

ค่าตอบแทน
ในรูปแบบหุ้น
หรือผลประโยชน์
ระยะยาว
(%)

1.

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

A

73

27

-

-

2.

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

B

62

38

-

-

3.

นายฌอง เลอเบรอตง

C

58

42

-

-

4.

นายโฆษิต สุขสิงห์

B

75

25

-

-

5.

นายวิเชฐ ตันติวานิช

B

67

33

-

-

6.

นางแววมณี โสภณพินิจ

B

64

36

-

-

7.

ดร. เอกพล ณ สงขลา

B

75

25

-

-

โดยมูลค่ารวมของผลตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 7 ท่าน (ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
สําหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,741,000 เหรียญสิงคโปร์
ทั้งนี้ ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าผลประโยชน์จากการสิ้นสุดหน้าที่ การเกษียณ
และผลประโยชน์หลังออกจากงาน ให้กับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงสุด (ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
นอกเหนือจากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นบุตรของกรรมการบริษัทคือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และยังดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทด้วยนั้น มีพนักงานของไทยเบฟและ/หรือบริษัทย่อยดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็น
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย (immediate family) กับกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับค่าตอบแทน
เกิน 50,000 เหรียญสิงคโปร์ ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับค่าตอบแทน
(เหรียญสิงคโปร์)

ชื่อพนักงาน

ตําแหน่ง

1.

ดร. การดี เลียวไพโรจน์
บุตรสาวของนายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซี เอ ซี จํากัด (บริษัทย่อยของไทยเบฟ)

150,000 – 200,000

2.

นางสาวนิตยา ชัยเกรียงไกร
น้องสาวของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ผู้จัดการสํานักงานบัญชี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
(บริษัทย่อยของไทยเบฟ)

50,000 – 100,000

อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนกรรมการของนายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี และนายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจําปี 2558 ของบริษัท
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ค. ความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ที่ 10

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้การประเมิน
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทไทยเบฟมีความสมดุลและง่ายต่อ
การทําความเข้าใจ นอกจากนัน
้ ยังมีหน้าทีจ่ ด
ั ทํางบการเงินรายไตรมาส
และประจําปี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสของ
สามไตรมาสแรกให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุด
แต่ละไตรมาส และรายงานผลประกอบการประจําปีภายใน 60 วัน
นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) เพื่อให้
สอดคล้องกับคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ สําหรับข้อมูลอื่นๆ ที่มี
ความอ่อนไหวต่อราคา บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้ง
ผ่านทางการแถลงข่าว ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการประชุมเพื่อ
รับทราบข้อมูล นอกจากการเปิดเผยงบการเงินข้างต้นแล้ว ผู้บริหาร
ระดับสูงยังได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลผลประกอบการ
ประจําไตรมาส และร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone
Conference) เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่านักลงทุนได้รับข้อมูลทันต่อเวลา

กรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กํากับดูแลฝ่ายบริหารในด้าน
การออกแบบ การลงมือปฏิบัติ และการติดตามการบริหารความเสี่ยง
โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมกันทุกๆ ไตรมาส หรือ
จัดขึ้นตามที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
4 ครั้ง ภายหลังการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ต้องรายงานความคืบหน้าและสถานะของการบริหารความเสีย
่ งทีส่ าํ คัญ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถ
ให้คําแนะนําที่จําเป็นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้
•

กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและสื่อสาร
ให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรรับทราบและตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง และนําการบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท

•

ระบุความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk) กําหนดเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) และ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อกําหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สูง

•

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงที่กําหนด

•

กําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
สําหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและเกินระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ของบริษัท

•

ติดตามและสอบทาน (Monitor and Review) การบริหารจัดการ
ความเสีย
่ งโดยเฉพาะความเสีย
่ งทีส่ าํ คัญขององค์กร เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่า
ความเสี่ยงที่สําคัญมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

หลักเกณฑ์ที่ 11
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลแต่ละ
สายงาน ทําหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทไทยเบฟได้กําหนดให้
มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมุ่งเน้นการกําหนดและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
ที่มีนัยสําคัญโดยรวมซึ่งไม่จํากัดเพียง ความเสี่ยงทางกลยุทธ์
ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
ด้านชือ่ เสียง ความเสีย
่ งด้านสภาพแวดล้อม ความเสีย
่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อันอาจเป็นอุปสรรคให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้กาํ หนดนโยบายในการบริหารความเสีย
่ ง ระดับความเสีย
่ ง
ที่บริษัทพึงรับได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ กําหนด

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และ
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีขึ้น
อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนของผู้ถือหุ้นและ
ทรัพย์สินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งกรรมการบริหารแต่ละท่านรับผิดชอบดูแลสายงานและ
หน่วยธุรกิจต่างๆ ให้มีการควบคุมภายในในระดับที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผลทั้งด้านการเงิน การดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
การบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กําหนดโครงสร้าง กลยุทธ์และ
ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมและ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
เพื่อเป็นการสนับสนุนการควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้สํานักเลขานุการ
บริษัททําหน้าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทจํากัด
บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติให้ประกาศใช้
จรรยาบรรณบริษัทเป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบาย
และหลักในการปฏิบัตส
ิ ําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ยังมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสาร
ทางการเงินอื่นๆ ของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะได้รับข้อมูลนั้น
และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีความอ่อนไหวต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
โดยกําหนดห้ามมิให้บริษัท กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วงเวลา 2 อาทิตย์ ก่อนวันประกาศงบการเงินของ
บริษัทในแต่ละไตรมาสของช่วงสามไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี หรือ
ในระยะเวลาหนึง่ เดือนก่อนรอบปีบญ
ั ชี จนถึงวันทีไ่ ด้ประกาศงบการเงิน
ของบริษท
ั ต่อสาธารณชน หรือซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยหวังผลตอบแทน
ในระยะสัน
้ อนึง่ ตามข้อบังคับบริษท
ั และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้อง กรรมการ
ต้องแจ้งให้บริษัทและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ทราบถึงรายละเอียด
การถือหุ้นของบริษัทที่ตนถืออยู่ ณ เวลาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทที่ตนถืออยู่

ในระหว่างที่ตนยังดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการภายใน 2 วันทําการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท
ได้ประกาศรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากกรรมการดังกล่าวโดยทันที
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) และจัดส่ง
สําเนารายละเอียดดังกล่าวให้กรรมการท่านอื่นภายใน 7 วัน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการสนับสนุนของผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้ตรวจสอบภายนอก มีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้งถึงความเพียงพอและความ
มีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านการเงิน
การดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ฝ่ายจัดการได้กําหนดขึ้นเพื่อให้สามารถ
มัน
่ ใจได้วา่ การดําเนินงานของบริษท
ั เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
กฎหมาย ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สินสําคัญ
จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ ซึ่งในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ
ภายนอก รวมถึงผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในที่ได้จัดทําตามแนวคิดของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แนะนําให้บริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางในการประเมินหรือ
ทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ด้วยตนเอง จากการพิจารณาตามแนวทางดังกล่าว คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้แสดงความเห็นว่า ในปี 2558 บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในในด้านการเงิน การดําเนินงาน การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
และระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการสนับสนุนของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ
จะสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทปีละหนึ่งครั้ง
จากการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัท
ได้กําหนดขึ้นและถือปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบอย่าง
เป็นอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก รวมถึง
คํารับรองจากกรรมการผู้อํานวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
การเงินที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทซึ่งระบุว่า รายงานทางการเงินได้
ถูกจัดทําอย่างเหมาะสม และงบการเงินได้สะท้อนสถานะการประกอบ
ธุรกิจและสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทไทยเบฟอย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและ

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
รายงานประจําปี 2558

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
ต่อการประกอบธุรกิจและการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัท
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่า
ตลอดปี 2558 กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีระบบการควบคุมภายในทั้งด้าน
การเงิน การดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบการบริหาร
ความเสีย
่ งทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล ภายในขอบเขตการดําเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปัจจุบัน
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
ไทยเบฟที่มีตลอดปีบัญชีสามารถให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
แต่ไม่สามารถรับรองอย่างสมบูรณ์ว่า บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจคาดการณ์ได้ในความมุ่งมั่นที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัททราบดีว่า
ไม่มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใดที่จะสามารถ
รับรองได้อย่างสมบูรณ์ว่า ข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญ การพิจารณา
ตัดสินใจที่ขาดการไตร่ตรอง การปฏิบัติที่ผิดพลาด การสูญเสีย
การทุจริตหรือรายการผิดปกติต่างๆ จะไม่เกิดขึ้น

หลักเกณฑ์ที่ 12

ในการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบเกีย
่ วกับการพิจารณา
และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ
ความชํานาญในวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับ
ความเป็นอิสระโดยต้องไม่มค
ี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้สว่ นเสียกับบริษท
ั
และบริษัทย่อย รวมถึงการให้บริการทางวิชาชีพนอกจากเหนือจาก
การสอบบัญชีที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
ในการให้บริการตรวจสอบบัญชี ก่อนเสนอความเห็นการพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
ได้มีมติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2316) หรือนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4439 หรือนางวิไล บูรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3920 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4195 คนใดคนหนึง่ ของบริษท
ั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
เป็นผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว
เป็นไปตามข้อ 712 และ 713(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีสัญชาติไทย 3 ท่าน
และสัญชาติสงิ คโปร์ 1 ท่าน สําหรับรายชือ่ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ 1 การปฏิบต
ั งิ าน
ของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ
สอบทานกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
ทําหน้าที่ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษท
ั
และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
สอบทานการทําธุรกรรมของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสียเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย เป็นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบเรื่องต่างๆ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร สามารถเข้าหารือ
และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และสามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการเชิญกรรมการบริษท
ั หรือผูบ
้ ริหารเข้าร่วมประชุม และมีทรัพยากร
ที่เพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง

โดยปกติ ไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด (“เคพีเอ็มจี ประเทศไทย”) และบริษท
ั ในกลุม
่
เคพีเอ็มจีในประเทศต่างๆ เป็นผู้สอบบัญชี โดยอินเตอร์เนชั่นแนล
เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด และอินเตอร์เบฟ อินเวสท์เมนท์ ลิมิเต็ด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่สําคัญของบริษัทได้แต่งตั้งเคพีเอ็มจี ประเทศจีน
เป็นผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ดี ในปี 2558 มีบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ของบริษัทจํานวน 4 บริษัท คือ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ
โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ยูเอสเอ อิงค์, เบสท์ สปิริตส์ คอมพานี ลิมิเต็ด,
อินเตอร์เบฟ มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี และอินเตอร์เบฟ (แคมโบเดีย)
คอมพานี ลิมิเต็ด ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสํานักงานอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่
เคพีเอ็มจี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาจนเป็นที่พอใจแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากสํานักงานอื่น
ที่แตกต่างนี้เป็นสํานักงานสอบบัญชีที่เหมาะสมกับบริษัทย่อย
และการแต่งตั้งดังกล่าวไม่ลดทอนมาตรฐานและประสิทธิภาพของ
การตรวจสอบบัญชีของสํานักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท
ดังนั้น การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จึงเป็นไปตามข้อ 715 (2) และ 716
ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ สําหรับ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ,
ลิมเิ ต็ด และเฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมเิ ต็ด ซึง่ เป็นบริษท
ั ร่วมทีส่ าํ คัญ
ของบริษัท โดยทั้งสองบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ได้แต่งตั้ง เอินส์ท แอนด์ ยัง แอลแอลพี (Ernst & Young LLP)
เป็นผู้สอบบัญชี

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ตามงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด ได้ชําระค่าสอบบัญชีให้แก่เคพีเอ็มจี
ประเทศไทยและผูส้ อบบัญชีอน
ื่ เป็นจํานวนเงินประมาณ 59.41 ล้านบาท
และ 8.8 ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ ได้ชาํ ระค่าบริการทางวิชาชีพอืน
่
นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ให้แก่เคพีเอ็มจี
ประเทศไทยและผูส้ อบบัญชีอน
ื่ เป็นจํานวนเงินประมาณ 5.43 ล้านบาท
และ 0.48 ล้านบาท ตามลําดับ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทาน
รายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และรายการที่เกี่ยวโยง
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผูบ
้ ริหาร ตามหัวข้อทีเ่ กีย
่ วข้อง ซึง่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จะจัดขึ้นเป็นประจําทุกๆ ไตรมาส และเมื่อมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในปี 2558 นอกเหนือจากการ
ประชุมตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดประชุมหนึ่งครั้ง
ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จะสรุป
ให้กรรมการตรวจสอบทราบในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ
ประเด็นที่มีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินของบริษัท
แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน
จากพนักงาน (Whistle-blowing policy) อย่างเป็นทางการ
แต่บริษัทมีช่องทางอื่นๆ เพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
แก่ฝ่ายจัดการได้

หลักเกณฑ์ที่ 13

การตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นภายใน
บริษัท เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติ
แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบภายใน
รวมถึงประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบภายใน
สําหรับค่าตอบแทนของผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในจะถูก
กําหนดตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายค่าตอบแทนของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมต
ั จิ ากกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
และประธานกรรมการบริษัท ตามลําดับ นอกจากนี้ ผู้อํานวยการ
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สํานักตรวจสอบภายในจะได้รบ
ั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
สํานักตรวจสอบภายในรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานการบริหารงานต่อกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่ จากโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาดังกล่าว
ทําให้สํานักตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและ
เที่ยงธรรม ตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร
ของสํานักตรวจสอบภายในซึง่ ได้รบ
ั การอนุมต
ั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
สํานักตรวจสอบภายในมีอํานาจในการเข้าตรวจสอบเอกสาร บันทึก
ทรัพย์สิน และบุคลากรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบ
สํานักตรวจสอบภายในยังเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ซึ่งใช้แนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่กําหนด
โดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลและสํานักตรวจสอบภายใน
ได้นํามาตรฐานเหล่านี้มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
สํานักตรวจสอบภายในได้จด
ั ทําแผนการตรวจสอบตามวิธก
ี ารตรวจสอบ
ตามความเสี่ยงซึ่งทําให้กิจกรรมการตรวจสอบถูกกําหนด
อยู่ในแนวทางเดียวกับความเสี่ยงที่สําคัญของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
การประเมินความเสี่ยงจะให้ความสําคัญและกําหนดช่วงเวลาของ
การตรวจสอบอย่างเหมาะสมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ
การควบคุมภายในทีส่ าํ คัญ รวมถึงการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัทในระหว่างปี สํานักตรวจสอบภายในได้ดําเนิน
การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในที่เสนอและได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานประเด็นที่ตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแก่ผู้บริหารเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
และทุกไตรมาส สํานักตรวจสอบภายในจะรายงานสถานะของ
แผนการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ และการดําเนินการของผู้บริหารแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็นสําคัญที่ตรวจพบจะมีการพิจารณา
หารือและติดตามผลในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะกํากับดูแลความเหมาะสมและระยะเวลา
ในการดําเนินการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบภายในดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
สํานักตรวจสอบภายในจะสรรหาว่าจ้างพนักงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ตามทักษะและประสบการณ์ที่จําเป็น พนักงานยังได้รับการฝึกอบรม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้
ทางเทคนิคและทักษะการตรวจสอบ นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาความชํานาญทางวิชาชีพ
ด้วยการได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในหรือวุฒิบัตร
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปี
เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าสํานักตรวจสอบภายในมีทรัพยากรทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานการกํากับดูแลกิจการ
รายงานประจําปี 2558

ง. สิทธิของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบ
หลักเกณฑ์ที่ 14

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะ
เจ้าของบริษท
ั จึงดูแลให้มก
ี ารปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ผูถ
้ อื หุน
้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส
และทันต่อเวลา ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET)
ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเพียงพอสําหรับการพิจารณาหรือตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ โดยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการออกเสียง
ลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่ 15

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่มีเพียงแค่การประกาศผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) เท่านั้น แต่หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักสื่อสารองค์กร)
ยังได้ทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้สามารถส่งข้อมูล
ต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นโดยประกาศผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(SGXNET) ในเวลาที่เหมาะสม หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่
สรุปผลประกอบการประจําไตรมาส หลังจากที่บริษัทได้เปิดเผย
ผลประกอบการรายไตรมาสและรายปีแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
สอบถามฝ่ายจัดการเกี่ยวกับประเด็นทางการเงิน การตลาด หรือ
กลยุทธ์อน
ื่ ๆ นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาส หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ยังได้พบกับนักลงทุนเป็นประจําเพื่อสื่อสารถึงนโยบายและกลยุทธ์
ของบริษัททําให้นักลงทุนสามารถเข้าใจการดําเนินงานของบริษัท
ได้เป็นอย่างดี และยังนําเสนอรายละเอียดต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท โดยปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย
ในขณะเดียวกัน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีหน้าที่รายงาน
ให้ผู้บริหารทราบความคิดเห็นหรือข้อกังวลใจของนักลงทุนด้วย
ท่านสามารถหารายละเอียดที่อยู่และข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ดังกล่าวได้จากข้อมูลสําหรับนักลงทุนในรายงานประจําปีฉบับนี้
หรือจากหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.thaibev.com/ir.html

หลักเกณฑ์ที่ 16

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดําเนินการตามลําดับระเบียบวาระ
ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร และข้อมูลประกอบการประชุม
ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ อีกทั้งบริษัทยังได้ประกาศข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(SGXNET) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาอย่างเพียงพอในการ
ศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทได้ลงประกาศ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศสิงคโปร์
(เป็นเวลา 1 วัน) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และ
ในหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศไทย (เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน
ติดต่อกัน) ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบอกกล่าว
ล่วงหน้าถึงการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอ
ในการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุมตามทีก
่ ฎหมายและระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์กําหนด
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน รวมถึงกรรมการ
ซึง่ เป็นผูบ
้ ริหารเข้าร่วมประชุมผูถ
้ อื หุน
้ เพือ่ ตอบข้อซักถามของผูถ
้ อื หุน
้
รวมทั้งผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี ประเทศไทย จะเข้าร่วมประชุม
เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบบัญชีและเนื้อหา
ในหน้ารายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้
อย่างชัดเจน และในระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ
อย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2558 บริษัทได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
ได้แก่ สํานักตรวจสอบภายใน สํานักกฎหมาย และสายงานกํากับดูแล
เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน รวมทัง้ เชิญผูถ
้ อื หุน
้ จํานวน 1 ท่าน
เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเชิญตัวแทนจาก
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบอิสระในการตรวจนับ
คะแนนเสียง (Scrutineer) ซึ่งการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระในการ
นับคะแนนเสียงดังกล่าว เป็นไปตามข้อ 730เอ (3) และ (4) ของ
คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ประธานในที่ประชุมจะตอบคําถามและให้ข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน
ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยบริษัทจะเปิดเผยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) ทันทีภายหลัง
จากการประชุมและก่อนช่วงก่อนเปิดตลาด (pre-opening session)
ในวันทําการถัดจากวันประชุม สําหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
จะถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาทีก
่ ฎหมายกําหนด
โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบได้
บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ
ซึ่งจะทําการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนํา
ผลคะแนนมารวม ก่อนทําการประกาศผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้น
ในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใสบริษัทจะประกาศรายละเอียด
ผลการลงคะแนนทั้งส่วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ของแต่ละมติ โดยแจกแจงเป็นคะแนนและอัตราส่วนร้อยละ ตลอดจน
จัดเก็บบัตรลงคะแนน (ทีม
่ ก
ี ารลงลายมือชือ่ ของผูถ
้ อื หุน
้ หรือผูร้ บ
ั มอบ
ฉันทะไว้) เพื่อการอ้างอิงในอนาคต
สําหรับหลักเกณฑ์ภายใต้คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศ
สิงคโปร์ กล่าวคือ ข้อ 730เอ และแนวปฏิบัติ 7.5 ซึ่งข้อ 730เอ(1)
และแนวปฏิบัติ 7.5 กําหนดว่า (เว้นแต่ได้รับการยกเว้นจาก
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) บริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์เพื่อ
จําหน่ายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลาดแรก ถูกกําหนดให้
จัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์ เว้นแต่มีข้อจํากัดของกฎหมาย
ห้ามมิให้บริษัทจดทะเบียนดําเนินการดังกล่าว และบริษัทจดทะเบียน
ควรจัดให้มีช่องทางอื่นๆ ในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม
เช่น การเผยแพร่ภาพวีดีโอบนอินเตอร์เน็ต (webcast) และ
การประชุมเพื่อให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้
ในเรื่องนี้ ตามประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
ไทยเบฟได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์
ข้อ 730เอ(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ไม่ใช้บังคับกับ
ไทยเบฟ ดังนั้น ไทยเบฟสามารถดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในประเทศไทยต่อไป โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์
นอกจากนี้ ข้อ 2.4 ของแนวปฏิบัติ 7.5 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ก็ไม่มีข้อคัดค้านในการที่ไทยเบฟจะไม่จัดให้มีการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (video conference) และเผยแพร่ภาพวีดีโอบน
อินเตอร์เน็ต (webcast) ต่อผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อติดตาม
กระบวนการประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

บริษัทประสงค์จะให้เหตุผลสําคัญเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในประเทศไทยต่อไป ดังนี้
•

ภายใต้กฎหมายไทย บุคคลซึ่งเปิดบัญชีไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“ซีดีพี”) ซึ่งมีหุ้นของ
ไทยเบฟฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับซีดีพีนั้น ซีดีพี
ถือเป็นผู้ถือหุ้นในทางทะเบียนของบริษัท และมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไทยเบฟ
ทั้งนี้ ผู้ฝากหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งฝากหุ้นไว้กับซีดีพี
(“ผูฝ
้ ากหลักทรัพย์”) ไม่ได้รบ
ั อนุญาตตามกฎหมายไทยให้เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของไทยเบฟ
แม้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์

•

ไทยเบฟได้รับคําแนะนําจากที่ปรึกษากฎหมายว่าพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัท ไม่ได้กล่าวถึงประเด็น
ว่าผูท
้ ไี่ ม่ได้เป็นผูถ
้ อื หุน
้ จะได้รบ
ั อนุญาตให้เข้าดูการประชุมผูถ
้ อื หุน
้
จากสถานทีอ่ น
ื่ ภายนอกห้องประชุม นอกจากนี้ อํานาจของประธาน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยในการอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้เป็น
ผู้ถือหุ้นเข้าดูการประชุมผู้ถือหุ้นจากสถานที่อื่นภายนอก
ห้องประชุมยังถูกจํากัดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
และข้อบังคับของบริษัท

แม้ว่าจะมีข้อห้ามตามกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2558
บริษัทได้จัดประชุมเพื่อสื่อสารระหว่างไทยเบฟกับผู้ฝากหลักทรัพย์
ในประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์วางแผนจัดการประชุมในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้
ข้อมูลของบริษัท ในไม่ช้าหลังจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทย
แล้วเสร็จ เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์สามารถได้รับข้อมูล
เท่าเทียมกับข้อมูลที่เปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทย
โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทกับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติปัจจุบันของ
บริษัท ผู้ฝากหลักทรัพย์ (และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์) ซึ่งมีหุ้น
ของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับซีดีพี สามารถสั่งให้
ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชี
หลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคําสั่งการออกเสียงลงคะแนนและ
จัดส่งแบบดังกล่าวมายังซีดีพีตามวันที่กําหนดไว้ อนึ่ง แบบคําสั่ง
การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวจะระบุวาระการประชุมที่จะพิจารณา
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะเดียวกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนั้น ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ฝากหลักทรัพย์
ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจําปี 2558

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ดํารงตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายอึ้ง ตัก พัน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
สําหรับรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการในรายงานประจําปี โดยผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สําคัญของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัททั้งรายไตรมาสและ
ประจําปี 2558 ซึ่งได้จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards – IFRS) โดยได้สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูง
และผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานพบว่า บริษัทได้จัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วได้รายงานความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกัน
อย่างเป็นอิสระถึงขอบเขตการตรวจสอบ ข้อมูลที่มีสาระสําคัญในการจัดทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งอุปสรรคปัญหาในระหว่างการตรวจสอบ
ซึ่งทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในแจ้งว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ ตลอดจนไม่มีอุปสรรคหรือข้อจํากัดในการปฏิบัติงาน และความขัดแย้งที่สําคัญ
กับฝ่ายจัดการ
2. การสอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัทมีการดําเนินการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลการสอบทานพบว่า บริษัทได้ดําเนินการสอดคล้องกับนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกันที่ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้กระทําขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่สมเหตุสมผลตามข้อกําหนด
ทางการค้าปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีการอนุมัติตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในตามสรุปผลการตรวจสอบที่สํานักตรวจสอบภายใน
ได้รายงานเป็นรายไตรมาสและผลการประเมินการควบคุมภายในประจําปีโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) พบว่า
มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีในการประเมินการควบคุมภายในของ
บริษัทในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการเงิน ที่รายงานว่า ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ
4. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่การอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจําปี ประเมินผลการดําเนินการด้านการตรวจสอบภายในของบริษท
ั กํากับดูแลให้สาํ นักตรวจสอบภายในสามารถปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อแนะนําในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (“มาตรฐาน”) และแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งพบว่า ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายและ
แผนงานที่กําหนดไว้
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
มาตรฐานและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนการพิจารณาและให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากับดูแลให้บริษัทดําเนินกิจการต่างๆ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
โดยในปี 2558 ไม่พบรายการที่บริษัทกระทําการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ความชํานาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีและค่าบริการทางวิชาชีพอื่นนอกเหนือ
จากค่าสอบบัญชีของปีที่ผ่านมา โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559 และพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 7.91 ล้านบาท นอกจากนี้ สําหรับปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ให้สาํ นักงานหรือบริษท
ั สอบบัญชีอน
ื่ ทีแ่ ตกต่างจากผูส้ อบบัญชีของบริษท
ั เป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษท
ั ย่อยทางอ้อมในต่างประเทศจํานวนสีบ
่ ริษท
ั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วว่า การแต่งตัง้ ดังกล่าวจะไม่ลดทอนมาตรฐานและประสิทธิภาพ
ของการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
โดยสรุปในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดําเนินงานของบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญและ
เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ตอ่ บริษท
ั และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องครบถ้วน

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
และของเฉพาะบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วย
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ
้ ริหารเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค
่ วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ซึ่ ง กํ า หนดให้ ข ้ า พเจ้ า ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดด้ า นจรรยาบรรณ รวมถึ ง
วางแผนและปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึ ง การประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น
โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นิตยา เชษฐโชติรส)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4439
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2559
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557
(พันบาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
5

3,489,986

2,230,079

594,577

37,082

3,962

299

-

-

3,906,403

3,668,298

2,440,775

399,002

594,138

622,990

17,312

27,509

4

792,972

452,521

7,055,502

12,263,771

สินค้าคงเหลือ

7

35,204,112

34,084,240

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

4,136,088

3,719,144

21,767

17,759

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

9

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า

4, 6

ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

1,290,505

-

-

48,127,661

46,068,076

10,129,933

12,745,123

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10

75,736,975

67,614,203

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

-

142,490,266

101,829,893

266,946

270,525

-

-

4

88,273

77,533

12,987

3,730,394

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

1,261,244

1,114,390

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

46,921,247

47,250,779

78,292

64,188

ค่าความนิยม

15

7,050,851

7,043,748

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

177,140

150,053

34,971

26,580

สิทธิการเช่า

151,238

157,808

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

417,448

387,296

36,875

33,235

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

17

1,817,759

1,852,918

268,059

277,437

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

133,889,121

125,919,253

142,921,450

105,961,727

รวมสินทรัพย์

182,016,782

171,987,329

153,051,383

118,706,850

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

135

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557
(พันบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
18

7,842,092

8,536,490

5,629,479

5,300,000

4, 19

4,850,977

4,802,887

-

-

เจ้าหนี้อื่น

20

5,003,271

4,378,141

184,108

214,213

หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

18

1,000,000

-

-

-

18

9,532,044

13,410,950

8,878,541

2,500,000

จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า

เงินกู้ยืมและตั๋วแลกเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น
271,282

269,702

32,370,750

7,793,493

2,266,910

2,631,142

1,799

50,759

32,628

34,829

-

-

2,291,075

1,972,088

79,342

56,720

33,090,279

36,036,229

47,144,019

15,915,185

4, 18

104

104

1,316,504

12,568,700

หุ้นกู้

18

1,000,000

1,000,000

-

-

เงินกู้ยืมและตั๋วแลกเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน

18

24,883,036

26,554,794

23,955,008

4,000,000

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

820,008

964,948

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

22

2,817,220

2,576,745

200,109

173,354

140,622

178,196

122

77

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

29,660,990

31,274,787

25,471,743

16,742,131

รวมหนี้สิน

62,751,269

67,311,016

72,615,762

32,657,316

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4, 18

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

21

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557
(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

23

ทุนจดทะเบียน

29,000,000

29,000,000

29,000,000

29,000,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

25,110,025

25,110,025

25,110,025

25,110,025

(19,718,440)

(19,718,440)

31,035

31,035

23

17,215,737

17,215,737

17,215,737

17,215,737

24

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

84,385,026

73,290,094

35,178,824

40,792,737

5,992,932

2,465,223

-

-

115,885,280

101,262,639

80,435,621

86,049,534

3,380,233

3,413,674

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

119,265,513

104,676,313

80,435,621

86,049,534

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

182,016,782

171,987,329

153,051,383

118,706,850

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

24

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงกําไรขาดทุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557
(พันบาท)

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
เงินปันผลรับ

25
4, 33

172,049,209

162,039,998

-

-

4

-

-

3,867,285

3,329,259

4, 11

2,901

4,059

9,583,848

28,283,063

18,880

105,726

768,580

884,111

189,417

66,841

-

22,352

ดอกเบี้ยรับ
กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน

1,159,083

595,787

13,120

48,217

173,419,490

162,812,411

14,232,833

32,567,002

4, 7

121,830,030

114,710,097

-

-

ต้นทุนการให้บริการ

4

-

-

1,626,240

1,559,295

ค่าใช้จ่ายในการขาย

27

15,552,968

13,188,635

-

-

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

28

11,475,266

10,764,671

512,237

433,654

-

-

96,920

-

1,363,086

1,553,184

2,217,706

1,478,903

150,221,350

140,216,587

4,453,103

3,471,852

4, 10

3,847,973

-

-

-

4, 10

3,925,609

3,388,626

-

-

30,971,722

25,984,450

9,779,730

29,095,150

(4,508,084)

(4,551,619)

(64,444)

(184,442)

26,463,638

21,432,831

9,715,286

28,910,708

26,463,319

21,693,536

9,715,286

28,910,708

319

(260,705)

-

-

26,463,638

21,432,831

9,715,286

28,910,708

1.05

0.86

0.39

1.15

รายได้อื่น

4, 26

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

25

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน

31

รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกําไรจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
ส่วนแบ่งกําไรจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

32

กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

34
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557
(พันบาท)

26,463,638

21,432,831

9,715,286

28,910,708

22

(109,384)

(129,289)

(15,107)

(9,392)

32

24,519

24,683

3,023

1,879

(84,865)

(104,606)

(12,084)

(7,513)

1,147,720

(2,242,603)

-

-

2,401,154

(1,055,438)

-

-

-

(3,173)

-

-

20,340

3,985

-

-

3,569,214

(3,297,229)

-

-

3,484,349

(3,401,835)

(12,084)

(7,513)

29,947,987

18,030,996

9,703,202

28,903,195

29,939,756

18,276,030

9,703,202

28,903,195

8,231

(245,034)

-

-

29,947,987

18,030,996

9,703,202

28,903,195

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรือขาดทุน
ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

4, 10

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
เผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

32

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(19,718,440)

-

-

25,110,025

17,215,737

-

-

-

-

-

-

-

17,215,737

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

63,010,734

ยังไม่ได้
จัดสรร

-

2,900,000

-

-

-

73,290,094

21,578,871

(114,665)

21,693,536

- (11,299,511)

-

- (11,299,511)

- (11,299,511)

2,900,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

กําไรสะสม

(1,757,547)

(1,061,948)

(1,061,948)

-

-

-

-

-

(695,599)

4,002,732

3,352

3,352

-

-

-

-

-

3,999,380

7,079

(1,642)

(1,642)

-

-

-

-

-

8,721

212,959

(2,242,603)

(2,242,603)

-

-

-

-

-

2,455,562

ผลต่างจาก ส่วนแบ่งกําไร
ส่วนเกินทุน การเปลี่ยนแปลง
ขาดทุน
ผลต่างจาก
จากการ ในมูลค่ายุติธรรม
เบ็ดเสร็จอื่น
การแปลงค่า
ตีราคา
ของเงินลงทุน จากเงินลงทุน
งบการเงิน
สินทรัพย์
เผื่อขาย ในบริษัทร่วม

94,286,120

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

-

21,693,536

18,276,030

(3,417,506)

2,465,223 101,262,639

(3,302,841)

(3,302,841)

-

- (11,299,511)

-

- (11,299,511)

- (11,299,511)

5,768,064

รวมองค์
ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

97,993,090

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

11,643

21,432,831

18,030,996

(3,401,835)

3,413,674 104,676,313

(245,034)

15,671

(260,705)

(48,262) (11,347,773)

11,643

(59,905) (11,359,416)

(59,905) (11,359,416)

3,706,970

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

งบการเงินรวม

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

-

กําไรหรือขาดทุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้า
-

-

-

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

-

-

-

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

(19,718,440)

-

35

25,110,025

-

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้า

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ
ที่ออกและ ปรับโครงสร้าง
ชําระแล้ว
ทางธุรกิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

139

(19,718,440)

-

-

25,110,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

-

กําไร

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้า
-

-

-

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

-

-

-

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

(19,718,440)

-

35

25,110,025

-

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้า

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ
ที่ออกและ ปรับโครงสร้าง
ชําระแล้ว
ทางธุรกิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

17,215,737

-

-

-

-

-

-

-

17,215,737

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

73,290,094

ยังไม่ได้
จัดสรร

-

2,900,000

-

-

-

84,385,026

26,412,047

(51,272)

26,463,319

- (15,317,115)

-

- (15,317,115)

- (15,317,115)

2,900,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

กําไรสะสม

663,864

2,421,411

2,421,411

-

-

-

-

-

(1,757,547)

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

3,961,310

(41,422)

(41,422)

-

-

-

-

-

4,002,732

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคา
สินทรัพย์

7,079

-

-

-

-

-

-

-

7,079

1,360,679

1,147,720

1,147,720

-

-

-

-

-

212,959

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

-

29,939,756

3,476,437

26,463,319

5,992,932 115,885,280

3,527,709

3,527,709

-

- (15,317,115)

-

- (15,317,115)

- (15,317,115)

2,465,223 101,262,639

รวมองค์
ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจาก ส่วนแบ่งกําไร
การเปลี่ยนแปลง
ขาดทุน
ในมูลค่ายุติธรรม
เบ็ดเสร็จอื่น
ของเงินลงทุน จากเงินลงทุน
เผื่อขาย ในบริษัทร่วม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

19,512

29,947,987

3,484,349

26,463,638

3,380,233 119,265,513

8,231

7,912

319

(41,672) (15,358,787)

19,512

(61,184) (15,378,299)

(61,184) (15,378,299)

3,413,674 104,676,313

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

งบการเงินรวม
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รายงานประจําปี 2558

31,035

25,110,025

17,215,737

-

-

-

-

-

17,215,737

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

2,900,000

-

-

-

-

-

2,900,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

40,792,737

28,903,195

(7,513)

28,910,708

(11,299,511)

(11,299,511)

23,189,053

ยังไม่ได้จัดสรร

กําไรสะสม

86,049,534

28,903,195

(7,513)

28,910,708

(11,299,511)

(11,299,511)

68,445,850

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

-

-

-

31,035

ผลต่างจากการ
ปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจ

-

35

25,110,025

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ
และชําระแล้ว

กําไร

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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-

-

31,035

25,110,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

-

-

-

-

31,035

ผลต่างจากการ
ปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจ

กําไร

35

25,110,025

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ
และชําระแล้ว

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

17,215,737

-

-

-

-

-

17,215,737

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

2,900,000

-

-

-

-

-

2,900,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

9,703,202

9,703,202

80,435,621

(12,084)

35,178,824

9,715,286

(12,084)

(15,317,115)

(15,317,115)

9,715,286

(15,317,115)

86,049,534

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(15,317,115)

40,792,737

ยังไม่ได้จัดสรร

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี

26,463,638

21,432,831

9,715,286

28,910,708

4,400,333

3,986,477

22,968

22,884

(18,880)

(105,726)

(768,580)

(884,111)

1,363,086

1,553,184

2,217,706

1,478,903

(130,959)

(59,200)

101,722

(59)

14,256

14,185

-

-

50,000

50,000

9,375

9,375

485

136,670

-

-

-

(105,208)

-

-

(445,766)

-

-

-

(11,035)

(135,663)

(18)

(256)

65,010

(175)

-

-

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

6

ตัดจําหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ชํานาญการ
ขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
กําไรจากการจําหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(2,901)

(4,059)

(9,583,848)

(28,283,063)

240,422

229,782

18,394

16,966

4, 10

(3,847,973)

-

-

-

4, 10

(3,925,609)

(3,388,626)

-

-

32

4,508,084

4,551,619

64,444

184,442

28,722,191

28,156,091

1,797,449

1,455,789

(248,260)

207,839

(2,041,773)

-

เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(351,098)

(207,808)

(67,736)

93,652

(1,136,370)

(384,084)

-

-

(374,032)

1,294,214

6,188

(10,970)

47,179

(394,225)

-

-

137,915

31,132

3,593

34,542
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557
(พันบาท)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

823,125

677,448

(99,190)

88,039

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(18,474)

(3,544)

45

61

(115,590)

(86,186)

(584)

(7,976)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

27,486,586

29,290,877

(402,008)

1,653,137

จ่ายภาษีเงินได้

(5,002,548)

(4,884,210)

(114,021)

(623,749)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

22,484,038

24,406,667

(516,029)

1,029,388

18,934

106,614

767,826

885,299

2,275,873

2,438,284

9,583,848

28,283,063

(3)

6,495

-

-

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

-

-

(19,813,312)

(3,544,300)

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง

-

-

28,812,512

4,262,100

เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นลดลง

-

2,004

-

-

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

74,200

-

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

(40,734,573)

(16,383,290)

19,512

11,643

-

-

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินสดรับสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม

-

4,464,928

-

-

1,736,271

-

-

-

(154,405)

-

-

-

(4,064,668)

(4,762,875)

(32,084)

(28,726)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

119,072

192,910

26

261

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(57,120)

(32,380)

(12,224)

(7,769)

3,955

942

-

-

(500)

-

-

-

(14,841)

178,731

2

24

(117,920)

2,607,296

(21,353,779)

13,466,662

เงินสดรับจากบริษัทร่วมลดทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(1,377,630)

(1,258,619)

(2,360,786)

(1,500,630)

(15,317,115)

(11,299,511)

(15,317,115)

(11,299,511)

(61,184)

(59,905)

-

-

84,292

(40,345)

-

(353)

104,294,829

31,654,000

85,480,000

18,600,000

(105,053,000)

(25,244,000)

(85,130,000)

(13,300,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

59,193,204

4,514,200

ชําระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

(45,938,000)

(9,568,870)

30,500,000

511,497

29,000,000

-

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(33,554,525)

(24,083,558)

(2,500,000)

(2,667,000)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(20,484,333)

(29,820,441)

22,427,303

(15,222,164)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

1,881,785

(2,806,478)

557,495

(726,114)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

2,230,079

5,101,568

37,082

763,196

(621,878)

(65,011)

-

-

3,489,986

2,230,079

594,577

37,082

601,174

557,776

8,886

7,725

-

-

12,569,000

-

-

-

3,719

-

จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5

รายการที่ไม่เป็นเงินสด
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

สารบัญ

หมายเหตุ

สารบัญ

1

ข้อมูลทั่วไป

21

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน

22

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

23

ทุนเรือนหุ้น

4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

24

สํารอง

5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

25

ส่วนงานดําเนินงาน

6

ลูกหนี้การค้า

26

รายได้อื่น

7

สินค้าคงเหลือ

27

ค่าใช้จ่ายในการขาย

8

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

28

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

29

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

10

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

30

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

11

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

31

ต้นทุนทางการเงิน

12

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

32

ภาษีเงินได้

13

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

33

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

14

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

34

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

15

ค่าความนิยม

35

เงินปันผล

16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

36

เครื่องมือทางการเงิน

17

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

37

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

18

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

38

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

19

เจ้าหนี้การค้า

39

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

20

เจ้าหนี้อื่น

40

การจัดประเภทรายการใหม่

9

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและให้บริการด้านการจัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)
ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจําหน่าย เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และไม่ผสมแอลกอฮอล์ และร้านอาหารญี่ปุ่น รายละเอียดของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

1 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

ผลิตเบียร์ นํ้าดื่มและนํ้าโซดา

ไทย

100.00

100.00

2 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด

ผลิตเบียร์ นํ้าดื่มและนํ้าโซดา

ไทย

100.00

100.00

ผลิตเบียร์ นํ้าดื่มและนํ้าโซดา

ไทย

100.00

100.00

4 บริษัท แสงโสม จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

5 บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

6 บริษัท มงคลสมัย จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

7 บริษัท ธนภักดี จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

8 บริษัท กาญจนสิงขร จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

9 บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

10 บริษัท อธิมาตร จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

11 บริษัท เอส. เอส. การสุรา จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

12 บริษัท แก่นขวัญ จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

13 บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

14 บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

16 บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

17 บริษัท นทีชัย จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

18 บริษัท หลักชัยค้าสุรา จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

19 บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

20 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายเบียร์ สุรา และ
ไทย

100.00

100.00

เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

22 บริษัท ป้อมกิจ จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายเบียร์

ไทย

100.00

100.00

23 บริษัท ป้อมคลัง จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายเบียร์

ไทย

100.00

100.00

ชื่อกิจการ

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2558
2557

บริษัทย่อยทางตรง

3 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่

(ประเทศไทย) จํากัด

15 บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์

ดิสทิลเลอรี่ จํากัด

เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
21 บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายเบียร์ สุรา และ
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24 บริษัท ป้อมโชค จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายเบียร์

ไทย

100.00

100.00

25 บริษัท ป้อมเจริญ จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายเบียร์

ไทย

100.00

100.00

26 บริษัท ป้อมบูรพา จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายเบียร์

ไทย

100.00

100.00

27 บริษัท ป้อมพลัง จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายเบียร์

ไทย

100.00

100.00

28 บริษัท ป้อมนคร จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายเบียร์

ไทย

100.00

100.00

29 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายเบียร์

ไทย

100.00

100.00

30 บริษัท นํายุค จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายสุรา และ
ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ชื่อกิจการ

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2558
2557

บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)

เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
31 บริษัท นํากิจการ จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายสุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

32 บริษัท นําพลัง จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายสุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

33 บริษัท นําเมือง จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายสุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

34 บริษัท นํานคร จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายสุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

35 บริษัท นําธุรกิจ จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายสุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

36 บริษัท นํารุ่งโรจน์ จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายสุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

37 บริษัท นําทิพย์ จํากัด

ผู้จัดจําหน่ายสุรา และ

38 บริษัท ทิพย์ชโลธร จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายเบียร์ สุรา และ

เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
39 บริษัท กฤตยบุญ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

40 บริษัท สุราทิพย์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

41 บริษัท สุนทรภิรมย์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

42 บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

43 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

จัดจําหน่ายก๊าซชีวภาพ

ไทย

100.00

100.00

44 บริษัท ไทยโมลาส จํากัด

จัดจําหน่ายกากนํ้าตาล

ไทย

99.72

99.72

45 บริษัท อาหารเสริม จํากัด

จัดจําหน่ายอาหารสัตว์และปุ๋ย

ไทย

100.00

100.00

46 บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล

จัดจําหน่ายวัสดุและ

(ประเทศไทย) จํากัด

บริการจัดซื้อจัดจ้าง

ไทย

100.00

100.00

47 บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด

ผลิตอิฐและจําหน่ายสุรา

ไทย

100.00

100.00

48 บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จํากัด

ผลิตถังไม้โอ๊ค

ไทย

100.00

100.00

49 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด

จัดจําหน่ายขวด

ไทย

100.00

100.00
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บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2558
2557

50 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

บริการขนส่งและจัดจําหน่าย

ไทย

100.00

100.00

51 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

ให้บริการด้านโฆษณา
และส่งเสริมการตลาด

ไทย

100.00

100.00

52 บริษัท ทศภาค จํากัด

ธุรกิจโฆษณา

ไทย

100.00

100.00

53 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด

จัดอบรม

ไทย

100.00

100.00

54 International Beverage Holdings Limited

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

55 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จํากัด

ถือครองเครื่องหมายการค้า

ไทย

100.00

100.00

56 บริษัท เบียร์ช้าง จํากัด

ถือครองเครื่องหมายการค้า
ไทย

100.00

100.00

ชื่อกิจการ
บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)

และผลิตหัวเชื้อเบียร์
57 บริษัท เบียร์อาชา จํากัด

ถือครองเครื่องหมายการค้า
และผลิตหัวเชื้อเบียร์

ไทย

100.00

100.00

58 บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

59 บริษัท ประมวลผล จํากัด

ผลิตและจัดจําหน่ายสุรา

ไทย

100.00

100.00

60 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

กิจการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
ไทย

79.66

79.66

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

-

และจัดจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
61 บริษัท ซี เอ ซี จํากัด

บริหารจัดการศูนย์ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

62 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

ให้บริการด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

63 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด

ผู้จัดหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอกอฮอล์

64 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

100.00

-

65 บริษัท เบฟโค จํากัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00 4

-

66 บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จํากัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00 4

-

บริษัทย่อยทางอ้อม
67 บริษัท สุราไทยทํา จํากัด 5

ผลิตและจัดจําหน่ายสุรา

ไทย

99.90

99.90

5

จัดจําหน่ายสุรา

ไทย

100.00

100.00

69 บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จํากัด 5

จัดจําหน่ายสุรา

ไทย

100.00

100.00

จัดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สิงคโปร์

100.00

100.00

จัดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กัมพูชา

100.00

100.00

จัดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มาเลเซีย

100.00

100.00

จัดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ฮ่องกง

100.00

100.00

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

ฮ่องกง

100.00

100.00

68 บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จํากัด

70 InterBev (Singapore) Limited 1
71 InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
72 InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

1

1

73 Best Spirits Company Limited

1

74 International Beverage Holdings (UK)

ธุรกิจลงทุน

Limited 1
75 International Beverage Holdings

(China) Limited

ธุรกิจลงทุน

1

76 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

77 บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด 2

2

ผลิตและจัดจําหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม

ไทย

79.66

79.66

ร้านอาหารบะหมี่ญี่ปุ่น

ไทย

79.66

79.66
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78 Oishi International Holdings Limited2

จัดจําหน่ายเครื่องดื่มในต่างประเทศ

ฮ่องกง

79 บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 5

หยุดดําเนินกิจการ

80 บริษัท สุราแม่โขง จํากัด

ให้บริการคําปรึกษา

81 บริษัท ช้าง คอร์ป จํากัด

ให้บริการด้านโฆษณา

ชื่อกิจการ

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2558
2557

บริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)
79.66

79.66

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

แอลกอฮอล์

สิงคโปร์

100.00

100.00

83 International Beverage Trading Limited 1

จัดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เบอร์มิวดา

100.00

100.00

84 InterBev Investment Limited 1

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

85 InterBev Trading (Hong Kong) Limited 1

จัดจําหน่ายและทําการตลาดผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม

ฮ่องกง

100.00

100.00

จัดจําหน่ายอาหารว่าง

ไทย

79.66

79.66

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

-

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

-

แอลกอฮอล์

สหรัฐอเมริกา

100.00

100.00

ถือครองเครื่องหมายการค้า

สิงคโปร์

100.00

100.00

และประชาสัมพันธ์
82 Beer Chang International Limited 1

ผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่ผสม

86 บริษัท โออิชิ สแน็ค จํากัด
87 บริษัท เบียร์โค จํากัด

2

1

88 บริษัท เวลวอเตอร์ จํากัด

1

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
89 International Beverage Holdings Limited

USA, Inc.

1

90 Super Brands Company Pte.
91 Blairmhor Limited

Ltd. 1

1, 5

จัดจําหน่ายเครื่องดื่ม

ธุรกิจลงทุน

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

92 Inver House Distillers Limited 1

ผลิตและจัดจําหน่ายสุรา

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

93 InterBev Trading (China) Limited 1

จัดจําหน่ายเครื่องดื่ม

สาธารณรัฐ

แอลกอฮอล์

ประชาชนจีน

100.00

100.00

ผลิตสุรา

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

100.00

100.00
100.00

94 Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

1

95 Blairmhor Distillers Limited 1, 5

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

96 Wee Beastie Limited 1, 5

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

97 Moffat & Towers Limited

1, 5

98 Glen Calder Blenders Limited

1, 5

99 Hankey Bannister & Company Limited
100 R. Carmichael & Sons Limited

1, 5

1, 5

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

101 J MacArthur Junior & Company Limited 1, 5

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

102 Mason & Summers Limited 1, 5

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

103 James Catto & Company Limited

1, 5

104 The Knockdhu Distillery Co., Ltd.

1, 5

105 Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd.

1, 5

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

106 The Pulteney Distillery Co., Ltd. 1, 5

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

107 The Balblair Distillery Co., Ltd. 1, 5

หยุดดําเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

ผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่ม

ไทย

64.66

64.66

108 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

1

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

109 บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จํากัด 1

ธุรกิจลงทุน

ไทย

64.66

64.66

110 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จํากัด 1

ผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่ม

ไทย

64.66

64.66

บริการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ไทย

64.66

64.66

บริหารตราสินค้า

ฮ่องกง

64.66

64.66

ผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มชูกําลัง

ไทย

64.66

64.66

ผลิตเครื่องดื่ม และจัดจําหน่าย

สาธารณรัฐ

อาหารและเครื่องดื่ม

ประชาธิไตย
100.00

-

79.66

79.66

43.81

43.81

79.66

-

ไทย

100.00

100.00

และตัวแทนจําหน่ายสุรา

ไทย

99.84

99.84

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

-

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

-

ไทย

25.86

25.86

สิงคโปร์

28.53

28.54

การพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิงคโปร์

28.44

28.49

ลิขสิทธิ์

49.49

49.49

ชื่อกิจการ

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2558
2557

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)

111 บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จํากัด
112 Great Brands Limited

1

1

113 บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากัด
114 Interbev Timor, Unipessoal Lda

1

1

ติมอร์-เลสเต
115 Oishi F&B (Sinapore) Ple.
116 Oishi Myanmar Limited

Ltd.2

ธุรกิจบริหารตราสินค้า และให้คําปรึกษา สิงคโปร์

2

ธุรกิจร้านอาหาร

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

117 Oishi Group Limited Liability Company 2

บริการให้คําปรึกษา

สาธารณรัฐ

การบริหารด้านการตลาด

สังคมนิยม
เวียดนาม

118 บริษัท ไทยดริ้งค์

จํากัด 1

จัดจําหน่ายเครื่องดื่ม

119 บริษัท เอส. พี. เอ็ม. อาหารและเครื่องดื่ม

1

จํากัด
120 บริษัท ช้างเบียร์

ผลิตและจัดจําหน่าย
นํ้าดื่มและเครื่องดื่มชูกําลัง

จํากัด 1

121 บริษัท โซวอเตอร์ จํากัด

1

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม
122 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากัด 3

ผลิตและจัดจําหน่าย
บรรจุภัณฑ์พลาสติก

123 Fraser and Neave, Limited 3

ผลิตและจัดจําหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม และสิ่งพิมพ์

124 Frasers Centrepoint Limited

3

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
125 Liquorland Limited 3
1

บริษัทย่อยทางตรงหรือทางอ้อมของ International Beverage Holding Limited

2

บริษัทย่อยทางตรงหรือทางอ้อมของ บริษัท โออิชิ จํากัด (มหาชน)

3

บริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท International Beverage Holding Limited

4

บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 51 และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49

5

ปัจจุบันบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ประกอบกิจการ

สหราชอาณาจักร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ InterBev Investment Limited (“IBIL”) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 และในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทของ InterBev (Singapore) Limited (“IBS”) และ Super Brands Company Pte. Ltd. (“SB”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558
คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ IBIL IBS และ SB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
จํานวน 1,229.66 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 5.49 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และ 5.49 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ตามลําดับ ทั้งนี้ IBIL ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแล้วจาก 817.96 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (817.96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์) เป็น 2,047.62 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ (2,047.62 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์) IBS ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจาก 61.25 ล้านเหรียญสิงคโปร์
(61.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์) เป็น 66.74 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (66.74 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

1 เหรียญสิงคโปร์) และ SB ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจาก 60.46 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (60.46 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 เหรียญสิงคโปร์) เป็น 65.95 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (65.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

BeerCo Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศฮ่องกง โดยมีทน
ุ จดทะเบียนเป็นจํานวนเงิน
24,950 ล้านบาท (หุน
้ สามัญจํานวน 24,950 ล้านหุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 1 บาท)
Wellwater Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศฮ่องกง โดยมีทน
ุ จดทะเบียนเป็น
จํานวนเงิน 7,950 ล้านบาท (หุน
้ สามัญจํานวน 7,950 ล้านหุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 1 บาท)
บริษท
ั ช้างคอร์ปอเรชัน
่ จํากัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยทางตรงของบริษท
ั ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น
จํานวนเงิน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญจํานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท)
บริษัท ช้างเบียร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น
จํานวนเงิน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญจํานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
บริษัท เบฟโค จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีทน
ุ จดทะเบียนเป็นจํานวนเงิน
1 ล้านบาท (หุน
้ สามัญจํานวน 0.1 ล้านหุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 10 บาท)
บริษท
ั โซ วอเตอร์ จํากัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยทางอ้อมของบริษท
ั ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น
จํานวนเงิน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญจํานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เบฟโค จํากัด และบริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ผู้ถอื หุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติให้
1)
2)

บริษท
ั เบฟโค จํากัด เพิม
่ ทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (หุน
้ สามัญจํานวน 0.1 ล้านหุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 10 บาท) เป็น 5,480 ล้านบาท
(หุน
้ สามัญจํานวน 548 ล้านหุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 10 บาท) และเรียกชําระเงินทุนชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน 5,436 ล้านบาท และ
บริษท
ั โซ วอเตอร์ จํากัด เพิม
่ ทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (หุน
้ สามัญจํานวน 0.1 ล้านหุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 10 บาท) เป็น 10,740
ล้านบาท (หุน
้ สามัญจํานวน 1,074 ล้านหุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 10 บาท) และเรียกชําระเงินทุนชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน 10,654 ล้านบาท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการ
ซื้อหุ้นทุนที่ออกและชําระแล้วร้อยละ 46.38 ร้อยละ 64.66 และร้อยละ 99.84 ของบริษัทไทยดริ้งค์ จํากัด บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาคารและเครื่องดื่ม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เป็นจํานวนเงิน 74.2 ล้านบาท
9,971.5 ล้านบาท และ 605.3 ล้านบาท ตามลําดับ

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2558 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับ
การจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ข้อ 39
ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลา
รายงาน

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายการ

เกณฑ์การวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย

มูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน

มูลค่ายุติธรรม

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบน
ั ของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ทก
ี่ าํ หนดไว้ได้เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ณ)

ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในงบการเงิน
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธี
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สําคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจํานวนเงินที่รับรู้ใน
งบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (น)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36

การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบ
โดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญอย่างสมํ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจาก
บุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา
กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่า
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัด
ประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
•
•
•

ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
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หากข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่า
ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับตํ่าสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับ
การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
•
•

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ที่ดน
ิ อาคารและอุปกรณ์

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
การควบคุมหมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการ
นั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริษัทต้องนําสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อํานาจใน
การควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้
ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จํานวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียใน
ส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัท
และผู้ถูกซื้อ ให้ใช้ราคาที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจากสิ่งตอบแทน
ที่โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และ
สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่
ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนส่วนได้เสียในกิจการภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมกลุ่มบริษัท ถือเป็นการเข้าครอบครองเสมือนว่า
ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้าสุดหรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วันใดจะหลังกว่า เพื่อ
ปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดทํางบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของ
ผู้ถือหุ้นที่กลุ่มบริษัทมี ส่วนควบคุม ส่วนประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนของกลุ่มบริษัท
เว้นแต่ส่วนที่ได้มานั้นได้รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจาก
การเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท
งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
การสูญเสียอํานาจควบคุม
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรู้
รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบ
การเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือการควบคุมร่วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม
ถูกตัดรายการกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันนั้น
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยงานในต่าง
ประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทําให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญหรือ
การควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกําไรหรือขาดทุน
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โดยเป็นส่วนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่าย หากกลุ่มบริษัทจําหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม
ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอํานาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพียงบางส่วนโดยที่กลุ่ม
บริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกําไรหรือขาดทุน
รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าว มิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชําระหนี้หรือไม่มี
ความเป็นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพน
ั ธ์ได้ถก
ู นํามาใช้เพือ่ จัดการความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
และความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็น
ตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้แสดงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินและ
รับรู้เมื่อมีการชําระเงิน
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะต้องชําระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหน ้ีและการคาดการณ์เก่ียวกับการชําระหน้ีในอนาคตของลูกค้า ลูกหน้ีจะถูกตัด
จําหน่ายบัญชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ
(ฉ) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ต้นทุนของสินค้าคํานวณโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่
ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าคํานวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับ
การปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จําเป็นโดยประมาณในการขาย
(ช) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุม
่ สินทรัพย์ทย
ี่ กเลิกซึง่ ประกอบด้วยสินทรัพย์และหนีส้ น
ิ ) ทีค
่ าดว่ามูลค่าตามบัญชีทจี่ ะได้รบ
ั คืนส่วนใหญ่มาจากการ
ขายมากกว่ามาจากการใช้สน
ิ ทรัพย์นน
ั้ ต่อไป จัดเป็นประเภทสินทรัพย์ทถ
ี่ อื ไว้เพือ่ ขาย สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของกลุม
่ สินทรัพย์ทย
ี่ กเลิก) วัด
มูลค่าด้วยจํานวนทีต
่ าํ่ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบ
ั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับกลุม
่ สินทรัพย์ทย
ี่ กเลิก
นําไปปันส่วนให้กบ
ั ค่าความนิยมเป็นลําดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กบ
ั ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ น
ิ ตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการ
ขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสําหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ผลกําไรรับรู้
ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้
(ซ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
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แสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูก
ตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขาย
แสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน
บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการตัดจําหน่าย เงินลงทุน จะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ากําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็น
เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
การจําหน่ายเงินลงทุน
เมือ่ มีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิทไี่ ด้รบ
ั และมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีทก
ี่ ลุม
่ บริษท
ั จําหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถ
่ อื อยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจ่ าํ หน่ายไปและเงินลงทุนทีย
่ งั ถืออยูใ่ ช้วธ
ิ ถ
ี วั เฉลีย
่
ถ่วงนํ้าหนัก โดยปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้
ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง
ทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม
ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการ
อายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

20

ปี

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตี
ใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกําหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของ
วัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความ
ประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุน
จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสําคัญแยก
ต่างหากจากกัน
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กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จํานวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุน
จากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชําระจะแยกเป็นส่วนที่เป็น
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินและส่วนทีจ่ ะหักจากหนีต
้ ามสัญญา เพือ่ ทําให้อต
ั ราดอกเบีย
้ แต่ละงวดเป็นอัตราคงทีส
่ าํ หรับยอดคงเหลือของหนีส
้ น
ิ ค่าใช้จา่ ย
ทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสมํ่าเสมอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาที่ดิน
ทุกๆ สามถึงห้าปี หรือเมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อมูลค่าที่ดิน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมิน
ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในกําไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว
ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่ จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจํานวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจําหน่ายสินทรัพย์ที่
ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จําหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสมและไม่รวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่
ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไร
หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสือ่ มราคาคํานวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลีย
่ นแทนอืน
่
หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของ
สินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ถังไม้โอ๊ค
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สํานักงาน
ยานพาหนะ

5 ถึง 30 ปี
5 ถึง 40 ปี
2 ถึง 33 ปี
3 ถึง 40 ปี
10 ถึง 20 ปี
3 ถึง 10 ปี
3 ถึง 10 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น รอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุ
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ประกอบงบการเงิน 3(ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สําหรับ
ตราสารทุน – การบัญชีด้านผู้ลงทุน มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค รับรู้
ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รายจ่ายที่เกิดจาก
การพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนั้นมี
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมี
ทรัพยากรเพียงพอที่จะนํามาใช้เพื่อ ทําให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนําสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับ
รู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนสําหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถนํามา
ใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ยืมสามารถนํามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่
เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สําหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้า

3 ถึง 10 ปี
10 ถึง 20 ปี

สิทธิการดําเนินกิจการ

10 ปี

ลิขสิทธิ์

10 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ฏ) สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
(ฐ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทําการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อม
ใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
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ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่
เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา
ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมี
การด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ยอดขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทุน
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขายคํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หัก
ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง
ที่มีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ที่ไม่กอ่ ให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์
โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย การกลับ
รายการจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทาง การเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูก
รับรู้โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ
ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
มาก่อน
(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ฒ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงในราคาทุน
(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทํางานให้กับ
กิจการ
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้นั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจําทุกปี โดยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคํานวณอาจทําให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบัน
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
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ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้
รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกําหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่า
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการ
สมทบเงินและการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต
หรือกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กําไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์
พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวด
ปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้อก
ี ต่อไป หรือเมือ่ กลุม
่ บริษท
ั รับรูต
้ น
้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน นับจาก
วันสิน
้ รอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ด) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการ
คิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบันซึ่ง แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
(ต) ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่ม
บริษัท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างต้นทุนในการรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ ณ วันที่รวมธุรกิจ (ยกเว้นกิจการที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน จะปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม) โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงผลต่างจากการ
ปรับโครงสร้างทางธุรกิจแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น และจะตัดจําหน่ายเมื่อขายเงินลงทุนออกไป
(ถ) รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ
การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้รบ
ั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมือ่ ได้โอนความเสีย
่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าทีม
่ น
ี ย
ั สําคัญไปให้กบ
ั ผูซ
้ อื้ แล้ว และจะไม่รบ
ั รูร้ ายได้
ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการ
ขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้อง
รับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ
ค่านายหน้า
สําหรับรายการค้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทนมากกว่าการเป็นตัวการ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ด้วยจํานวนเงินสุทธิเป็นค่านายหน้า
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการ
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เฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้น
เกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
(ท) ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่า
จะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุน และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ธ) สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันทีเ่ ริม
่ ต้นข้อตกลง กลุม
่ บริษท
ั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่า หรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณา
จากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สน
ิ ทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่
สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่า
ยุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้
สินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่
จ่าย และต้นทุนทาง การเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
(น) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจํานวนที่ใช้
เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก
การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี
และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์
จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือ
ที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชําระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับ
ภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต
การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจ
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จะทําให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
สําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
(บ) กําไรต่อหุ้น
กลุ่มบริษัทแสดงกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับหุ้นสามัญ กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน
(ป) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน) จะแสดงถึง
รายการทีเ่ กิดขึน
้ จากส่วนงานดําเนินงานนัน
้ โดยตรงรวมถึงรายการทีไ่ ด้รบ
ั การปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการทีไ่ ม่สามารถปันส่วนได้สว่ นใหญ่
ประกอบด้วย ผลกระทบสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย เงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินบางส่วน และเงินลงทุนบาง
รายการ

4. บุคคลหรือกิจการที่เกีย
่ วข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอํานาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ
ในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การ
เกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากบริษัทย่อยทางตรง บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1)
มีดังนี้
ประเทศที่
จัดตั้ง/
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

1 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จํากัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

2 บริษัท สินเอกพาณิชย์ จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ชื่อกิจการ

3 บริษัท บางเลนการเกษตร จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

4 บริษัท พิเศษกิจ จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

5 บริษัท นํ้าตาลทิพย์กําแพงเพชร จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

6 บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลชลบุรี จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

7 บริษัท ไทย อะโกรโปรดักส์ จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

8 บริษัท นํ้าตาลทิพย์สุโขทัย จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

10 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

9 บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลสุพรรณบุรี จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

11 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

12 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
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13 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

14 บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย
จํากัด (มหาชน)
15 บริษัท บางนากลาส จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

16 บริษัท ทีซีซี โฮเทล คอลเล็คชั่น จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

17 บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

18 บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

19 บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

20 บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

21 บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

22 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

23 บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

24 บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

25 Silvercord Capital (Singapore) Limited

สิงคโปร์

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

26 บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

27 บริษัท ตะวันออก เคมีเกิ้ล จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

28 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

ไทย

กรรมการและผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่ถอื หน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

29 บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด

ไทย

กรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม

30 บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

31 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

32 บริษัท ธนสินธิ จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

33 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

34 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

36 กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

37 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

38 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

39 บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการ

สิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล

สิทธิเรียกร้องไดนามิค แอสเส็ทส์
35 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน

ไทยคอมเมอร์เซียลอินเวสเม้นต์

และถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
40 บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จํากัด ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและ
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

41 บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50

42 บริษัท พี เอส รีไซเคิล จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติกับผู้มีอํานาจควบคุม

43 บริษัท แก้วกรุงไทย จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

44 T.C.C. International Limited

ฮ่องกง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

45 Best Wishes Co., Ltd.

ฮ่องกง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

46 บริษัท บางกอกกล๊าส จํากัด

ไทย

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

47 บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด

ไทย

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

48 บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

ไทย

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

ชื่อกิจการ

49 บริษัท เพชรแพค จํากัด

ไทย

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

50 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด

ไทย

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

51 TCC Assets Ltd.

หมู่เกาะ

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางตรง

165

บริติชเวอร์จิน
52 บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

53 InterContinental Singapore

สิงค์โปร์

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

54 บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจ เม้นท์ จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

55 บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

56 บริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้น จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

57 บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จํากัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

58 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้

ไทย

กรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม

สิงคโปร์

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 28.53 ใน Fraser

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
59 F&N Group และบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันกับ F&N Group
60 FCL Group และบุคคลหรือกิจการ

and Neave, Limited
สิงคโปร์

ที่เกี่ยวข้องกันกับ FCL Group
61 ผู้บริหารสําคัญ

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 28.44 ใน Fraser
Centrepoint Limited

ไทย

บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขายสินค้า

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

รายได้จากการให้บริการ

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อสินค้า/วัตถุดิบ

ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

การรับบริการ

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อขายเงินลงทุน

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย

อัตราที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

-

-

3,867

3,329

ต้นทุนการให้บริการ

-

-

373

369

-

-

9,584

28,283

ดอกเบี้ยรับ

-

-

765

818

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

1,334

1,200

รายได้อื่น

-

-

6

46

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

-

20

16

เงินปันผลรับ

11

เพิ่มทุนในบริษัทย่อย

11

-

-

37,941

16,375

ซื้อเงินลงทุน

11

-

-

2,793

8

จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

-

74

-

บริษัทร่วม

10

3,848

-

-

-

3,926

3,389

-

-

1,148

(2,243)

-

-

2,273

2,434

-

-

-

4,465

-

-

437

387

411

360

16

9

16

9

453

396

427

369

รายได้จากการขายสินค้า

770

549

-

-

ซื้อวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ

9,331

9,129

-

-

211

219

-

-

ส่วนแบ่งกําไรจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับ
เงินสดรับจากบริษัทร่วมลดทุน
ผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

โสหุ้ยการผลิต
ต้นทุนการให้บริการ

-

-

186

141

เงินปันผลรับ

3

4

-

-

383

45

2

2

1,031

832

10

6

719

185

-

-

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
ขายอาคารและอุปกรณ์
ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

9

2

-

-

-

1,810

-

-

-

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ลูกหนี้การค้า – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย

-

-

2,441

399

บริษัทร่วม

43

24

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

58

29

-

-

101

53

2,441

399

รวม

-

บริษัทร่วม

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

-

บริษัทย่อย

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

เงินให้
กู้ยืม
ระยะยาว

88

88

-

ลูกหนี้อื่น

793

525

268

-

ลูกหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

บริษัทย่อย

เงินให้
กู้ยืม
ระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

88

88

-

รวม

2558

793

525

268

-

รวม

2558

-

-

-

เงินให้
กู้ยืม
ระยะยาว

-

-

-

-

เงินให้
กู้ยืม
ระยะสั้น
ลูกหนี้อื่น

เงินให้
กู้ยืม
ระยะสั้น

453

453

เงินให้
กู้ยืม
ระยะยาว

6,902

-

ลูกหนี้อื่น

154

81

-

2558

7,056

81

-

6,975

เงินให้
กู้ยืม
ระยะยาว

12,182

-

-

12,182

82

-

82

12,264

-

12,264

(ล้านบาท)

รวม

78
78

ลูกหนี้อื่น

78
78

-

-

-

13

12

1

13

12

1

รวม

3,719

-

3,719

11

10

1

ลูกหนี้อื่น

3,730

10

3,720

(ล้านบาท)

รวม

2557

451

451

-

73

รวม

2557

2

2

6,902

ลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

รวม

งบการเงินรวม

รวม

ลูกหนี้อื่น

2557

2558

2557
เงินให้
กู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
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งบการเงิน

รายงานประจําปี 2558

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

สรุปเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2558

2557

169

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

-

-

6,902

12,182

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

-

-

-

3,719

รวม

-

-

6,902

15,901

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 มกราคม

-

-

12,182

14,422

จัดประเภทจากเงินให้กู้ระยะยาว

-

-

3,719

-

เพิ่มขึ้น

-

-

19,813

1,333

ลดลง

-

-

(28,812)

(3,573)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

6,902

12,182

ณ วันที่ 1 มกราคม

-

-

3,719

2,197

จัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

-

-

(3,719)

-

เพิ่มขึ้น

-

-

-

2,211

ลดลง

-

-

-

(689)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

-

3,719

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตาม
ประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน
การดําเนินงานของบริษัทย่อย
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์
รวม

876

531

7,069

15,994

5

-

-

-

881

531

7,069

15,994

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

257

241

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1,307

1,298

-

-

รวม

1,564

1,539

-

-

(ล้านบาท)

บริษัทร่วม

-

บริษัทร่วม

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

บริษัทย่อย
-

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

-

เจ้าหนี้อื่น

271

234

37

-

เจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

บริษัทย่อย

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

รวม

2558

271

234

37

-

รวม

2558

-

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

-

-

-

-

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

2558

32,371

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

7,517

-

-

7,517

276

38

-

238

7,793

38

-

7,755

(ล้านบาท)

รวม

-

เจ้าหนี้อื่น

-

รวม

1,317

-

1,317

รวม

12,569

-

เจ้าหนี้อื่น

12,569

(ล้านบาท)

รวม

2557

เจ้าหนี้อื่น

346

31

-

32,340

เจ้าหนี้อื่น

2557
เงินกู้ยืม
ระยะยาว

32,025

31

-

-

315

32,025

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

270

210

60

-

รวม

งบการเงินรวม

270

210

60

-

เจ้าหนี้อื่น

2557

2558

2557
เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
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งบการเงิน

รายงานประจําปี 2558

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

สรุปเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2558

2557

171

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น

-

-

32,025

7,517

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

1,317

12,569

รวม

-

-

33,342

20,086

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 มกราคม

-

-

7,517

7,371

จัดประเภทจากเงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

12,569

-

เพิ่มขึ้น

-

-

57,877

2,765

ลดลง

-

-

(45,938)

(2,619)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

32,025

7,517

ณ วันที่ 1 มกราคม

-

-

12,569

17,770

จัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น

-

-

(12,569)

-

เพิ่มขึ้น

-

-

1,317

1,749

ลดลง

-

-

-

(6,950)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

1,317

12,569

เงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อย

เงินกู้ยืมและเจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตาม
ประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน
247

212

32,358

20,362

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์

17

41

12

-

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย

3

17

-

-

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

3

-

1

-

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

1

-

-

-

สกุลเงินเหรียญฮ่องกง

-

-

1,317

-

271

270

33,688

20,362

การดําเนินงานของบริษัทย่อย

รวม
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุน
บริษัททําสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุนกับบริษัทย่อยหลายแห่งในการให้บริการด้านงานสนับสนุนซึ่งได้แก่ งานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ
บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายนอก เทคโนโลยี กฎหมาย เลขานุการและทะเบียนหุ้นและตรวจสอบภายใน มีกําหนดระยะเวลา 1 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยหากไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาก่อนสัญญาหมดอายุภายใน 30 วัน ให้ถือว่า
สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับกันต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 1.0 - 1.6
ของรายได้หลักของบริษัทย่อย
สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
บริษท
ั ได้ทาํ สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กบ
ั บริษท
ั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกัน ในการรับบริการ
การดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทจะต้องจ่ายชําระค่าเช่าระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์และค่าบริการเป็น
รายเดือน ตลอดอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ภายใต้ข้อตกลงค่าบริการและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา ต่อมาบริษัทมีการทําสัญญาเพิ่มเติมหลายฉบับ ตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ใช้บริการโดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
สัญญาซื้อขายกากนํ้าตาล
บริษัท ไทยโมลาส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายกากนํ้าตาลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งเพื่อนํากากนํ้าตาลมา
จําหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาซื้อขายขวดแก้ว
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายขวดแก้วกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพ่ือนําขวดแก้วมาจําหน่ายให้กับบริษัทย่อยอ่ืนในกลุ่มบริษัท เป็นระยะเวลา 3 ป ีเร่ิมต้ังแต่วันท 1 ่ีมกราคม 2559 ถึงวันท่ี
31ธันวาคม 2562 ภายใต้ราคาและเง่ือนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียน
ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทได้ทําสัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนโดยใช้วงเงินกู้ร่วมกันกับบริษัทย่อยหลายแห่ง เพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เป็น
วงเงินให้กู้ร่วมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ต่อมาในเดือนกันยายน 2554 บริษัทได้ทํา
สัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยของ บริษัทแห่งหนึ่งเป็นวงเงินให้กู้จํานวน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
ในปี 2554 บริษัทได้ทําสัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนกับบริษัทย่อยหลายแห่งเพื่อกู้ยืมจากบริษัทย่อย เป็นวงเงินกู้รวมจํานวน 55,900 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ต่อมาในปี 2556 บริษัทมีการขยายวงเงินกู้เดิมและทําสัญญาเพิ่มเติมกับบริษัทย่อย
หลายแห่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วงเงินกู้รวมมีจํานวนเงิน 88,400 ล้านบาท
สัญญาเงินกู้ที่มีกําหนดชําระคืน
ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษัทได้ทําสัญญาเงินกู้ที่มีกําหนดชําระคืนกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการลงทุนเป็นวงเงินให้กู้ไม่เกิน 1,000
ล้านเหรียญสิงคโปร์ กําหนดชําระคืนเมื่อครบหนึ่งปี นับจากวันเบิกเงินกู้หรือตามระยะเวลาที่บริษัทตกลงให้ขยายออกไป และในเดือนมีนาคม
2558 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนวันครบกําหนดแล้ว
ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทได้ทําสัญญาเงินกู้ที่มีกําหนดชําระคืนกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนวงเงินให้กไู้ ม่เกิน 400
ล้านเหรียญฮ่องกง โดย_ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษท
ั ได้เบิกเงินกูย
้ ม
ื ดังกล่าวแล้วเป็นจํานวน 280 ล้านเหรียญฮ่องกง

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2557

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์

4

21

-

-

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น

3

5

-

-

ที่ดิน

-

424

-

-

รวม

7

450

-

-

380

258

43

44

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี

700

276

37

34

1,080

534

80

78

สัญญาซื้อกากนํ้าตาล

760

833

-

-

สัญญาซื้อวัตถุดิบ

149

3

-

-

สัญญาขายกากนํ้าตาล

101

31

-

-

สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

32

32

32

32

สัญญาจ้างควบคุมดูแลการผลิตเบียร์

18

20

-

-

140

83

91

56

1,200

1,002

123

88

หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ

สัญญาบริการอื่นๆ
รวม

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

84

73

-

-

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

1,174

979

4

2

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

2,138

1,035

591

35

เงินสดในมือ

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม

94

143

-

-

3,490

2,230

595

37

174

งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน
3,368

1,737

595

37

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

44

129

-

-

สกุลเงินเหรียญฮ่องกง

35

1

-

-

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์

31

2

-

-

สกุลเงินจ๊าดพม่า

5

-

-

-

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

4

358

-

-

สกุลเงินดองเวียดนาม

2

-

-

-

สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา

1

2

-

-

สกุลเงินยูโร

-

1

-

-

3,490

2,230

595

37

การดําเนินงานของบริษัทย่อย

รวม

6. ลูกหนี้การค้า
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

101

53

2,441

399

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ

3,891

3,692

-

-

รวม

3,992

3,745

2,441

399

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

4

(86)

(77)

-

-

3,906

3,668

2,441

399

11

14

-

-

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
71

45

2,254

399

30

7

-

-

-

1

187

-

101

53

2,441

399

3,135

2,956

-

-

687

634

-

-

3 - 6 เดือน

27

30

-

-

6 - 12 เดือน

31

40

-

-

มากกว่า 12 เดือน

11

32

-

-

3,891

3,692

-

-

(86)

(77)

-

-

3,805

3,615

-

-

3,906

3,668

2,441

399

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุทธิ

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 150 วัน
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ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน
3,783

3,614

2,441

399

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

68

-

-

-

สกุลเงินยูโร

36

34

-

-

สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา

9

4

-

-

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย

6

16

-

-

การดําเนินงานของบริษัทย่อย

4

-

-

-

3,906

3,668

2,441

399

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์
รวม

7. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

สินค้าสําเร็จรูป

11,041

11,785

-

-

สุราเก็บบ่ม

13,649

12,466

-

-

สินค้าระหว่างผลิต

5,187

5,295

-

-

วัตถุดิบ

2,865

1,624

-

-

พัสดุบรรจุ

1,719

2,103

-

-

518

505

-

-

อะไหล่
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ

580

645

-

-

35,559

34,423

-

-

(355)

(339)

-

-

35,204

34,084

-

-

งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุทธิ

121,814

114,573

-

-

209

309

-

-

(193)

(172)

-

-

121,830

114,710

-

-

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า

1,832

1,433

-

-

เงินมัดจํา

1,091

1,230

1

-

612

573

21

18

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

72

102

-

-

อื่นๆ

529

381

-

-

รวม

4,136

3,719

22

18

ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (“เสริมสุข”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ทําหนังสือสัญญาซื้อขาย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยเสริมสุขได้รับเงินจากการ
ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งเสริมสุขได้บันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน
1,810 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจํานวน 1,736 ล้านบาท) และมีกาํ ไรจากการจําหน่ายเป็นจํานวน 446 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
งบการเงินรวม
2558

2557
(ล้านบาท)

67,614

75,558

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

3,926

3,389

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

1,148

(2,243)

ส่วนแบ่งกําไรจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

3,848

-

(2,273)

(2,434)

ณ วันที่ 1 มกราคม

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
บริษัทร่วมลดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทํางบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

(4,465)

1,474

(2,191)

75,737

67,614

ในปี 2556 Fraser and Neave, Limited (“F&N”) ได้รับหนังสือจากทนายความของ Myanmar Economic Holdings Limited (“MEHL”)
ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนกับ F&N ใน Myanmar Brewery Limited (“MBL”) โดยในหนังสือฉบับดังกล่าว MEHL แสดงเจตจํานงว่าจะยื่นหนังสือ
แจ้งการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ (Notice of Arbitration) สําหรับการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับหุ้นของ
F&N จํานวนร้อยละ 55 ใน MBL (“หุ้นของ F&N ใน MBL”) โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ทนายความของ MEHL ได้ส่งหนังสือแจ้งการใช้
กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการถึง F&N เพื่อแจ้งให้ F&N ทราบถึงการใช้สิทธิระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของ MEHL
ทั้งนี้ F&N และ MEHL ต่างได้มีการส่งข้อเรียกร้องและข้อต่อสู้ของตนไปยังคณะอนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร์แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้มค
ี าํ วินจิ ฉัยชีข้ าดว่า MEHL มีสท
ิ ธิทจี่ ะซือ้ หุน
้ ของ F&N ใน MBL ตามมูลค่ายุตธิ รรมซึง่ จะกําหนด
โดยผูป
้ ระเมินอิสระ (“ผูป
้ ระเมิน”) ทีท
่ งั้ สองฝ่ายจะได้แต่งตัง้ ร่วมกัน
ต่อมาเมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 F&N ได้รบ
ั รายงานประเมินมูลค่าจากผูป
้ ระเมินซึง่ ได้กาํ หนดมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณสําหรับหุน
้ ของ
F&N ใน MBL เป็นจํานวนเงิน 5 แสนล้านจ๊าด หรือ 560 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราทีใ่ ช้โดยผูป
้ ระเมิน ทัง้ นี้ MEHL
และ F&N มีความเห็นตรงกันทีจ่ ะดําเนินการขายหุน
้ ของ F&N ใน MBL ให้เสร็จเรียบร้อยด้วยมูลค่า 560 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รายการ
ขายดังกล่าวแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 กลุม
่ บริษท
ั ได้รบ
ั รูส
้ ว่ นแบ่งกําไรจากการขายหุน
้ ใน MBL เป็นจํานวนเงินประมาณ 3,848
ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวม
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เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 Sinomax International Pte. Ltd. (“Sinomax”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ FCL ได้ทําสัญญาเพื่อขาย
ส่วนได้เสียทั้งหมดใน Beijing Sin Hua Yan Real Estate Development Co., Ltd. (“BJSHY”) ให้กับ Beijing Haina Junan Investment
Co., Ltd. มูลค่าสิ่งตอบแทนในการขายส่วนได้เสียทั้งหมดของ Sinomax ใน BJSHY มีมูลค่าประมาณ 357.4 ล้านหยวน (ประมาณ 1,894.13
ล้านบาท) โดยจ่ายชําระเป็นเงินสด ทั้งนี้รายการดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2558
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Fraser Centrepoint Limited (“FCL”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ผู้ถือหุ้นของ F&N และ FCL ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03
เหรียญสิงคโปร์ และ 0.062 เหรียญสิงคโปร์ ตามลําดับโดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ในการนี้
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้รับเงินปันผลเป็นจํานวนเงินประมาณ 295 ล้านบาท และ 1,221 ล้านบาท ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 FCL Treasury Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ FCL ได้ออกหลักทรัพย์ประเภทด้อยสิทธิจํานวน 700
ล้านเหรียญสิงคโปร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยไม่ระบุวันที่ครบกําหนดไถ่ถอน หลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ Multicurrency Debt
Issuance Programme มูลค่า 3,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งคํ้าประกันโดย FCL
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ F&N และ FCL เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตามลําดับ
คณะกรรมการบริษัทของ F&N และ FCL ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.02 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.024
เหรียญสิงคโปร์ ตามลําดับ โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ในการนี้บริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัทได้รับเงินปันผลเป็นจํานวนเงินประมาณ 207 ล้านบาท และ 496 ล้านบาท ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 FCL Treasury Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ FCL ได้ออกหุ้นกู้มูลค่าเงินต้นรวมไม่เกิน
500 ล้านเหรียญสิงคโปร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2565 ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งคํ้าประกันโดย FCL
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 Frasers Hospitality UK Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ได้ทําสัญญาซื้อขายกับ MHDV
Holdings II Sarl เพื่อซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ MHDV Holdings (UK) Limited มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการดังกล่าว มีมูลค่าประมาณ
363.4 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (ประมาณ 759.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 Frasers Hospitality Trust (“FHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 150 ล้านหุ้น
ในมูลค่าหุ้นละ 0.82 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นจํานวนเงิน 123 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และนําเงินจํานวน 120 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ไปชําระค่าสิทธิ
การเช่าบางส่วนของ Soﬁtel Sydney Wentworth ซึ่งมีระยะเวลาการเช่า 75 ปี
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 Frasers Commercial Trust (“FCOT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนซึ่งเป็นการเสนอขายใน
วงจํากัด (Private placement) จํานวน 96 ล้านหุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 1.48 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นจํานวนเงิน 142.1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ทั้งนี้
FCL Trust Holdings (Commercial) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของFCOT ได้ซื้อหุ้นจํานวน 23.1 ล้านหุ้น จากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว
FCOT จะนําเงินจํานวน 140.2 ล้านเหรียญสิงคโปร์ไปชําระการซื้ออาคารที่ประเทศออสเตรเลียและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ FCL เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ของคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการลงทุนในบริษัท แผ่นดินทอง
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (“รายการที่เสนอ”) โดยยอดรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทน
ของรายการที่เสนอมีมูลค่า 4,971 ล้านบาท (เทียบเท่ากับมูลค่าประมาณ 196 ล้านเหรียญสิงคโปร์) สําหรับหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีราคา 7.25 บาท (เทียบเท่ากับ 0.29 เหรียญสิงคโปร์) ต่อหุ้น ต่อมาในวันที่
14 มกราคม 2559 รายการดังกล่าวเสร็จสิ้น ดังนั้นกลุ่มบริษัท FCL จึงถือหุ้นจํานวน 29.5% ของ หุ้นทั้งหมดของบริษัท แผ่นดินทอง
มหาชน จํากัด
ระหว่างปี 2558 Malmaison and Hotel du Vin Property Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ได้ทําสัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดที่ออก
และชําระแล้วของบริษัท Golden Tent Limited โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการดังกล่าวประมาณ 1,945 ล้านบาท

SGD 1,767 ล้าน

28.49

GBP 0.5 ล้าน

SGD 849 ล้าน

28.54

49.49

75 ล้านบาท

25.86

2558

GBP 0.5 ล้าน

SGD 1,760 ล้าน

SGD 845 ล้าน

75 ล้านบาท

ทุนชําระแล้ว
2557

-

51,020

53,304

-

-

-

13

34,605

16,372

30

13

36,153

17,108

30

-

-

-

-

-

ราคาทุน
การด้อยค่า
2558
2557 2558 2557

53,304

13

36,153

17,108

30

51,020

13

34,605

16,372

30

ราคาทุน-สุทธิ
จากการด้อยค่า
2558
2557

75,737

140

38,659

36,507

431

67,614

134

37,985

29,118

377

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2558
2557

2,273

-

1,717

502

54

2,434

-

885

1,491

58

(ล้านบาท)

เงินปันผลรับ
2558 2557

งบการเงินรวม

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (“SGX”) คือ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มีราคาปิดอยู่ที่ 2.08 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น และ 1.68 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น ตามลําดับ (2557: 2.73 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น และ 1.69 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น ตามลําดับ) มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท ซึ่งคํานวณจากราคาปิดดังกล่าวข้างต้นของ F&N และ FCL เท่ากับ 21,892 ล้านบาท และ 35,363 ล้านบาท ตามลําดับ (2557: 28,031 ล้านบาท และ 34,705 ล้านบาท
ตามลําดับ)

รวม

Liquorland Limited

บริษัทย่อยทางอ้อม

49.49

28.44

Fraser Centrepoint Limited

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของ

28.53

25.86

Fraser and Neave, Limited

จํากัด

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัทร่วม

(ร้อยละ)

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ
2558 2557

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

บริษัทร่วม
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และ
ความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ
กลุ่มบริษัทในบริษัทเหล่านี้
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Fraser and Neave, Limited Frasers Centrepoint Limited
2558
2557
2558
2557
(ล้านบาท)

รายได้
กําไรจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน

50,892

52,458

78,763

69,813

2,489

638

16,941

14,636

15,112

2,483

-

-

8,098

(2,093)

(6,251)

(6,879)

25,699

1,028

10,690

7,757

682

2,413

3,637

2,517

25,017

(1,385)

7,053

5,240

41,987

26,145

158,913

152,935

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน

45,984

40,200

430,083

362,249

(11,486)

(12,006)

(69,621)

(49,308)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(4,274)

(4,354)

(246,690)

(225,931)

สินทรัพย์สุทธิ

72,211

49,985

272,685

239,945

7,869

10,358

72,044

79,727

64,342

39,627

200,641

160,218

29,118

36,473

37,985

38,667

7,129

(437)

1,685

1,424

(502)

(1,491)

(1,717)

(885)

-

(4,465)

-

-

762

(962)

706

(1,221)

36,507

29,118

38,659

37,985

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สุทธิ
ของผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท
เงินปันผลรับระหว่างปี
เงินสดรับจากบริษัทร่วมลดทุน
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสําคัญ
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสําคัญ จากจํานวนเงินที่รายงานในงบการเงินรวม
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากัด

2558

2557

Liquorland Limited

2558

2557
(ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสําคัญ
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน
266

404

(8)

3

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(6)

(1)

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

260

403

(8)

3

กําไรสําหรับปี

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม

101,830

85,447

เพิ่มทุนในบริษัทย่อย

37,941

16,375

2,793

8

ซื้อเงินลงทุน
จําหน่ายเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(74)

-

142,490

101,830

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีการซื้อและจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังนี้
การซื้อเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้ลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริษัท แคชแวน
แมนเนจเม้นท์ จํากัด และบริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยลงทุนแต่ละบริษัทเป็นจํานวน
เงิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด และบริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด มีทุนจดทะเบียนเป็นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท
(1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ลงทุน
เพิ่มในทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากัด และบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จํานวนรวม 13 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 และวันที่ 25 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในทุนที่ออกและทุนชําระแล้วของ
International Beverage Holding Limited (“IBHL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจํานวนเงิน 8,623.34 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือ
ประมาณ 37,829 ล้านบาท ในการนี้ ทุนชําระแล้วของ IBHL เพิ่มจาก 7,010.67 ล้านเหรียญฮ่องกง (7,010.67 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 เหรียญฮ่องกง) เป็น 15,634.01 ล้านเหรียญฮ่องกง (15,634.01 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจํานวน
เงิน 100 ล้านบาท ในการนี้ ทุนชําระแล้วของบริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด เพิ่มจาก 60 ล้านบาท (0.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น
160 ล้านบาท (1.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 24 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จํากัด (“ช้างคอร์ปอเรชั่น”) และบริษัท
เบฟโค จํากัด (“เบฟโค”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50.99 เป็นจํานวนเงิน 0.51 ล้านบาท และ
2,772.45 ล้านบาท ตามลําดับ ในการนี้ช้างคอร์ปอเรชั่นมีทุนชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท ( 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
และเบฟโคมีทุนชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน 5,436.17 ล้านบาท (548 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
การจําหน่ายเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ขายส่วนได้เสียในทุนที่ออกและชําระแล้วในสัดส่วนร้อยละ 46.38 ของบริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท เป็นจํานวนเงิน 74.2 ล้านบาท ให้กับ บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

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
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด

บริษัท แสงโสม จํากัด

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จํากัด

บริษัท มงคลสมัย จํากัด

บริษัท ธนภักดี จํากัด

บริษัท กาญจนสิงขร จํากัด

บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด

บริษัท อธิมาตร จํากัด

บริษัท เอส. เอส. การสุรา จํากัด

บริษัท แก่นขวัญ จํากัด

บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด

บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จํากัด

บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด

บริษัท นทีชัย จํากัด

บริษัท หลักชัยค้าสุรา จํากัด

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด

บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จํากัด

บริษัท ป้อมกิจ จํากัด

บริษัท ป้อมคลัง จํากัด

บริษัท ป้อมโชค จํากัด

บริษัทย่อย

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

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(ร้อยละ)

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
2558
2557

10

10

10

10

10

1,000

800

800

900

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

700

700

900

7,500

6,600

5,550

2558

เงินลทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดังนี้

10

10

10

2

10

1,000

800

800

900

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

700

700

900

7,500

6,600

5,550

ทุนชําระแล้ว
2557

10

10

10

10

10

1,010

766

800

888

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

697

691

900

7,500

12,500

12,500

2558

10

10

10

2

10

1,010

766

800

888

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

697

691

900

7,500

12,500

12,500

ราคาทุน
2557

162

254

240

-

203

-

23

16

71

22

-

40

58

47

52

376

9

12

4

60

278

1,135

2,209

2558

475

453

541

-

1,201

5

189

69

602

108

225

451

502

430

453

3,216

204

131

101

391

1,485

323

316

(ล้านบาท)

เงินปันผลรับ
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจําปี 2558

10
1
5
1
5
5
860
40
1
1

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.72
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

บริษัท ทิพย์ชโลธร จํากัด

บริษัท กฤตยบุญ จํากัด

บริษัท สุราทิพย์ จํากัด

บริษัท สุนทรภิรมย์ จํากัด

บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จํากัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

122
300
123

100.00
100.00
100.00

99.72
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

บริษัท ไทยโมลาส จํากัด

บริษัท อาหารเสริม จํากัด

บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด

บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จํากัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด

บริษัท นําทิพย์ จํากัด

10

100.00

100.00

บริษัท นํารุ่งโรจน์ จํากัด

10

100.00

100.00

บริษัท นําธุรกิจ จํากัด

10

100.00

100.00

บริษัท นํานคร จํากัด

10

100.00

100.00

บริษัท นําเมือง จํากัด

10

100.00

100.00

บริษัท นําพลัง จํากัด

10

100.00

100.00

บริษัท นํากิจการ จํากัด

10

100.00

100.00

บริษัท นํายุค จํากัด

10

100.00

100.00

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จํากัด

10

100.00

100.00

บริษัท ป้อมนคร จํากัด

10

100.00

บริษัท ป้อมพลัง จํากัด

10

100.00

100.00

บริษัท ป้อมบูรพา จํากัด
100.00

100.00

บริษัท ป้อมเจริญ จํากัด
10

2558

100.00

บริษัทย่อย (ต่อ)

(ร้อยละ)

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
2558
2557

123

300

134

296

84

34

32

35

864

24

25

7

27

3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2558

134

296

84

34

32

35

864

24

25

7

27

3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ราคาทุน
2557

15

-

-

-

61

58

-

80

12

56

187

56

208

244

271

174

256

172

317

283

231

136

131

231

42

2558

35

10

-

71

121

283

-

393

250

293

698

373

835

1,226

1,384

1,028

1,534

816

2,274

1,571

158

245

134

485

157

(ล้านบาท)

เงินปันผลรับ
2557

งบการเงิน

122

1

1

40

860

5

5

1

5

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ทุนชําระแล้ว
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

183

2,772
142,490

76,734

5
1
1
1,000
375
160
10
10
10
1
5,436
120,133

100.00
100.00
100.00
100.00
79.66
100.00
100.00
-

100.00
100.00
100.00
100.00
79.66
53.62
100.00
100.00
100.00
50.99
50.99

บริษัท เบียร์ช้าง จํากัด

บริษัท เบียร์อาชา จํากัด

บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด

บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท เบฟโค จํากัด

-

-

-

5

60

375

1,000

1

1

5

1,667

30,114

30

3

25

350

1

10

10

10

86

5,540

1,015

130

4,318

39

4,139

67,942

30

2

61

376

101,830

-

-

-

-

5

60

5,540

1,015

130

4,318

39

4,139

30,114

30

2

61

376

300

1,012

ราคาทุน
2557

9,584

-

-

-

-

69

-

239

-

14

214

-

373

-

-

-

-

-

63

120

2558

28,283

บริษัทย่อยทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเว้น International Beverage Holdings Limited ซึ่งดําเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง

-

-

-

-

-

-

232

-

92

404

10

128

-

-

6

31

-

289

846

(ล้านบาท)

เงินปันผลรับ
2557

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีราคาปิดอยู่ที่ 62.50 บาท ต่อหุ้น (2557: 70 บาท ต่อหุ้น) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เท่ากับ 9,335 ล้านบาท (2557: 10,455 ล้านบาท)

รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จํากัด

1,667

100.00

100.00

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด

67,943

100.00

100.00

International Beverage Holdings Limited

30

100.00

100.00

บริษัท ซี เอ ซี จํากัด

3

100.00

100.00

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด

25

บริษัท ทศภาค จํากัด

350

100.00

300

100.00

บริษัท ประมวลผล จํากัด

300

100.00

100.00

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
100.00

100.00

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
300

1,012

2558

100.00

1,012

ทุนชําระแล้ว
2557

1,012

(ร้อยละ)

2558

100.00

บริษัทย่อย (ต่อ)

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

184
งบการเงิน

รายงานประจําปี 2558

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

185

12. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน
31 ธันวาคม 2558
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)

บริษัท เสริมสุข
จํากัด (มหาชน)

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

รวม
(ล้านบาท)

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม

20.34

35.34

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,638

2,263

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7,451

10,586

หนี้สินหมุนเวียน

(3,416)

(2,379)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(1,590)

(1,944)

สินทรัพย์สุทธิ

4,083

8,526

831

3,013

12,879

10,515

712

(427)

26

8

738

(419)

145

5

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
รายได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(464)

3,380

(151)

6

-

3

-

8

กําไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,394

(32)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(748)

1,339

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(193)

(1,012)

453

295

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้นสุทธิ

186

งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

31 ธันวาคม 2557
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)

บริษัท เสริมสุข
จํากัด (มหาชน)

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

รวม
(ล้านบาท)

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม

20.34

35.34

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,308

4,273

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7,823

10,292

หนี้สินหมุนเวียน

(3,746)

(3,433)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(1,751)

(2,187)

สินทรัพย์สุทธิ

3,634

8,945

739

3,161

12,405

10,385

525

187

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(16)

(486)

3,414

54

509

241

103

66

กําไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม

(430)

(261)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

(3)

19

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,375

(974)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(1,842)

735

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

489

258

22

19

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้นสุทธิ

-

16

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

187

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อ
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,232

1,232

-

-

155

-

-

-

(13)

-

-

-

1,374

1,232

-

-

118

217

-

-

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจาก
การด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

14

6

6

-

-

(11)

-

-

-

-

(105)

-

-

113

118

-

-

-

1,015

-

-

1,114

1,114

-

-

1,261

-

-

-

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทได้รับการประเมินราคาโดยผูป
้ ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามวิธเี ปรียบเทียบตามราคาตลาด
และวิธรี าคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน มีจาํ นวนเงิน 2,121 ล้านบาท (2557: 1,934
ล้านบาท)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่มีคุณสมบัติเชิงพาณิชย์เพื่อให้เช่าแก่บุคคลที่สามและที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ไม่
ได้ใช้งาน

188

งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

การวัดมูลค่ายุติธรรม
ลําดับชัน
้ มูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนถูกประเมินโดยผูป
้ ระเมินราคาทรัพย์สน
ิ อิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและ
มีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างถูกจัดลําดับชั้นการวัด
มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ขอ้ มูลทีน
่ าํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ทม
ี่ น
ี ย
ั สําคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ทม
ี่ น
ี ย
ั สําคัญทีใ่ ช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนแสดงในตาราง
ดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่
มีนัยสําคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน
- วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด

ราคาซื้อขายของที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึง มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กันที่ปรับแล้ว
หากราคาตลาดสูงขึ้น (ตํ่าลง)

อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- วิธีการต้นทุน

ต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนใหม่ตามราคา ณ
ปัจจุบัน

มูลค่าที่ยุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หากต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนสูงขึ้น (ลดลง)

3
93

-

โอน

1,756
4
2

(6)
15,597
910
-

ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทํางบการเงินรวม

(2)
1
1,761

6
16,513

จําหน่าย

ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทํางบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

โอน

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558

13

-

-

จําหน่าย

โอนไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

-

(1,281)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

เพิ่มขึ้น

ที่ดิน

1,660

9

หมายเหตุ

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

16,884

ราคาทุน/ ราคาประเมินใหม่

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

26,375

71

(81)

13

1,317

509

24,546

(67)

(39)

(45)

1,291

470

22,936

อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

58,181

67

(473)

-

1,386

878

56,323

(69)

(347)

-

2,367

761

53,611

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

2,932

16

(4)

-

-

77

2,843

(17)

(5)

-

-

54

2,811

ถังไม้โอ๊ค

1,903

1

(73)

-

43

263

1,669

(1)

(65)

-

32

206

1,497

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สํานักงาน

4,029

1

(135)

-

11

32

4,120

4

(254)

-

71

26

4,273

ยานพาหนะ

510

17

(16)

-

(2,786)

1,435

1,860

(1)

(6)

-

(3,683)

3,259

2,291

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

112,204

180

(784)

13

(27)

4,108

108,714

(157)

(716)

(1,326)

171

4,779

105,963

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน

189

1,111
83
-

-

ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทํางบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

ขาดทุนจากการด้อยค่า

โอน
(2)
1
1,193

-

-

จําหน่าย

ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทํางบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
-

13

-

โอนไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
-

โอน

จําหน่าย

6

-

ขาดทุนจากการด้อยค่า
-

-

-

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

-

83

-

9

1,022

-

ที่ดิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

หมายเหตุ

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

13,864

32

(64)

11

-

-

1,212

12,673

(31)

(29)

(36)

74

-

1,122

11,573

อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

43,191

42

(408)

-

(27)

65

2,386

41,133

(42)

(280)

-

(39)

(37)

2,078

39,453

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

2,493

11

(3)

-

-

-

132

2,353

(12)

(4)

-

-

-

131

2,238

ถังไม้โอ๊ค

1,293

1

(65)

-

1

-

212

1,144

-

(62)

-

(1)

-

183

1,024

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สํานักงาน

3,249

1

(129)

-

-

-

328

3,049

4

(253)

-

-

-

341

2,957

ยานพาหนะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(37)

-

-

37

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

65,283

88

(671)

11

(26)

65

4,353

61,463

(81)

(628)

(36)

3

(37)

3,938

58,304

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

190
งบการเงิน

รายงานประจําปี 2558

645
568

15,597
16,513

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

12,511

11,873

11,363

14,990

15,190

14,158

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

439

490

573

ถังไม้โอ๊ค

610

525

473

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สํานักงาน

780

1,071

1,316

ยานพาหนะ

510

1,860

2,254

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง
รวม

46,921

47,251

47,659

(ล้านบาท)

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 38,947 ล้านบาท
(2557: 37,490 ล้านบาท)

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มากกว่ามูลค่าตามบัญชี

638

16,884

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ที่ดิน

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน

191

192

งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม
(ล้านบาท)

ราคาทุน
13

182

25

6

226

เพิ่มขึ้น

-

15

-

9

24

โอน

-

2

-

(2)

-

จําหน่าย

-

(10)

-

-

(10)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
13

189

25

13

240

เพิ่มขึ้น

-

29

-

4

33

จําหน่าย

-

-

-

(2)

1 มกราคม 2558

(2)

13

216

25

17

271

10

142

14

-

166

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

3

14

3

-

20

จําหน่าย

-

(10)

-

-

(10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจาก
การด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
1 มกราคม 2558

13

146

17

-

176

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

-

16

3

-

19

จําหน่าย

-

-

-

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(2)

13

160

20

-

193

3

40

11

6

60

-

43

8

13

64

-

56

5

17

78

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยังคง
ใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 149 ล้านบาท (2557: 125 ล้านบาท)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการ
ประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นํามาใช้ในเทคนิคการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

193

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตารางดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่
มีนัยสําคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ

วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด

ราคาซื้อขายของที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึง มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กันที่ปรับแล้ว
หากราคาตลาดสูงขึ้น (ตํ่าลง)

15. ค่าความนิยม
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

(ล้านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม

7,209

7,225

-

-

13

(16)

-

-

7,222

7,209

-

-

165

173

-

-

6

(8)

-

-

171

165

-

-

ณ วันที่ 1 มกราคม

7,044

7,052

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

7,051

7,044

-

-

ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทํา
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทํา
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

(ล้านบาท)

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์และอาหาร
ธุรกิจเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
รวม

6,670

-

-

381

374

-

-

7,051

7,044

-

-

6,670

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 มากกว่ามูลค่าตามบัญชี

194

งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้คํานวณโดยประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้
รับในอนาคตคิดลด การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นํามาใช้ในเทคนิคการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม
สมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืออัตราคิดลด โดยมีอัตราร้อยละ 7 - 10.2 อัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราการ
เติบโตสุดท้าย กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดได้จัดทําเป็นระยะเวลา 5 ปี มูลค่าของสมมติฐานหลักแสดงถึงการประเมินของผู้บริหาร
ของแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องและพิจารณาข้อมูลในอดีตทั้งแหล่งภายในและภายนอก

16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558

สินทรัพย์
2557

2558

หนี้สิน
2557
(ล้านบาท)

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

1,600

1,662

(2,003)

(2,240)

(1,183)

(1,275)

1,183

1,275

417

387

(820)

(965)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

สินทรัพย์
2557

2558

หนี้สิน
2557
(ล้านบาท)

รวม

37

33

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

37

33

-

-

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

195

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็น
(รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่
1 มกราคม กําไรหรือขาดทุน
2558 (หมายเหตุ 32)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ

214

3

-

217

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

258

32

-

290

เงินลงทุนระยะยาว

1

-

-

1

ประมาณการหนี้สิน

7

(1)

-

6

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

480

(3)

25

502

ยอดขาดทุนยกไป

682

129

(255)

556

อื่นๆ

20

8

-

28

รวม

1,662

168

(230)

1,600

การหักกลบรายการของภาษี

(1,275)

(1,183)

387

417

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(2,203)

(18)

255

(1,966)

อื่นๆ

(37)

-

-

(37)

รวม

(2,240)

(18)

255

(2,003)

การหักกลบรายการของภาษี

สุทธิ

1,275

1,183

(965)

(820)
150

25
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น
(รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่
1 มกราคม กําไรหรือขาดทุน
2557 (หมายเหตุ 32)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ

223

(9)

-

214

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

250

8

-

258

21

(21)

-

-

เงินลงทุนระยะยาว

1

-

-

1

ประมาณการหนี้สิน

8

(1)

-

7

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

445

10

25

480

ยอดขาดทุนยกไป

335

347

-

682

อื่นๆ

14

6

-

20

รวม

1,297

340

25

1,662

การหักกลบรายการของภาษี

(905)

(1,275)

392

387

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(2,182)

(24)

3

(2,203)

อื่นๆ

(38)

-

1

(37)

รวม

(2,220)

(24)

4

(2,240)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การหักกลบรายการของภาษี

สุทธิ

905

1,275

(1,315)

(965)
316

29

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น
(รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่
1 มกราคม กําไรหรือขาดทุน
2558 (หมายเหตุ 32)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3

(1)

-

2

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

30

2

3

35

รวม

33

1

3

37

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น
(รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่
1 มกราคม กําไรหรือขาดทุน
255ึ7 (หมายเหตุ 32)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3

-

-

3

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

27

2

1

30

รวม

30

2

1

33

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ยอดขาดทุนยกไป

-

79

-

-

รวม

-

79

-

-

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2562 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัท
ยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

198

งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

1,429

1,479

268

277

เงินมัดจํา

279

263

-

-

อื่นๆ

110

111

-

-

รวม

1,818

1,853

268

277

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ชํานาญการ

37

18. หนี้สน
ิ ที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่วนที่มีหลักประกัน

1,039

1,029

-

-

409

334

-

-

1,415

7,173

650

5,300

4,979

-

4,979

-

7,842

8,536

5,629

5,300

1,000

-

-

-

9,479

2,900

8,879

2,500

53

10,511

-

-

9,532

13,411

8,879

2,500

-

-

32,025

7,517

18,374

21,947

46,533

15,317

ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีหนังสือ
สนับสนุนทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมและตั๋วแลกเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกันแต่มีการคํ้าประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมส่วนที่หมุนเวียน

4

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

-

-

1,317

12,569

1,000

1,000

-

-

1,955

-

1,955

-

22,500

4,600

22,000

4,000

428

21,955

-

-

24,883

26,555

23,955

4,000

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน

25,883

27,555

25,272

16,569

รวมทั้งสิ้น

44,257

49,502

71,805

31,886

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

4

หุ้นกู้
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกันแต่มีการคํ้าประกัน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2557

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ครบกําหนดภายในหนึ่งปี

18,374

21,947

46,533

15,317

ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี

25,883

27,555

25,272

16,569

รวม

44,257

49,502

71,805

31,886

ลักษณะและรายละเอียดที่สําคัญต่างๆ ของเงินกู้ยืม มีดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม
่ บริษท
ั มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารรวมเป็นเงินจํานวน 1,448 ล้านบาท (2557: 1,363 ล้านบาท) โดย
บางส่วนมีหนังสือสนับสนุนทางการเงินซึ่งออกโดยบริษัท
ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นเงินจํานวน 6,394 ล้านบาท และ
5,629 ล้านบาท ตามลําดับ (2557: 7,173 ล้านบาท และ 5,300 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่งประกอบด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกลุ่มบริษัท
และบริษัทให้แก่สถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่งและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัท โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่สถาบันการเงินกําหนด

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและตั๋วแลกเงิน
ก) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินสามแห่ง ซึ่งทําสัญญาโดยบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวมีเงินต้นจํานวนรวม 10,000 ล้านบาท เริ่มชําระตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2559 ดอกเบี้ยกําหนดชําระเป็นรายเดือน รายหกเดือนและรายสามเดือน สําหรับสถาบันการเงินแห่งทีห
่ นึง่ สอง และสาม
ตามลําดับ โดยมีอต
ั ราดอกเบีย
้ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 3 ถึง 4.3 ต่อปี
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

รายละเอียดดังนี้

สถาบันการเงิน

แห่งที่ 1

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)

จํานวนงวด

2,000

12

กําหนดชําระคืน
ยอดชําระต่องวด
(ล้านบาท)
166.60

กําหนดจ่ายชําระ
29 พ.ย. 56 ถึง 13 พ.ย. 57

(งวดสุดท้าย 167.40)

แห่งที่ 2
ส่วน Tranche A

1,500

1

1,500

14 พ.ย. 57

ส่วน Tranche B

1,500

1

1,500

14 พ.ค. 58

ส่วน Tranche C

1,000

1

1,000

16 พ.ย. 58

ส่วน Tranche A

1,000

1

1,000

4 ก.พ. 59

ส่วน Tranche B

1,000

1

1,000

4 พ.ค. 59

ส่วน Tranche C

1,000

1

1,000

4 ส.ค. 59

ส่วน Tranche D

1,000

1

1,000

4 พ.ย. 59

แห่งที่ 3

รวม

10,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษท
ั มียอดเงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวกับสถาบันการเงินดังกล่าวคงเหลือเป็นจํานวนเงิน 4,000 ล้านบาท
(2557: 6,500 ล้านบาท)
ข)

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวและตั๋วแลกเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินสามแห่ง ซึ่งทําสัญญาโดยบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอีกสองแห่งมีเงินต้นจํานวนรวม 22,000 ล้านบาท เริ่มชําระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน
2561 ดอกเบี้ยกําหนดชําระเป็นรายสามเดือนและรายเดือน สําหรับสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่งและสอง ตามลําดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 1.98 ถึง 3.1 ต่อปี ตั๋วแลกเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งที่สามมีเงินต้นจํานวน 5,000 ล้านบาท และจํานวน 2,000 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยมีดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 2.58 ต่อปี และ 1.98 ต่อปี ตามลําดับ

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดดังนี้

สถาบันการเงิน

กําหนดชําระคืน
ยอดชําระต่องวด
(ล้านบาท)

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)

จํานวนงวด

กําหนดจ่ายชําระ

ส่วน Tranche A

5,000

1

5,000

23 มี.ค. 60

ส่วน Tranche B

1,000

1

1,000

25 มิ.ย. 61

ส่วน Tranche C

2,000

1

2,000

3 มี.ค. 60

ส่วน Tranche A

5,000

1

5,000

22 ธ.ค. 60

ส่วน Tranche B

5,000

1

5,000

23 มี.ค. 61

ส่วน Tranche C

4,000

1

4,000

22 มิ.ย. 61

5,000

1

5,000

23 ธ.ค. 59

เงินกู้ยืมระยะยาว
แห่งที่ 1

แห่งที่ 2

แห่งที่ 3
ตั๋วแลกเงิน

(121)

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

4,879

สุทธิ
ตั๋วแลกเงิน

2,000

2,000

3 มี.ค. 60

(45)

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

1,955

สุทธิ
รวม

1

29,000

28,834

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและตั๋วแลกเงินระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมและตั๋วแลกเงินที่ไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษท
ั มียอดเงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและตัว๋ แลกเงินดังกล่าวคงเหลือเป็นจํานวนเงิน 28,834 ล้านบาท
(2557: ไม่ม)ี
ค)

หุ้นกู้ ซึ่งออกโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2555.ผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั ย่อยได้อนุมต
ั ใิ ห้บริษท
ั ย่อยได้ออกและเสนอขายหุน
้ กูม
้ วี งเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยใน
กรณีทบ
ี่ ริษท
ั ย่อยได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุน
้ กูท
้ ไี่ ด้ออกภายในวงเงินข้างต้นแล้ว บริษท
ั ย่อยสามารถออกหุน
้ กูท
้ ดแทนเพิม
่ เติมอีกได้ภายใต้เงือ่ นไขและ
วงเงินทีก
่ าํ หนดไว้ (Revolving) ในปี 2556 บริษท
ั ย่อยได้ออกหุน
้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ
้ อื ประเภทไม่มป
ี ระกัน ไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มผ
ี แู้ ทนผูถ
้ อื หุน
้ กูจ้ าํ นวน
เงิน 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าทีต
่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยครบกําหนดเวลาไถ่ถอนภายใน 3 ปีในวันที่ 7 สิงหาคม
2559 อัตราดอกเบีย
้ ร้อยละ 4 ต่อปี โดยมีกาํ หนดจ่ายชําระดอกเบีย
้ ทุกๆ หกเดือน ทัง้ นีบ
้ ริษท
ั ย่อยมีวงเงินคงเหลือในการออกหุน
้ กูอ้ ก
ี เป็นจํานวน
2,000 ล้านบาท
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ของบริษท
ั ย่อยเมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษท
ั ได้มม
ี ติอนุมต
ั ก
ิ ารออกและเสนอขาย
หุน
้ กูเ้ พิม
่ เติมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (1,000,000.หน่วย มูลค่าทีต
่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ชนิดระบุชอื่ ผูถ
้ อื ประเภทไม่มป
ี ระกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มผ
ี แู้ ทนผูถ
้ อื หุน
้ กู.้ โดยครบกําหนดเวลาไถ่ถอนภายใน 3 ปี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบีย
้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.51 ต่อปี โดยมี
กําหนดจ่ายชําระดอกเบีย
้ ทุกๆ งวดหกเดือน
บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดและดํารงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตลอดอายุของหุ้นกู้
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ง) สัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศในสิงคโปร์จํานวน 7 แห่ง ซึ่งทําสัญญาโดยบริษัทย่อยในต่างประเทศ
แห่งหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวมีจํานวนเงิน 3,300 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และมีกําหนดชําระคืนเป็นรายงวดทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่มีหลักประกัน แต่มีการคํ้าประกันโดยบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 23 มีนาคม
2558 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ ชําระคืนเงินกู้คงเหลือทั้งจํานวนก่อนวันครบกําหนดพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้ว โดยไม่มีคา่ ปรับเป็นจํานวนเงิน
1,290.42 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (2557: บริษัทย่อยดังกล่าวมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 1,290.42 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือ 31,955
ล้านบาท)
(จ)

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินสองแห่ง ซึ่งทําสัญญาโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(จ.1) เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีเงินต้นจํานวน 1,000 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเป็นรายเดือนจํานวน 5 งวด งวดละ 200 ล้านบาท
โดยเริ่มชําระตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ดอกเบี้ยกําหนดชําระเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3.85 ต่อปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ
มีจํานวน 600 ล้านบาท (2557: 1,000 ล้านบาท)
(จ.2) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีเงินต้นจํานวน 500 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเป็นรายเดือนจํานวน 5 งวด งวดละ 100 ล้านบาท
โดยเริ่มชําระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ดอกเบี้ยกําหนดชําระเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือมีจํานวน 500 ล้านบาท (2557: ไม่มี)
(ฉ) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ซึ่งทําสัญญาโดยบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในต่างประเทศมีรายละเอียดดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวมีจํานวน 10 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง มีระยะเวลา 3 ปี กําหนดชําระคืนเป็นรายไตรมาส จํานวน 12 งวด และใน 11 งวดแรก
ชําระคืนงวดละ 250,000 ปอนด์สเตอร์ลิง สําหรับเงินกู้ที่เหลือจะชําระในงวดสุดท้าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ
มีจํานวนเงิน 9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง หรือ 482 ล้านบาท (2557: 10 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง หรือ 511 ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม
่ บริษท
ั และบริษท
ั มีวงเงินสินเชือ่ ทีย
่ งั ไม่ได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงินรวม 71,311 ล้านบาท และ 40,418 ล้านบาท
ตามลําดับ (2557: 48,344 ล้านบาท และ 18,968 ล้านบาท ตามลําดับ)
ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน
การดําเนินงานของบริษัทย่อย
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์
สกุลเงินเหรียญฮ่องกง
รวม

44,242

17,548

70,488

31,886

15

31,954

-

-

-

-

1,317

-

44,257

49,502

71,805

31,886

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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19. เจ้าหนี้การค้า
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

1,564

1,539

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่น

3,287

3,264

-

-

รวม

4,851

4,803

-

-

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน
4,609

4,490

-

-

117

64

-

-

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

64

86

-

-

สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

48

131

-

-

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

12

1

-

-

สกุลเงินจ๊าดพม่า

1

-

-

-

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์

-

31

-

-

4,851

4,803

-

-

การดําเนินงานของบริษัทย่อย
สกุลเงินยูโร

รวม

20. เจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,840

1,789

146

158

ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย

1,613

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า

817

1,420

-

-

376

-

-

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์

550

489

9

9

อื่นๆ

183

304

29

47

รวม

5,003

4,378

184

214
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ยอดเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน
4,902

4,076

184

214

สกุลเงินเยนญี่ปุ่น

56

113

-

-

สกุลเงินยูโร

20

106

-

-

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

18

43

-

-

สกุลเงินจ๊าดพม่า

5

-

-

-

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์

1

39

-

-

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

1

-

-

-

สกุลเงินเหรียญนิวซีแลนด์

-

1

-

-

5,003

4,378

184

214

การดําเนินงานของบริษัทย่อย

รวม

21. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

1,500

1,186

53

34

เงินมัดจํารับและเงินคํ้าประกันรับ

524

535

-

-

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง

170

177

25

22

97

74

1

1

2,291

1,972

79

57

(ล้านบาท)

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย

อื่น
รวม

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

205

22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
- การลาหยุดพักผ่อนประจําปีสะสม

11

9

-

-

45

57

-

-

2,761

2,511

200

173

2,817

2,577

200

173

242

239

18

17

(2)

(9)

-

-

240

230

18

17

109

129

15

9

63

(46)

(42)

(57)

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
- รางวัลการทํางานเป็นระยะเวลานาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย
รวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รับรู้ในงบกําไรขาดทุน
โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี

รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี
กําไรสะสมจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้
โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

2,577

2,314

173

138

162

144

12

11

80

95

6

6

29

กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

(2)

(9)

-

-

240

230

18

17

109

129

15

9

109

129

15

9

(109)

(96)

(6)

9

(109)

(96)

(6)

9

2,817

2,577

200

173

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2557

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

(32)

-

-

-

76

128

5

9

65

47

10

-

109

175

15

9

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม
2557

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

2.75 - 2.90

3.00 - 3.30

2.90

3.30

5.00

5.00 - 6.00

5.00

5.00

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กําหนดไว้เป็น 15 ปี (2557: 15 ปี)

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่
รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(119)

127

(6)

6

79

(75)

6

(6)

154

(105)

-

-

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

23. ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)

2558

2557

จํานวนหุ้น

จํานวนเงิน

จํานวนหุ้น
จํานวนเงิน
(ล้านหุ้น / ล้านบาท)

1

29,000

29,000

29,000

29,000

1

29,000

29,000

29,000

29,000

1

25,110

25,110

25,110

25,110

1

25,110

25,110

25,110

25,110

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
หุ้นที่ออกและชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

ผู้ถือจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้
บริษัทต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

24. สํารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทัง้ หมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจําหน่าย
การเคลื่อนไหวในทุนสํารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

25. ส่วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริษัทได้นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ รูปแบบหลักในการรายงานส่วนงานธุรกิจ พิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน
การกําหนดราคาระหว่างส่วนงานอยู่บนเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ผลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุ
สมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ผลกระทบสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย เงินกู้ยืมและ
ต้นทุนทางการเงินบางส่วน และเงินลงทุนบางรายการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน หนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้ว่าเกี่ยวข้องกับส่วนงานใด จะถูกปันส่วนตาม
เกณฑ์ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิของแต่ละส่วนงาน โดยผู้บริหารเชื่อว่าเกณฑ์ดังกล่าวได้แสดงหนี้สินของแต่ละส่วนงานได้อย่างเหมาะสมและใกล้
เคียงกับความเป็นจริง
ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สําคัญดังนี้
ธุรกิจสุรา

ผลิตและจําหน่ายสุรายี่ห้อต่างๆ

ธุรกิจเบียร์

ผลิตและจําหน่ายเบียร์ยี่ห้อต่างๆ

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม

ผลิตและจําหน่ายนํ้าดื่ม นํ้าโซดา กาแฟสําเร็จรูป เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มชาเขียว

แอลกอฮอล์
ธุรกิจอาหาร

และเครื่องดื่มกลิ่นผลไม้ยี่ห้อต่างๆ และ
ภัตตาคารร้านอาหารญี่ปุ่น และจัดจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทมีฐานการดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งของสินค้าที่ผลิตได้จะส่งไปจําหน่ายโดยตรงหรือผ่านทางบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก สําหรับฐานการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษัทย่อย
ในการนําเสนอการจําแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามเขตภูมิศาสตร์ได้กําหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า สินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

43,376

104,898

106,213

รายได้อื่น

35,024
4,796
2,002

70,183
4,003
5,128

5,713

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(252)
1,215

20,307

20,169

กําไร (ขาดทุน) ที่จําแนกส่วนงานได้สําหรับปี

57

(12)

69

-

6,539

13

1,819

761

3,946

6,608

30

-

1

6,577

74

(18)

92

-

6,575

9

1,791

750

4,025

6,667

64

1

22

6,580

2557

ธุรกิจอาหาร

-

-

-

-

(240)

-

(64)

(64)

(112)

(240)

(120)

-

(120)

-

2558

-

-

-

-

(190)

-

(57)

(45)

(88)

(190)

(68)

-

(122)

-

2557

ตัดรายการ ระหว่างกัน

19,630

(4,508)

24,138

108

149,389

532

11,474

15,553

121,830

173,419

1,351

19

-

172,049

2558

รวม

19
(1,124)
2,125
21,433

6,834
26,464

- ต้นทุนทางการเงิน

รวมรายการที่จําแนกส่วนงานไม่ได้

กําไรสําหรับปี

- กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน

(831)

3,230

-

19,308

(4,552)

23,860

159

139,089

429

10,761

13,189

114,710

162,790

644

106

-

162,040

(ล้านบาท)

2557

(1)

3,818

(1,469)

690

(2,159)

159

18,314

203

1,703

4,635

11,773

15,996

215

6

9

15,766

2558

- ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(1,811)

742

(2,553)

108

20,123

174

2,004

5,986

11,959

17,462

969

5

30

16,458

2557

3,848

396

(117)

513

-

34,906

47

2,196

3,846

28,817

35,419

206

20

10

2558

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

- ส่วนแบ่งกําไรจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

รายการที่จําแนกส่วนงานไม่ได้

1,467

25,414
(5,107)

25,155

(4,986)

-

-

-

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

87
41,909

170
79,484

258

81,058

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รวมค่าใช้จ่ายที่จําแนกส่วนงานได้

ต้นทุนทางการเงิน

71,013

4,074

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

รวมรายได้ที่จําแนกส่วนงานได้

4
260

79
227

10

212

ดอกเบี้ยรับ

9

35,183

43,103

81

80

104,511

105,911

2557

2558

2557

รายได้จากการขายระหว่างส่วนงาน

2558

ธุรกิจเบียร์

ธุรกิจสุรา

รายได้จากการขายลูกค้าภายนอก

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานธุรกิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน

209

10,212
3,518
16,885

18,502
9,455
56,820

9,333
59,254

4,895
10,075

3,652
11,466

4,799

6,667

495

1,422

961

461

3,751

1,479

2,063

209

633

1,615

1,257

358

3,713

1,280

2,181

252

ธุรกิจอาหาร
2557

37,872

18,493

19,379

182,017

75,165

106,852

24,726

46,922

35,204

2558

4
33

18
32

28

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสินทรัพย์

731

1,542

20

1,619

ค่าเสื่อมราคา

323

1,613

ค่าตัดจําหน่าย

2,208

รายจ่ายฝ่ายทุน

89

4

701

332

(59)

9

1,508

1,140

50

11

1,254

2,234

รายจ่ายฝ่ายทุน ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่ายและกําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสินทรัพย์สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

(13)

9

500

(5)

10

446

(11)

42

4,358

4,166

62,751

6,995

17,381

19,380

2,926

6,423

27,951

10,503

15,945

1,503

2558

รวมหนี้สิน

4,509

8,827

9,371

1,969

26,962

10,396

15,522

1,044

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์
2558
2557

24,879

2,486

8,554

10,009

16,400

2,311

10,623

3,466

ธุรกิจเบียร์
2557

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

รายการที่จําแนกส่วนงานไม่ได้

รวมหนี้สินที่จําแนกส่วนงานได้

หนี้สินอื่น

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

รวมสินทรัพย์

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายการที่จําแนกส่วนงานไม่ได้

รวมสินทรัพย์ที่จําแนกส่วนงานได้

สินทรัพย์อื่น

19,125

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3,155

28,863

30,796

2558

2558

ธุรกิจสุรา
2557

สินค้าคงเหลือ

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามส่วนของธุรกิจ

166

43

3,943

4,812

67,311

31,954

35,357

17,809

17,548

171,987

67,103

104,884

23,549

47,251

34,084

(ล้านบาท)

รวม
2557

210
งบการเงิน

รายงานประจําปี 2558

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายการบางรายการในข้อมูลส่วนงานดําเนินงานในปี 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอข้อมูลในปี 2558
การจัดประเภทข้อมูลส่วนงานดําเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่วนงานของกลุ่มบริษัทมากกว่า
ข้อมูลจําแนกตามเขตภูมิศาสตร์
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจําแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558

รายได้
2557

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2558
2557
(ล้านบาท)

ประเทศไทย

166,387

155,890

44,796

45,228

ต่างประเทศ

7,032

6,900

2,126

2,023

173,419

162,790

46,922

47,251

รวม

26. รายได้อื่น
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

446

-

-

-

304

17

-

-

รายได้จากการขายเศษวัสดุ

74

96

-

-

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์

60

167

-

-

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้

25

30

-

-

ค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ

7

10

-

-

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

-

105

-

-

อื่นๆ

243

171

13

48

รวม

1,159

596

13

48

กําไรจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รายได้ค่าบริการอื่นๆ

9

27. ค่าใช้จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์

6,802

5,117

-

-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

3,930

3,582

-

-

ค่ายานพาหนะเดินทาง

1,123

1,389

-

-

ค่าขนส่ง

1,057

878

-

-

ค่าเช่า

869

837

-

-

ค่านายหน้า

376

228

-

-

อื่นๆ

1,396

1,158

-

-

รวม

15,553

13,189

-

-
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28. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

4,930

4,441

30

21

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

1,064

925

1

1

ค่าเช่า

651

593

1

1

ค่าจ้างและค่าบริการอื่นๆ

639

607

-

-

กําลังการผลิตว่างเปล่า

547

514

-

-

เงินบริจาค

546

672

7

7

ค่าสาธารณูปโภค

430

437

-

1

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

381

381

426

369

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

364

382

3

3

ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

341

299

3

3

ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์

221

170

27

19

อื่นๆ

1,361

1,344

14

9

รวม

11,475

10,765

512

434

29. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง

242

205

242

205

โบนัส

150

133

150

133

7

4

7

3

54

54

27

28

453

396

426

369

เงินเดือนและค่าแรง

8,329

7,699

382

316

โบนัส

1,333

1,253

102

108

ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง

673

614

18

16

ต้นทุนบําเหน็จบํานาญ – โครงการสมทบเงิน

207

123

13

7

1,658

1,553

76

94

12,200

11,242

591

541

12,653

11,638

1,017

910

ต้นทุนบําเหน็จบํานาญ – โครงการสมทบเงิน
ที่กําหนดไว้
อื่นๆ

พนักงานอื่น

ที่กําหนดไว้
อื่นๆ

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ
5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและ
จัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ต่างๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและ
1,214

162

-

-

113,585

105,549

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

3,412

3,218

561

506

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

2,927

2,451

22

22

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

4,672

2,519

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

3,930

3,582

-

-

ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย

2,130

2,598

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

5,311

4,822

456

390

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

1,064

925

1

1

651

593

1

1

งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและภาษีสรรพสามิตใช้ไป

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าเช่า
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

31. ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ดอกเบี้ยจ่าย
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

สถาบันการเงิน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมดอกเบี้ยจ่าย
ต้นทุนทางการเงินอื่น
รวม

-

-

1,334

1,200

1,376

1,564

884

279

2

1

-

-

1,378

1,565

2,218

1,479

-

1

-

-

1,378

1,566

2,218

1,479

(15)

(13)

-

-

1,553

2,218

1,479

หัก ส่วนที่คิดเข้าเป็นต้นทุนของ
สินทรัพย์
สุทธิ

1,363

32. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สําหรับปีปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้
รวมภาษีเงินได้

4,662

4,868

68

188

(4)

-

(3)

(2)

4,658

4,868

65

186

(22)

31

(1)

(2)

(128)

(347)

-

-

(150)

(316)

(1)

(2)

4,508

4,552

64

184

16

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม
ก่อน
ภาษีเงินได้

2558
รายได้ ภาษี สุทธิจากภาษี
เงินได้
เงินได้

ก่อน
ภาษีเงินได้

2557
รายได้ สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม

1,148

-

1,148

(2,243)

-

(2,243)

2,401

20

2,421

(1,056)

-

(1,056)

-

-

-

-

3

3

(110)

25

(85)

(129)

25

(104)

-

-

-

(3)

1

(2)

3,439

45

3,484

(3,431)

29

(3,402)

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
สุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อน
ภาษีเงินได้

2558
รายได้ ภาษี สุทธิจากภาษี
เงินได้
เงินได้

ก่อน
ภาษีเงินได้

2557
รายได้ สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(ล้านบาท)

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผล
ประโยชน์พนักงาน
รวม

(15)

3

(12)

(9)

1

(8)

(15)

3

(12)

(9)

1

(8)
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งบการเงินรวม
2557

2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไรสําหรับปี

(ล้านบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)
21,433

26,464

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม

4,508

4,552

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม

30,972

25,985

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20.00

6,194

20.00

5,197

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
สําหรับกิจการในต่างประเทศ
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

(311)

(138)

(1,640)

(616)

161

27

91

82

13

-

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

14.56

4,508

17.52

4,552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

9,715

28,911

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม

64

184

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม

9,779

29,095

กําไรสําหรับปี

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20.00

1,956

20.00

5,819

(1,917)

(5,657)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

28

24

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป

(3)

(2)

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

รวม

0.65

64

0.63

184

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติใด้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 เป็น
อัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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33. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยสองแห่งได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตเครื่องดื่ม ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
การผลิตก๊าซชีวภาพ
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสําหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่สิ้นสุด
สิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ
(ง) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้แปดปีนั้น
การผลิตเครื่องดื่ม
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสําหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมต
ั ิโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น และ
(ค) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้แปดปีนั้น
เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม
การลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

4,824

5,090

-

-

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม

167,225

156,950

-

-

รวมรายได้

172,049

162,040

-

-

(ล้านบาท)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม

สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ในปี 2547 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดภาษีอากร และให้จัดตั้งพื้นที่โรงงานของบริษัท
ดังกล่าวเป็นเขตปลอดอากร โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ทั้งอากรนําเข้าและส่งออก ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
สรรพสามิต ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

34. กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไรสําหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือของบริษัทและ
จํานวนที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท / ล้านหุ้น)

กําไรที่เป็นส่วนของผู้ถือ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)

26,463

21,694

9,715

28,911

จํานวนที่ออกจําหน่ายแล้ว

25,110

25,110

25,110

25,110

1.05

0.86

0.39

1.15

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

35. เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2558 ในอัตราหุน
้ ละ 0.15 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 3,767 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จา่ ยให้กบ
ั ผูถ
้ อื หุน
้ แล้วเมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2558
ในการประชุมสามัญประจําปีของผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2558 ผูถ
้ อื หุน
้ มีมติอนุมต
ั ก
ิ ารจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุน
้ ละ 0.61 บาท
เป็นจํานวนเงินทัง้ สิน
้ 15,317 ล้านบาท ซึง่ ส่วนหนึง่ ได้จา่ ยเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2557 ในอัตราหุน
้ ละ 0.15 บาท รวมเป็น
จํานวนเงิน 3,767 ล้านบาท และเมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 บริษท
ั ได้จา่ ยเงินปันผลส่วนทีเ่ หลือให้แก่ผถ
้ ู อื หุน
้ ในอัตราหุน
้ ละ 0.46 บาท รวมเป็นจํานวน
เงิน 11,551 ล้านบาท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษท
ั เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการของบริษท
ั มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมต
ั ก
ิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี
2557 ในอัตราหุน
้ ละ 0.15 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 3,767 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จา่ ยให้กบ
ั ผูถ
้ อื หุน
้ แล้วเมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2557
ในการประชุมสามัญประจําปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.44 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 11,048 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ในอัตรา
หุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 3,515 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้จา่ ยเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 7,533 ล้านบาท

36. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกําไร
หรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สําคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่
ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการ
จัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการ
พัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทน
จากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18) กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทําให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม
ส่วนใหญ่มีอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระหรือกําหนดอัตราใหม่มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

รวม
(ล้านบาท)

ปี 2558
หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.00

รวม

6,902

-

6,902

6,902

-

6,902

12,182

-

12,182

ปี 2557
หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.00

ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.00

รวม

-

3,719

3,719

12,182

3,719

15,901

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระหรือกําหนดอัตราใหม่มีดังนี้
งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี

รวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

1.60 - 7.36

1,448

-

1,448

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1.63 - 3.00

6,394

-

6,394

4.00

1,000

-

1,000

2.08 - 3.85

9,532

-

9,532

2.51

-

1,000

1,000

1.98 - 3.10

-

24,883

24,883

18,374

25,883

44,257

(ล้านบาท)

ปี 2558
หมุนเวียน

หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี

รวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

1.60 - 1.97

1,363

-

1,363

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2.10 - 3.16

7,173

-

7,173

1.88 - 3.85

13,411

-

13,411

4.00

-

1,000

1,000

1.88 - 3.85

-

26,555

26,555

21,947

27,555

49,502

(ล้านบาท)

ปี 2557
หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี

รวม

1.63 - 2.00

5,629

-

5,629

2.58 - 3.43

8,879

-

8,879

5.00

32,025

-

32,025

1.98 - 3.10

-

23,955

23,955

(ล้านบาท)

ปี 2558
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2.32

-

1,317

1,317

46,533

25,272

71,805

2.10 - 2.41

5,300

-

5,300

3.04 - 3.85

2,500

-

2,500

5.00

7,517

-

7,517

3.04 - 3.85

-

4,000

4,000

5.00

-

12,569

12,569

15,317

16,569

31,886

รวม
ปี 2557
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัท
ได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

เงินเหรียญสิงคโปร์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

31

2

-

-

ลูกหนี้การค้า

6

4

-

-

-

ลูกหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

5

-

-

-

19

-

(31)

-

-

4

(17)

(41)

(12)

-

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

18

(15)

(31,954)

-

-

เจ้าหนี้อื่น

20

(1)

(39)

-

1

7

(32,063)

(12)

1

(4)

-

-

-

3

(32,063)

(12)

1

เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

44

129

-

-

ลูกหนี้การค้า

6

68

-

-

-

-

16

-

-

19

(64)

(86)

-

-

4

(3)

-

(1)

-

20

(18)

(43)

-

-

27

16

(1)

-

ประมาณการยอดซื้อสินค้า

(423)

(1,084)

-

-

ประมาณการหนี้สินอื่น

(722)

(824)

-

-

(1,118)

(1,892)

(1)

-

52

65

-

-

(1,066)

(1,827)

(1)

-

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

เงินยูโร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

-

1

-

-

ลูกหนี้การค้า

6

36

34

-

-

1

-

-

-

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า

19

(117)

(64)

-

-

เจ้าหนี้อื่น

20

(20)

(106)

-

-

(100)

(135)

-

-

(1,000)

(476)

-

-

(141)

(24)

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
ประมาณการยอดซื้อสินค้า
ประมาณการยอดจ่ายค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

-

(32)

-

-

(53)

(33)

-

-

(1,294)

(700)

-

-

16

11

-

-

(1,278)

(689)

-

-

5

4

358

-

-

19

(12)

(1)

-

-

4

(1)

-

-

-

20

(1)

-

-

-

(10)

357

-

-

(2)

-

-

-

(469)

(763)

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์

(189)

-

-

-

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

(670)

(406)

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สินอื่น
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ
เงินปอนด์สเตอร์ลิง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
ประมาณการยอดซื้อสินค้า
ประมาณการยอดจ่ายค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

เงินเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย
(48)

(131)

-

-

(48)

(131)

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินค้า

-

(55)

-

-

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

(48)

(186)

-

-

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

33

77

-

-

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(15)

(109)

-

-

5

35

1

-

-

4

-

-

1,317

-

35

1

1,317

-

(56)

(113)

(56)

(113)

-

-

(2)

-

-

-

(58)

(113)

-

-

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

55

-

-

-

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(3)

(113)

-

-

เจ้าหนี้การค้า

19

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง

เงินเหรียญฮ่องกง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
เงินเยนญี่ปุ่น
เจ้าหนี้อื่น

20

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
ประมาณการยอดซื้อเครื่องจักร
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

เงินตราต่างประเทศอื่นๆ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

8

2

-

-

ลูกหนี้การค้า

6

15

20

-

-

4

-

-

-

19

(1)

-

-

-

4

(3)

(17)

-

-

20

(5)

(1)

-

-

18

4

-

-

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
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รายงานประจําปี 2558

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้าน
สินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้า
จํานวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุม
่ บริษท
ั มีการควบคุมความเสีย
่ งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิน
งานของกลุม
่ บริษท
ั และเพือ่ ทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ณ วันท ่ี31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทุกรายการ
ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
หมุนเวียน

มูลค่าตามบัญชี
ไม่หมุนเวียน
รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

มูลค่ายุติธรรม
รวม
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศที่เป็น
รายการสินทรัพย์

-

-

-

-

88

-

88

9,532

24,883

34,415

-

-

34,803

34,803

-

-

-

-

167

-

167

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมและตั๋วแลกเงิน
ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศที่เป็น
รายการหนี้สิน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน

ไม่หมุนเวียน

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3
รวม
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2558
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

-

1,317

1,317

-

-

1,317

1,317

8,879

23,955

32,834

-

-

33,221

33,221

เงินกู้ยืมและตั๋วแลกเงิน
ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน

มูลค่ายุตธ
ิ รรมของสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ทางการเงินส่วนทีห
่ มุนเวียนเป็นมูลค่าทีใ่ กล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินเหล่านัน
้
จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารทุนทีเ่ ป็นหลักทรัพย์เผือ่ ขายซึง่ เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนถูกประเมินเป็นระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ประเภท

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ราคาจากนายหน้า

ไม่มี

หุ้นกู้

อ้างอิงจากราคานายหน้า

ไม่มี

เงินกู้ยืม

วิธีคิดลดกระแสเงินสด

อัตราคิดลด

37. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
เครื่องจักรและอุปกรณ์

325

205

-

-

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น

201

234

-

-

18

2

-

-

9

-

-

-

553

441

-

-

ภายในหนึ่งปี

640

535

22

12

หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี

514

547

46

21

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ดิน
รวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

หลังจากห้าปี
รวม

82

89

-

-

1,236

1,171

68

33
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งบการเงิน
รายงานประจําปี 2558

งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

(ล้านบาท)

ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาซื้อกากนํ้าตาล

1,668

1,954

-

-

สัญญาซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

1,632

1,684

-

-

สัญญาจ้างผู้ชํานาญการและบริษัทที่ปรึกษา

1,224

1,330

397

431

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร

1,142

1,032

28

44

สัญญาโฆษณาและสปอนเซอร์

1,068

1,229

-

-

สัญญาบริการ

896

809

8

1

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

167

198

-

-

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

88

-

-

-

73

240

-

-

14

17

-

-

7,972

8,493

433

476

เลตเตอร์ออฟเครดิตสําหรับซื้อสินค้าและ
วัสดุที่ยังไม่ได้ใช้
สัญญาอื่นๆ
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ ที่สําคัญ
สัญญาว่าจ้างผู้ชํานาญการ
ในปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อย 4 บริษัท ทําสัญญาว่าจ้างผู้ชํานาญการผู้หนึ่งในการควบคุมดูแลการผลิตและปรุงสุรา “หัวเชื้อสุรา” โดยมี
ระยะเวลาจ้าง 40 ปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2587 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันต้อง
จ่ายค่าจ้างแก่ผู้ชํานาญการเป็นรายเดือน รวมเดือนละจํานวน 4.3 ล้านบาท โดยเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ทุกๆ รอบ 12 เดือน ในช่วงเวลา
20 ปี แรก นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567 หลังจากนั้นบริษัทและบริษท
ั ย่อยจะจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือนรวม
เดือนละจํานวน 0.25 ล้านบาท จนครบกําหนดตามสัญญา ค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจํานวนเงินรวม 1,766.2 ล้านบาท ต่อมามีการทําบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ให้บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินจํานวนรวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ชํานาญการท่านนี้เพิ่มเติม
ดังนั้น ค่าจ้างทั้งสิ้นภายใต้สัญญาทั้งส่วนที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ จ่ายไปแล้วและส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายมีจํานวนเงินรวม 3,766.2 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าจ้างที่จะจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือมีจํานวนเงิน 996.4 ล้านบาท (2557: 1,082.2 ล้านบาท)
สัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 บริษัททําสัญญาที่ปรึกษากับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตสุราในประเทศไทย
และงานอื่นๆ ที่กําหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาจ้าง 10 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ภายใต้เงื่อนไขของ
สัญญา บริษัทมีภาระผูกผันที่จะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ ประมาณ 1.67 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ทุกรอบ
12 เดือน ในช่วงเวลา 10 ปี ค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจํานวนเงินรวม 251.56 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือมีจํานวนเงิน 228.06 ล้านบาท (2557: 248.22 ล้านบาท)
สัญญาสปอนเซอร์
ในปี 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาโฆษณาและสัญญาสปอนเซอร์กับสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันในประเทศสหราชอาณาจักรเป็นระยะ
เวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อทําการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปทั่วโลก ภายใต้เงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินขั้นตํ่าจํานวน 0.75 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสูงสุดจํานวน 3.05 ล้านปอนด์สเตอร์
ลิงต่อปี และผลตอบแทนพิเศษขั้นตํ่าจํานวน 0.03 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสูงสุดจํานวน 1.70 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงต่อปี โดยขึ้นอยู่กับผลงาน
ของทีมฟุตบอลเอฟเวอร์ตันในแต่ละปี

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

227

ในปี 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาสปอนเซอร์กับสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2558 ถึง 30 มิถุนายน 2561 เพื่อทําการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทตามขอบเขตที่ระบุในสัญญา (โดยสามารถใช้ชื่อทางการค้า
เครื่องหมายการค้า รูปภาพ และตราสัญลักษณ์ของสโมสร) บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินรวม 3.6 ล้านยูโร ตลอดระยะเวลา 3 ปี
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์
บริษัทย่อยของบริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์กับ
บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ให้เป็นผู้ดําเนินการกระจายสินค้าสู่ร้านอาหารในเครือ และควบคุมการบริหารวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้แก่บริษัท
ย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมตกลงที่จะชําระค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา โดยสัญญา
ดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า
บริษัทย่อยของบริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ทําสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้ากับบริษัทในประเทศ
แห่งหนึ่ง เพื่อขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าไปยังปลายทางที่กําหนด โดยมีอัตราค่าขนส่งสินค้าคิดเป็นราคาต่อเที่ยวรถตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลา 2 ปี มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เมื่อครบสัญญาแล้ว
หากคู่สัญญาไม่แจ้งบอกเลิกล่วงหน้าให้ถือว่าสามารถต่ออายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปี
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัทใน
ประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมี
กําหนดระยะเวลา 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญา
ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน
สัญญาผลิตสินค้า
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ทําสัญญาผลิตสินค้าให้กับบริษัทในประเทศ
แห่งหนึ่ง ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2563

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 FCL Centrepoint Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Fraser Centrepoint Limited ได้แล้วเสร็จในการทํารายการ
การขายหุ้นทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 18.99 ใน Gemshine Investment Pte. Ltd. และเงินกู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิประมาณ 60.7 ล้าน
เหรียญสิงคโปร์ ให้แก่ Lexis 88 Investments (Mauritus) Limited ทั้งนี้มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมประมาณ 80.3 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งอาจมี
การปรับปรุงในภายหลัง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติดังต่อไปนี้
ก)

เห็นชอบในการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.61 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 15,317 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็น
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 3,767 ล้านบาท เงินปันผล
ส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 11,550 ล้านบาท จะถูกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2559 ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทให้นําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข)

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้น
ในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

ค)

เห็นชอบในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวนประมาณ 3,890 ล้านบาท จาก 29,000 ล้านบาท เป็นประมาณ 25,110 ล้านบาท
โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจําหน่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้นําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และ

ง)

เห็นชอบในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนหุ้นที่จะออกตามแผนการกําหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว จํานวน 45
ล้านบาท จากประมาณ 25,110 ล้านบาท เป็นประมาณ 25,155 ล้านบาท และเห็นชอบในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน
45 ล้านหุ้น เพื่อรองรับแผนการกําหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้นําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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39. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทํางบการ
เงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทและถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อน
วันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)

กําไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

การรวมธุรกิจ

(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

สินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

ส่วนงานดําเนินงาน

(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

งบการเงินรวม

(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

การร่วมงาน

(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

งบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

การวัดมูลค่ายุติธรรม
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(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15

สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เงินที่นําส่งรัฐ

ฉบับที่ 21
กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

40. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของปี
2558 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงินสําหรับปี 2558
2557

ก่อนการจัด
ประเภทใหม่

การจัด
ประเภทใหม่

งบการเงินรวม
หลังการจัด
ประเภทใหม่
(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินค้าคงเหลือ

35,084

(1,000)

34,084

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

46,251

1,000

47,251

-
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2557

ก่อนการจัด
ประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัด
หลังการจัด
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่

(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
-

399

399

12,663

(399)

12,264

ลูกหนี้การค้า
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

การจัดประเภทรายการใหม่นี้เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากกว่า

รายงานรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์* และรายการที่ดําเนินการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)
ก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ข
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการ
บจก.พิเศษกิจ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บจก.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์
บจก.ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น
บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ.ไทยแอลกอฮอล์
บจก.พลังน้ําใจไทย
F&N Foods Pte Ltd
F&N Interﬂavine Pte Ltd
บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
บจก.ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์
บจก.เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์
รายได้อื่น ๆ
บจก.พิเศษกิจ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **
บจก.ไทย มาลายา กลาส
F&N Interﬂavine Pte Ltd
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited
ต้นทุนขาย
บจก.พิเศษกิจ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.น้ําตาลทิพย์กําแพงเพชร ***
บจก.อุตสาหกรรมน้ําตาลสุพรรณบุรี
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บจก.ไทย เบเวอร์เรจ แคน
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **
บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต **
บจก.น้ําตาลทิพย์สุโขทัย
บจก.นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
บมจ. อาหารสยาม
บจก.เอฟแอนด์บี อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก.เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก.ไทย มาลายา กลาส
บจก.ธนสินธิ
F&N Interﬂavine Pte Ltd
บจก.แก้วกรุงไทย
บจก.ไทย อะโกรโปรดักส์
บจก.แก้วสารศิริ
บจก.ศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้
บจก.ทรัพย์เพิ่มพูน 8

มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้รับอนุมัติตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
(หน่วย : พันบาท)

-

22,765.64
93,865.32
13,362.38
28,108.83
2,582.56
3,084.50
277,263.74
3,060.99
22,188.85
5,515.04
6,078.27
138,189.18
3,649.33

-

16,126.39
5,036.93
3,747.66
18,638.32
269,214.02
9,451.04

-

10,211.31
115,667.02
658,667.09
61,591.27
9,437.14
5,930.99
1,107,668.93
27,651.61
114,416.70
4,166.94
359,580.38
3,355.16
5,394.38
5,071.68
2,600.00
4,321,316.70
15,837.38
93,344.85
19,132.57
165,435.43
4,708.42
3,888.09
19,180.92
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มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์* และรายการที่ดําเนินการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)
ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ฉ
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายในการขาย
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **
บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก.ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited
บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
บจก.พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่
บจก.ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บจก.บางนากลาส
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **
บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต **
บจก.นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
Best Wishes Co., Ltd.
บมจ.ไทยแอลกอฮอล์
InterContinental Singapore
Yunnan Bank Hotel Co., Ltd.
Fraser and Neave, Limited
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited
F&N Interﬂavine Pte Ltd
บจก.คอมเมอร์เชียล โซลูชั่นส์
บจก.บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์
บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
บจก.แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
PI Hotel Management Limited
Plaza Athenee Hotel Company Limited
บจก.ทรัพย์มหากิจ 8
บจก.ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว
FCL Alexandra Point Pte. Ltd.
บจก.โมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ซื้อทรัพย์สิน
บจก.วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์
บจก.ธนสินธิ

*
อัตราแลกเปลี่ยน 25.79 บาท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์
** แปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด
*** เดิมชื่อ บจก. อุตสาหกรรมนํ้าตาลแม่วัง

มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้รับอนุมัติตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
(หน่วย : พันบาท)

-

14,481.34
4,485.50
17,368.05
7,389.50
5,606.27
4,240.40
5,567.75
2,994.33
2,772.38
18,768.15

-

8,608.16
217,654.01
68,185.67
2,973.65
36,655.43
7,011.62
39,143.81
7,830.13
14,366.85
3,909.80
2,635.24
4,406.89
38,111.42
11,866.42
41,780.37
26,727.30
39,836.99
68,577.06
7,934.64
3,972.53
3,772.45
4,036.12
4,869.91
4,025.44
19,444.45

6,282.50

-

-

14,209.22
16,821.11

566,944.00

-

-

102,815.88

รายงานรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ภาคผนวก เรื่อง การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสําหรับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสีย (Shareholders’ Mandate) นี้จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ภาคผนวก
การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
สําหรับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

1. ความเดิม
คณะกรรมการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) อ้างถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฉบับลงวันที่
7 เมษายน 2559 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจําปี 2558 (“รายงานประจําปี”) ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
(“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 และ (ข) มติการประชุมที่ 10 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. คํานิยาม
คํานิยามดังต่อไปนี้ หรือคําจํากัดความตามที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ให้นิยามไว้ จะมีผลบังคับใช้ในภาคผนวกนี้ตลอดทั้งฉบับ (รวมถึง
ตารางต่างๆ ที่แนบรวมอยู่ในภาคผนวก) เว้นแต่ในกรณีที่มีการกล่าวเป็นอย่างอื่น
“ตลาดหลักทรัพย์รับอนุมัติ”

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีกฎระเบียบที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมของบุคคล
ที่มีส่วนได้เสียซึ่งมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”

(ก) เกี่ยวข้องกับกรรมการ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม
(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
(1) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในลําดับติดกัน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของ
กฎหมาย (กล่าวคือ คู่สมรส บุตรธิดา บุตรบุญธรรม บุตรที่ติดมากับคู่สมรส พี่น้องร่วมสายโลหิต
และบิดามารดา)
(2) ผู้ดูแลทรัพย์สิน (Trustee) ของทรัสต์ (Trust) ใดๆ ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ในลําดับติดกัน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย เป็นผู้รับผลประโยชน์
หรือเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับผลประโยชน์ในกรณีของทรัสต์ให้อํานาจทรัสตีตัดสินใจ
(Discretionary Trust) และ
(3) บริษท
ั ใดๆ ซึง่ บุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตในลําดับติดกัน และบุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ
โดยผลของกฎหมาย มีส่วนได้เสียรวมกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ร้อยละ 30 หรือมากกว่า และ
(ข) เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม (ซึ่งเป็นบริษัท) บริษัทอื่นใดซึ่งเป็นบริษัทย่อย
หรือบริษัทที่ถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้น หรือบริษัทที่ตนและ/หรือ
บริษัทอื่นหรือบริษัทหลายแห่งรวมกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) มีส่วนได้เสียรวมกันร้อยละ 30 หรือ
มากกว่า

“บริษัทร่วม”

บริษัทใดๆ ซึ่งบริษัทหรือ “กลุ่ม” ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

“บาท”

สกุลเงินบาทตามกฎหมายของประเทศไทย

“ซีดีพี (CDP)”

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Central Depository (Pte) Limited)

“การควบคุม”

การมีอํานาจควบคุมการตัดสินใจ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับนโยบายด้านการเงินและการดําเนินงาน
ของบริษัท

“ผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม”

หมายถึงบุคคลซึ่ง
(ก) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมร้อยละ 15 หรือมากกว่า ของจํานวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัท
(ไม่รวมหุ้นที่ได้ซื้อคืนมา (Treasury Shares)) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจกําหนดให้บุคคล
ที่มีลักษณะดังกล่าว ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมก็ได้ หรือ
(ข) ในทางปฏิบัติแล้ว มีอํานาจควบคุมบริษัท

“กรรมการ”

กรรมการของบริษัท
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“บุคคลที่มีความเสี่ยง”

บริษท
ั บริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ทไี่ ด้รบ
ั อนุญาต
หรือบริษัทร่วมของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ซึ่งถูกควบคุมโดย “กลุ่ม” หรือ “กลุ่ม” และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

“กลุ่ม”

บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษท
ั ร่วมของบริษัท

“กรรมการอิสระ”

ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ของภาคผนวกนี้

“ธุรกรรมที่ทํากับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสีย”

ธุรกรรมที่ทําระหว่างบุคคลที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Interested Person)

“บุคคลที่มีส่วนได้เสีย”

กรรมการ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม

“คู่มือเกี่ยวกับ
การรับหลักทรัพย์”

คู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

“ผู้ถือหุ้น”

ผู้ถือหุ้นจดทะเบียนในเงินทุนของบริษัท

“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น”

ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติโดยทั่วไปจากผู้ถือหุ้น (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและถูกขอให้
พิจารณาอนุมัติต่ออายุธุรกรรมเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อย สามารถเข้าทําธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่เกิดเป็น
ประจํา อันมีลักษณะเป็นไปทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจําเป็นในการดําเนินกิจการประจําวัน กับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทตามประเภทที่ได้มีการกําหนดไว้

“SGX-ST”

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

“บริษัทย่อย”

ให้มีความหมายตาม มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติบริษัทของประเทศสิงคโปร์ (บทที่ 50)

3. ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ตามหนังสือชี้ชวนของบริษัท ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 (“หนังสือชี้ชวน”) ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น ถือเสมือนว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผูถ
้ อื หุน
้ แล้วเพือ่ ว่าบริษท
ั และบริษท
ั ย่อยทีเ่ ป็นบุคคลทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ ง (Entity at Risk) ตามความหมายทีก
่ าํ หนดไว้ในข้อ 904(2)
ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ สามารถเข้าทําธุรกรรมซึ่งเป็นกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทกับประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้
โดยการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกรรมที่ได้กระทําขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกําหนดทาง
การค้าปกติ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยไว้ในหน้า 124-148
ของหนังสือชี้ชวนของบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีก่อนๆ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2550 วันที่ 28 เมษายน 2551 วันที่ 29 เมษายน 2552 วันที่ 29 เมษายน 2553 วันที่ 29 เมษายน 2554
วันที่ 27 เมษายน 2555 วันที่ 25 เมษายน 2556 วันที่ 25 เมษายน 2557 และวันที่ 22 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้า
180 ถึง 189 หน้า 201 ถึง 212 หน้า 206 ถึง 217 หน้า 195 ถึง 209 หน้า 203 ถึง 213 หน้า 216 ถึง 229 หน้า 214 ถึง 227
หน้า 220 ถึง 231 และหน้า 228 ถึง 239 ของรายงานประจําปีของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 2551
2552 2553 2554 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ

4. การเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
เนื่องจากธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป กรรมการบริษัทจึงเสนอให้
มีการพิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารต่ออายุธรุ กรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ ในการประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั ซึง่ จะจัดขึน
้ ในวันที่ 28 เมษายน 2559
(“การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559”) เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนกระทั่งถึงการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป
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5. รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผูถ
้ ือหุ้น
รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงพื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ต่อบริษัทที่จะได้รับ รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบ
การกําหนดราคาของธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ได้ระบุไว้
ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้

6. คําแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกําหนดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบของบริษัท
เพื่อกําหนดราคาของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในตาราง 1 ของภาคผนวกของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ถ้าบังคับใช้อย่างเคร่งครัด มีความเพียงพอที่จะทําให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ทําขึ้นกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะเป็นธุรกรรมที่ดําเนินการไปตาม
ข้อกําหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
6.2 ในระหว่างการตรวจสอบ ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบตามที่กล่าวในตาราง 1
ของภาคผนวกนี้ ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะทําให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะเป็นธุรกรรมที่ทําขึ้นตามข้อกําหนด
ทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท บริษัทจะดําเนินการ
ขออนุมัติธุรกรรมจากผู้ถือหุ้นใหม่ โดยพิจารณาจากการควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบชุดใหม่

7. ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก
ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทในหุ้นทุนที่ออกของบริษัท ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 และวันที่ 8 มีนาคม 2559
ตามลําดับ สามารถอ่านได้จากรายงานประจําปีในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทจะได้แจกจ่าย
หรือได้แจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

8. การงดออกเสียง
เนื่องจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจะงดออกเสียงและตกลงดําเนินการ
เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าผูท
้ เี่ กีย
่ วข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระที่ 10 ซึง่ เป็นมติสามัญเกีย
่ วกับการเสนอการต่ออายุธรุ กรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ าก
ผูถ
้ อื หุน
้ ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับโครงสร้างการถือหุน
้ ของบริษท
ั (ถ้ามี) ในการประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ประจําปี 2559 นี้ ทัง้ นี้ บุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียดังกล่าว
จะไม่รับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวอีกด้วย เว้นแต่จะเป็นการมอบฉันทะอันเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ
ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้กําหนดเพื่อให้ลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระดังกล่าว

9. คําแนะนําของกรรมการอิสระ
9.1 กรรมการซึ่งเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์
นายณรงค์ ศรีสอ้าน นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล และ
นายอึง๊ ตัก พัน (“กรรมการอิสระ”) กรรมการอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทําธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ต
ิ ามทีไ่ ด้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้
และกับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ด
ิ งั กล่าว เป็นธุรกรรมทีไ่ ด้ทาํ ขึน
้ ตามข้อกําหนดทางการค้าปกติเพือ่ เพิม
่ ประสิทธิภาพของกลุม
่ บริษท
ั
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
9.2 ตามเหตุผลที่ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ กรรมการอิสระแนะนําให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเห็นชอบกับวาระที่ 10 ซึ่งเป็น
มติสามัญเกี่ยวกับการเสนอต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 นี้
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10. คําแถลงความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านต่างรับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้ โดยกรรมการได้ดําเนินการสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็นและเหมาะสมทั้งหมดตามความรู้และความเชื่อของตนอย่างดีที่สุด และยืนยันว่าภาคผนวกนี้มีความเพียงพอและถูกต้อง และ
เปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมและการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท และบริษัทย่อย
รวมทั้งกรรมการไม่ทราบข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับการละเว้น ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ระบุในภาคผนวก สําหรับข้อมูลในภาคผนวก
ทีถ
่ ก
ู ตัดทอนจากฉบับทีไ่ ด้จด
ั พิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลทีม
่ ก
ี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รบ
ั จากแหล่งทีส
่ ามารถอ้างอิงชือ่ นัน
้ ความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่เพียงประการเดียวคือกรรมการจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้รับตัดทอนอย่างเหมาะสมและถูกต้องจากแหล่งที่มา
เหล่านั้น และ/หรือ มีการเผยแพร่ซํ้าในภาคผนวกฉบับนี้ในรูปแบบและบริบทที่เหมาะสม

11. สิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติ
11.1 ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากผู้ที่ถือหุ้นของบริษัทผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“ซีดีพี”) ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ประจําปี 2559 ได้ และประสงค์จะแต่งตัง้ ผูร้ บ
ั มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 แทนตน จะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ลงนาม โดย (ก) ส่งมาที่สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) อาคารแสงโสม ชั้น 6 เลขที่ 14
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทยไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาเริ่มการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 หรือ (ข) ส่งมาที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ก่อนเริ่มประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นคนดังกล่าว
ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ถ้าผู้ถือหุ้นสามารถกระทําได้
11.2 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี สามารถแจ้งให้ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชี
หลักทรัพย์ของตน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกแบบคําสั่งออกเสียง (Voting Instruction Form) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประจําปี 2559 ลงนามและส่งกลับตามวิธีการในข้อกําหนดที่ระบุไว้ในแบบคําสั่งออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้แบบคําสั่งออกเสียงไปถึงยัง
ซีดีพี ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบคําสั่งออกเสียงภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 20 เมษายน 2559 อย่างไรก็ตาม
จะพบว่าตามกฎหมายไทย ประกอบกับข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัท ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เฉพาะซีดีพีเท่านั้นที่จะมี
รายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ซีดีพีจะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 แต่เพียงผู้เดียว
11.3 บุคคลใดซึง่ ถือหุน
้ โดยมีบญ
ั ชีหลักทรัพย์อยูก
่ บ
ั ซีดพ
ี ี ทีป
่ ระสงค์จะเข้าร่วมและใช้สท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชอื่ ตนเอง ในการประชุมสามัญ
ผูถ
้ อื หุน
้ ประจําปี 2559 ผูถ
้ อื หุน
้ รายดังกล่าวจะต้องดําเนินการโอนหุน
้ ของตนเองออกจากระบบของซีดพ
ี ี และทําการจดทะเบียนการโอนหุน
้
ดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทําการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น
และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 นอกจากนี้
หุ้นที่ถูกโอนออกจากระบบของซีดีพี จะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้จนกว่าจะถูกโอนกลับเข้าไปฝากในระบบซีดีพี
ในการนี้ การโอนดังกล่าวจะต้องมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ หากท่านต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการโอนหุ้นและ
ทะเบียนหุ้น ท่านสามารถติดต่อ ซีดีพี ได้ที่ (65) 6535 7511 (หรือผ่านอีเมล cdp@sgx.com)

12. อื่นๆ
12.1 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบสําหรับความถูกต้องของคําแถลงหรือความเห็นหรือรายงานที่ปรากฏในภาคผนวกฉบับนี้
12.2 ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา หรือไม่แน่ใจว่าควรจะกระทําการใด ท่านควรปรึกษานายหน้าซื้อขายหุ้นของท่าน ผู้จัดการธนาคาร
ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี หรือที่ปรึกษาอิสระอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทันที
12.3 ถ้าท่านขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดไปแล้ว กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับผู้ซื้อ หรือธนาคาร หรือนายหน้าซื้อขายหุ้น หรือตัวแทน
ที่ดําเนินการขายเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อ

รายงานรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

237

ตาราง 1 ของภาคผนวก
การอนุมัติโดยทั่วไปในการดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
บริษัทคาดว่าในการดําเนินธุรกรรมตามปกตินั้น บริษัทอาจยังคงต้องเข้าทําธุรกรรมบางประเภทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียงประเภทของธุรกรรมที่จะกล่าวถึงด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมด้านธุรกิจการค้าที่ต้องการความรวดเร็ว
บริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวสําหรับการดําเนิน
ธุรกรรมตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทําขึ้นตามข้อกําหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
ตามที่กําหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนสามารถขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการทําธุรกรรมประจํากับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปในทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจําเป็นในการดําเนินกิจการประจําวัน
ธุรกรรมเหล่านี้อาจไม่รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าทําข้อตกลง หรือการดําเนินธุรกิจต่างๆ ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของ
การดําเนินกิจการประจําวันของบริษัท
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 920(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ การอนุมัติโดยทั่วไปสําหรับการดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะต้อง
ได้รับการต่ออายุทุกปี ข้อมูลที่จําเป็นตามที่กําหนดไว้ในข้อ 920(1)(ข) มีดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งบุคคลที่มีความเสี่ยง (ตามคํานิยามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์)
จะดําเนินธุรกรรมด้วย
(ข) ลักษณะของธุรกรรมที่ได้รบ
ั อนุมัติ
(ค) พื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อบุคคลที่มีความเสี่ยง
(ง) วิธีหรือขั้นตอนในการกําหนดราคาธุรกรรม
(จ) ความเห็นของทีป
่ รึกษาการเงินอิสระว่าวิธห
ี รือขัน
้ ตอนดังกล่าวในข้อ (ง) เพียงพอหรือไม่เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ ธุรกรรมทัง้ หลายจะมีการดําเนินการ
ตามข้อกําหนดในทางการค้าปกติและจะไม่ทําให้ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหาย (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
(ฉ) ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากความเห็นของที่ปรึกษาการเงิน
อิสระ (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
(ช) คําแถลงจากบริษัทว่าบริษัทจะดําเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้ง ถ้าวิธีหรือขั้นตอนการดําเนินการในข้อ (ง) ข้างต้นนั้น
เป็นวิธีหรือขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม และ
(ซ) คําแถลงว่าบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียง และได้ดําเนินการใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระ
ที่เกี่ยวกับการอนุมัติธุรกรรมนั้นด้วย
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นถ้าได้รับการต่ออายุ จะมีผลบังคับใช้จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คํานิยามและความหมายในภาคผนวก ซึ่งมีธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นเอกสารแนบ จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้

•

“กลุ่ม” หมายถึง บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งนับเป็น “บุคคลที่มีความเสี่ยง” ตามความหมายที่กําหนดไว้ใน
ข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และ

•

“กลุ่มไทยเบฟ” หมายถึง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท
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ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสามารถนํามาใช้ได้กับธุรกรรมของ “กลุ่ม” กับบุคคลที่เกี่ยวข้องของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมของบริษัท (โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม ให้เรียกรวมกันว่า
“บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” และ “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมต
ั ิ” แต่ละราย)
ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องที่กําหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)
ธุรกรรมทีเ่ กีย
่ วกับการให้หรือการได้รบ
ั ซึง่ สินค้าและบริการในกิจการอันเป็นปกติธรุ กิจของกลุม
่ บริษท
ั หรือทีจ่ าํ เป็นสําหรับการดําเนินกิจการประจําวัน
ของกลุม
่ บริษท
ั ทีท
่ าํ กับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ิ (ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ การเข้าทําข้อตกลง หรือการดําเนินธุรกิจทัง้ หลาย
่ ไิ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของการดําเนินกิจการประจําวันของบริษท
ั ) ซึง่ เป็นธุรกรรมทีจ่ ะอยูภ
่ ายใต้ธรุ กรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ แล้ว (Shareholders’
ทีม
Mandate) (“ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)”) ได้แก่
(ก) การซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการบรรจุหีบห่อ (Packaging Material) จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงขวดแก้วใหม่และขวดแก้ว
ที่ใช้แล้ว กระป๋องอลูมิเนียม กากนํ้าตาล สมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตหัวเชื้อเบียร์ (Beer Concentrate) กล่องกระดาษ (Carton) และ
ฝาครอบ (Cap)
(ข) การทําประกันและการบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทําประกันกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ค) การซื้อของใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคทุกประเภทในสํานักงานและในสถานที่เก็บสินค้าจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงกระดาษ
ชําระและนํ้าตาลสําหรับใช้ในสํานักงาน เศษเหล็ก ถุงใส่มอลท์ และแผ่นไม้
(ง) การได้รับบริการต่างๆ จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง บริการที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่พัก พาหนะ
และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับกรรมการของบริษัท และ/หรือ ของบริษัทย่อย การฝึกอบรมพนักงาน การติดต่อสื่อสารด้านโทรคมนาคม
และการอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ ตลอดจนบริการทําการตลาด การโฆษณา และการบริหารงาน รวมถึงการบริการการผลิตและการจัด
จําหน่ายสินค้า
(จ) การเช่า หรือการเช่าช่วง สํานักงาน คลังสินค้า รถโดยสาร และที่ดินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ฉ) การให้บริการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการพัฒนาสินทรัพย์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
บริการการขาย ตลอดจนการให้บริการการผลิต
(ช) การให้เช่าหรือให้เช่าช่วงสํานักงาน คลังสินค้า รถยนต์โดยสาร และที่ดินกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ซ) การขายกากนํ้าตาลและผลผลิตพลอยได้ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงปุ๋ย ขวดแก้วที่ใช้แล้ว และเศษวัสดุจากโรงงาน เช่น
อลูมิเนียม เศษแก้ว และเศษกระดาษ
(ฌ) การขายเบียร์ สุรา นํ้าดื่ม โซดา และสินค้าอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ และ
(ญ) การให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) ถึง (ฌ)
ดังกล่าวข้างต้น
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เหตุผลและประโยชน์ของธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริษัทมีการเข้าทําหรือจะเข้าทําธุรกรรมที่เป็นการทําธุรกิจปกติกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียธุรกรรมเหล่านี้เป็นธุรกรรมที่เกิดเป็นประจํา และ
อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้ หรือเกิดขึ้นทุกๆ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มบริษัทที่จะทําธุรกรรม หรือยังคงทําธุรกรรมต่อไปกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
กรรมการบริษัทเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการทําธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น และการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะช่วยลดความจําเป็นที่จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
เป็นครั้งคราวเมื่อมีการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีแนวโน้มเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถอื หุ้น ซึ่งจะ
เป็นการลดเวลาในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสําคัญโดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือมีผลกระทบ
ในด้านลบกับโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
ธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั การอนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ มีเจตนาเพือ่ อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทีเ่ ป็นการดําเนินธุรกรรมตามปกติของบริษท
ั ซึง่ ในบางครัง้
เป็นธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มส
ี ่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่ดําเนินการเป็นไปตาม
ข้อกําหนดทางการค้าปกติและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
การเปิดเผยมูลค่ารวมของการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งดําเนินการตามธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบปี
บัญชีปัจจุบัน จะจัดทําตามแบบที่กําหนดไว้ในคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และเป็นไปตามขอบเขตที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และ
จะต้องเปิดเผยในรายงานประจําปี สําหรับปีบัญชีนั้นๆ
ขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Review Procedures for Interested Person Transactions)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ (ถ้ามีข้อกําหนดระบุไว้) ธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งนายอึ๊ง ตัก พัน (Mr. Ng Tat Pun) ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของการทําธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
(Lead Independent Director for Interested Person Transactions) (“หัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทําธุรกรรมกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสีย”) นอกจากนี้ บริษัทยังกําหนดขั้นตอนการอนุมัติในการทําธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้กระทําขึ้น
เสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกําหนดทางการค้าปกติ (On an Arm’s Length Basis and Normal
Commercial Terms)
ขั้นตอนการตรวจสอบและข้อจํากัดในการอนุมัติ
โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทได้กําหนดขั้นตอนการอนุมัติในการทําธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึง
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัตท
ิ ี่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Interested Persons) ได้กระทําขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรม
ที่ทํากับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกําหนดทางการค้าปกติและสอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และ
บนเงื่อนไขที่มิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่ได้ให้แก่หรือที่ได้รับจากบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการนําขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนี้มาบังคับใช้
(1) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าและการได้รับบริการ
(ก) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าทั้งหลายที่กระทําเป็นประจําโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัทหรือที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินกิจการประจําวันของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดหาและการจัดซื้อซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ทํากับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น ธุรกรรมที่กล่าวถึงในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการ
ดําเนินธุรกรรมกับบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสีย - ธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั การอนุมต
ั ิ (General Mandate for Interested Person Transactions Mandated Transactions)”) ธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของขั้นตอนการควบคุมภายใน (Internal Control Procedures)
ซึ่งระบุถึงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ เช่น องค์ประกอบของอํานาจในการอนุมัติภายใน ข้อจํากัดในการอนุมัติ จํานวนคู่ค้าที่เป็น
ผู้เสนอราคา (อย่างน้อยสองราย) และขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยหลักการดังกล่าวนี้กําหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทได้รับสินค้าและ/หรือ
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บริการที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดจากการเสนอราคาแข่งขัน (ตามที่เหมาะสม) ดังนั้น ในการกําหนดว่าราคาและเงื่อนไขที่บุคคล
ที่มีส่วนได้เสียนําเสนอนั้น ยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่นั้น จะนําปัจจัยต่างๆ มาใช้ในการพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ปัจจัยเกี่ยวกับตารางเวลาการส่งมอบ การปฏิบัติตามรายละเอียดที่กําหนด ความเป็นมาในอดีต (Track Record) ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ การให้ราคาพิเศษ (Preferential Rate) ส่วนลดหรือการคืนเงินกรณีที่มีการซื้อจํานวนมาก นอกจากนี้
จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับการอนุมัติ
เป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอํานาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือ
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
(“ผู้มีอํานาจอนุมัติ”) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรม ดังนี้

ข้อจํากัดในการอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
500,000 บาท

รองกรรมการผูจ้ ด
ั การ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นตําแหน่งทีเ่ ทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

่ ม
ี ลู ค่าเกิน
ธุรกรรมทีท
่ าํ กับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียทีม
5,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

รองประธานกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมทีท
่ าํ กับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียทีม
่ ม
ี ลู ค่าเกิน
10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
20,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

รองประธานกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการ จํานวน
สองท่าน หรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน ร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจํานวนสองท่าน โดยหนึ่งในจํานวนดังกล่าว
จะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทําธุรกรรม
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับ
การอนุมัติ” ผู้มีอํานาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้น
จากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของหัวข้อดังกล่าวข้างต้น
(ข) ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอราคาแข่งขัน (Competitive Quotations) (ตัวอย่างเช่น ไม่มีผู้ขายสินค้าและบริการที่คล้ายคลึง
ที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ (โดยพิจารณาถึงจํานวน รายละเอียด ตารางการส่งมอบ และอื่นๆ) หรือถ้าสินค้านั้น
โดยลักษณะแล้วเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ) ผู้มีอํานาจอนุมัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะเป็นผู้พิจารณา
ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียนําเสนอนั้นว่ายุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรมที่ทํากับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
(ค) การซื้อขวดแก้วตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขวดแก้ว ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท บางนา โลจิสติค จํากัด) และบริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด (“สัญญาซื้อขายขวดแก้ว”) (Glass Bottle Purchase
Agreement) นั้น จะถูกรวมอยู่ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีการแก้ไขเงื่อนไขที่เป็นสาระสําคัญใดๆ รวมถึง
การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับราคาซื้อขายขวดแก้วตามที่สัญญาได้อนุญาตไว้ และการต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขาย
ขวดแก้ว เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
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(2) ธุรกรรมอื่นๆ ที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียอันมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจํา
(ก) บริษัทมีความประสงค์ที่จะดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรม
ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจํา และเป็นไปในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และจําเป็นต่อการดําเนินกิจการประจําวันของ
กลุ่มบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการขายสินค้า และการให้บริการแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย การให้เช่าหรือ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สินให้แก่ หรือการเช่าหรือการเช่าช่วงทรัพย์สินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ทํากับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติตามที่อ้างถึงในข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ (ญ) ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติทั่วไปในการ
ดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ” ข้างต้น โดยบริษัทประสงค์ที่จะเข้าทําธุรกรรมโดยใช้ราคาตลาด
หรือราคาสินค้าหรือบริการที่จะให้ในขณะนั้น และในราคาตลาดในขณะนั้นสําหรับการเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติที่มิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่มีต่อบุคคลภายนอก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
(รวมทั้ง การให้ราคาพิเศษ ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าพิเศษ (favored customer) หรือในกรณีที่มีการซื้อสินค้าเป็นจํานวนมาก
(เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)) หรือประการอื่นใดตามวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่นํามาบังคับใช้ ทั้งนี้
(1) ในส่วนของการขายสินค้าและการให้บริการให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยมิได้มีการเสนอขายหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก
รายการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีราคาของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่
บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ
(2) ในส่วนของการเช่า/ให้เช่า หรือเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน บริษัทจะต้องสอบถามจากผู้ให้เช่าและ/หรือผู้เช่าทรัพย์สินที่มีขนาด
สถานที่ตั้ง และการใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ ธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับ
การอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอํานาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าทางธุรกรรม
ข้อจํากัดในการอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจํานวนสองท่าน โดยหนึ่งในจํานวนดังกล่าว
จะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทําธุรกรรม
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับ
การอนุมัติ” ผู้มีอํานาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้น
จากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ภายใต้หัวข้อดังกล่าวข้างต้น
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(ข) ในกรณีทไี่ ม่มอี ต
ั ราหรือราคาตลาดในขณะนัน
้ ไม่วา่ เนือ่ งมาจากลักษณะของสินค้าทีเ่ สนอขายหรือการให้บริการ หรือเนือ่ งมาจากการไม่มี
หรือไม่สามารถหาราคาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งอื่นใดในทางปฏิบัติได้ กลุ่มบริษัทจะกําหนดราคาสําหรับสินค้าและบริการเหล่านี้
ตามหลักปฏิบัติในทางการค้าปกติและตามนโยบายการกําหนดราคาของกลุ่มบริษัทซึ่งจะสอดคล้องกับส่วนต่างกําไร (Margin) ปกติ
ทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั จะได้รบ
ั จากสินค้าและบริการทีม
่ ลี ก
ั ษณะคล้ายคลึงทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั ทํากับบุคคลภายนอก โดยในการกําหนดราคาสําหรับธุรกรรม
ที่พึงชําระโดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติสําหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ บริษัทจะนําปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณา
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง จํานวน ปริมาณการบริโภค ข้อกําหนดของลูกค้า รายละเอียด ระยะเวลาของสัญญาและกลยุทธ์ (Strategic
Purpose) ของธุรกรรม ในส่วนของการเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่มีราคาตลาดของค่าเช่าในขณะนั้น
ไม่ว่าเนื่องจากการไม่มีหรือไม่สามารถหาราคาค่าเช่าเปรียบเทียบได้ในทางปฏิบัติหรือโดยเหตุประการอื่น กลุ่มบริษัทจะกําหนด
อัตราค่าเช่าตามวิธีปฏิบัติในทางธุรกิจอันเป็นปกติและตามนโยบายการกําหนดราคาของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึง
มูลค่าของธุรกรรมทีท
่ าํ กับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสีย ผูม
้ อี าํ นาจให้การอนุมต
ั ท
ิ รี่ ะบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น (ซึง่ ไม่เป็นบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียหรือ
ไม่เป็นบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
จะเป็นผู้กําหนดว่าราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียเสนอมานั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่
(3) ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจํา
บริษัทอาจทําธุรกรรมกับบุคคลที่มส
ี ่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจําหรือเป็นธุรกรรมที่มิได้ทําขึ้นตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท หรือ
ไม่จําเป็นสําหรับการดําเนินกิจการประจําวันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์
การเข้าทําข้อตกลง หรือการดําเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินกิจการประจําวันของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะ
เข้าทําธุรกรรมดังกล่าวโดยปฏิบัติตามข้อกําหนดของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ (Listing Manual) รวมถึงข้อจํากัดการอนุมัติ
การได้รบ
ั อนุมต
ั ิ และข้อกําหนดต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องภายใต้ขอ้ 905 และ 906 ของคูม
่ อื เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษท
ั จะตรวจสอบ
แต่ละธุรกรรมที่ได้กระทํา และแต่ละธุรกรรมที่ได้กระทําจะต้องได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอํานาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือ
ผู้ดํารงตําแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัทตามที่กําหนดไว้ข้างล่างนี้ (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยผู้มีอํานาจอนุมัติจะต้องทําการตรวจสอบ
ธุรกรรม เพือ่ ให้แน่ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมทีก
่ ระทําขึน
้ ตามข้อกําหนดทางการค้าปกติและไม่มผ
ี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษท
ั
และผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
ข้อจํากัดในการอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจํานวนสองท่าน โดยหนึง่ ในจํานวนดังกล่าว
จะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทําธุรกรรม
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในกรณีทธ
ี่ รุ กรรมทีก
่ ระทํากับบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียต้องได้รบ
ั การอนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั ในกรณีเช่นว่านีอ้ าจต้องมีการให้ขอ้ มูลเพิม
่ เติม
แก่ผู้ถือหุ้นและอาจต้องทําการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในธุรกรรมดังกล่าว

รายงานรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ขั้นตอนในการตรวจสอบอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่นําโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะต้องดําเนินการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (โดยเฉพาะ หมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์)
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อระบุธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงธุรกรรมที่ได้รบ
ั การอนุมัติ) และ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ) รวมถึงการบันทึกธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม
(ก) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Ofﬁcer) ของกลุ่มบริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนธุรกรรมทั้งหลายที่กลุ่มบริษัททํากับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (และเกณฑ์ในการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวรวมทั้งข้อเสนอราคาเพื่อใช้
สนับสนุนเกณฑ์ดังกล่าว) ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก็ตาม และ
(ข) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทจะจัดส่งรายงานธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทเข้าทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรมซึ่งได้มีการ
บันทึก ตลอดจนหลักเกณฑ์การเข้าทําธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้มีการบันทึกไว้ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
รายไตรมาส นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบภายในประจําปีของบริษัทจะระบุครอบคลุมถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ทั้งหลาย รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบที่กาํ หนดขึ้นเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งธุรกรรมที่ได้รับ
การอนุมัติ หรือธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ใช้บังคับอยู่ ที่ได้มีการต่ออายุหรือแก้ไขใหม่ในระหว่างรอบปีบัญชีปัจจุบัน
ตามธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบที่นําโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะดําเนินการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบสําหรับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรม
เหล่านั้นมีการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบที่เพียงพอ และ/หรือสามารถปฏิบัติได้ในทางการค้า ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการทําธุรกรรม
ระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ทําขึ้นตามข้อกําหนดอันเป็นปกติในทางการค้าและไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท โดยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าบริษัท
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบที่กําหนดไว้แล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ในระหว่างการตรวจสอบที่กระทําขึ้นเป็นครั้งคราวโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบสําหรับธุรกรรมที่ทํากับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะแน่ใจได้ว่าธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะทําขึ้นตามข้อกําหนดปกติในทาง
การค้าและจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะนําเรื่องเสนอกลับไปยัง
ผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งจะอยู่บนหลักเกณฑ์ของการควบคุมภายในและขั้นตอนในการ
ตรวจสอบธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติชุดใหม่ (ตามกฎข้อ 920(1)(ข)(4) และ (7) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์)
ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้งนั้น ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับ
การอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากคณะกรรมตรวจสอบ
เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการควบคุมภายในและขัน
้ ตอนในการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น สมาชิกรายใดๆ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ ม่เป็นอิสระ จะต้องละเว้นจากการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการควบคุมภายในและขัน
้ ตอนในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีความรับผิดชอบโดยรวมในการกําหนดขั้นตอนการตรวจสอบ และมีอํานาจในการมอบหมายอํานาจให้แก่
บุคคลหรือคณะกรรมการอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทตามที่เห็นสมควร
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ตาราง 2 ของภาคผนวก
ตัวอย่างรายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวก
บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวกนี้ จะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะรายชื่อของบริษัทและองค์กรตามที่ระบุไว้นี้เท่านั้น
เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย รายชื่อดังกล่าวนี้ไม่ได้ระบุรายชื่อทั้งหมดของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
1.

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด

25. กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

2.

บริษัท บางนากลาส จํากัด

26. บริษัท สยามประชาคาร จํากัด

3.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จํากัด

27. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากัด
(1)

28. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (4)

4.

บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จํากัด

5.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด

29. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (5)

6.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากัด

30. บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลสุพรรณบุรี จํากัด

7.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

31. บริษัท ที.ซี.ซี. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จํากัด (6)

8.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จํากัด

32. บริษัท เทอราโกร จํากัด (7)

9.

บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

33. บริษัท เครืออาคเนย์ จํากัด (8)

10. บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จํากัด (2)

34. บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จํากัด

11. บริษัท ชลิตลาภ จํากัด

35. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด

12. บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จํากัด

36. บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จํากัด

13. บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)

37. บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลชลบุรี จํากัด

14. บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จํากัด

38. บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จํากัด (มหาชน)

15. บริษัท เลควิว แลนด์ จํากัด

39. บริษัท นํ้าตาลทิพย์กําแพงเพชร จํากัด (9)

16. บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลล์ จํากัด (3)

40. บริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)

17. บริษท
ั เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด

41. บริษัท นํ้าตาลทิพย์สุโขทัย จํากัด (10)

18. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล

42. บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จํากัด

19. บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จํากัด

43. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จํากัด (มหาชน)

20. บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จํากัด

44. บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด

21. บริษัท พี เอส รีไซเคิล จํากัด

45. เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

22. บริษัท พิเศษกิจ จํากัด

46. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)

23. บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด

47. บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จํากัด

24. บริษัท ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล จํากัด
หมายเหตุ
(1) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(2) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จํากัด
(3) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมแม่ปิง (1988) จํากัด
(4) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จํากัด และได้แปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด
(5) บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด
(6 บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธารา โฮเต็ล จํากัด
(7) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี อะโกร จํากัด
(8) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ที.ซี.ซี. แคปปิตอล จํากัด
(9) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลแม่วัง จํากัด
(10) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอุตรดิตถ์ จํากัด

รวบรวมสารสนเทศที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ในปี 2558
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รวบรวมสารสนเทศที่เปิดเผยไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ในปี 2558
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ในปี 2558 บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมทั้งสิ้น
จํานวน 41 ครั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. รายงานเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาสและรายปี รวม 6 ครั้ง
2. รายงานเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่างๆ ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รวม 1 ครั้ง คือ
• ดร. เอกพล ณ สงขลา ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล ในเดือนมกราคม 2558
3. รายงานเรื่องการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและเรื่องที่เกี่ยวข้องรวม 9 ครั้ง จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยโดยตรง
และโดยอ้อม การจัดตั้งบริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อม ได้แก่ (1) อินเตอร์เบฟ ติมอร์, อูนิเพโซอัล, แอลดีเอ. (2) บริษัท แคชแวน
แมนเนจเม้นท์ จํากัด (3) บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด (4) เบียร์โค ลิมิเต็ด (5) เวลล์วอเตอร์ ลิมิเต็ด (6) บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จํากัด
(7) บริษัท ช้างเบียร์ จํากัด (8) บริษัท เบฟโค จํากัด (9) บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด และ (10) โออิชิ กรุ๊ป ลิมิเต็ด ลายอะบิลิตี้ คอมพานี
(บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทโออิชิ)
4. รายงานเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็นการให้ข้อมูลให้แก่นักลงทุน รวม 25 ครั้ง เกี่ยวกับ
การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลของบริษัทกับผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์ การจัดอันดับเครดิตองค์กรโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด แผนการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท การต่ออายุสัญญาซื้อขายขวดแก้ว การกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกําหนดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
การสรุปรายละเอียดผลประกอบการในไตรมาสต่างๆ สําหรับนักลงทุน และการรายงานซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น
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ข้อมูลทั่วไป
รายงานประจําปี 2558

ข้อมูลทั่วไป
(อ้างอิงตามโครงสร้างการถือหุ้น)

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจเบียร์
1. บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จํากัด (1)

2.

(1)
(2)

บริษัท ช้างเบียร์ จํากัด (2)

3.

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5882

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5882

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5882

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

เลขที่ 349 หมู่ที่ 2 ตําบลแม่ลาด อําเภอคลองขลุง
จังหวัดกําแพงเพชร 62120

(055) 728 400-15

(055) 728 416

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ตําบลน้ําเต้า อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250

(035) 289 333-42

(035) 289 371

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน กม. 54
ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

(035) 744 920-26

(035) 744 916

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110

(034) 321 778-9

(034) 321 777

โรงงาน 1

เลขที่ 37/3 หมู่ที่ 7 ตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110

(034) 611 053

(034) 611 778

โรงงาน 2

โรงงาน

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

สายการผลิตเบียร์
1. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

2.

ที่อยู่

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด

กลุ่มธุรกิจสุรา
สายการผลิตสุรา
1. บริษัท แสงโสม จํากัด

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

2.

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จํากัด

เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

(037) 285 016-18

(037) 285 237

3.

บริษัท มงคลสมัย จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ถนนวังสีสูบ-งิ้วงาม ตําบลผาจุก
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

(055) 449 126-30

(055) 449 131

โรงงาน

โรงงาน

4.

บริษัท ธนภักดี จํากัด

เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290

(053) 849 550-4

(053) 849 555

5.

บริษัท กาญจนสิงขร จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110

(034) 611 783-5

(034) 611 786

โรงงาน

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

6.

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 488 หมู่ที่ 1 ตําบลวังด้ง
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

(034) 527 100

(034) 527 111

โรงงาน

เลขที่ 82 หมูท
่ ี่ 3 ตําบลบางคูวัด
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

(02) 598 2850-6

(02) 598 2858

โรงงาน

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

7.

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด

บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด

หมายเหตุ

8.

บริษัท สุราแม่โขง จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

9.

บริษัท อธิมาตร จํากัด

เลขที่ 170 หมู่ที่ 11 ตําบลนิคม
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

(044) 681 012
(044) 681 223-4
(044) 627 200-1

(044) 627 202

โรงงาน

10. บริษัท เอส.เอส.การสุรา จํากัด

เลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ตําบลแก่งโดม
อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

(045) 426 532-5

(045) 426 536

โรงงาน

11. บริษัท แก่นขวัญ จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 309 หมู่ที่ 6 ถนนน้ําพอง-กระนวน
ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง
จังหวัดขอนแก่น 40310

(043) 441 013-5
(043) 441 439
(043) 441 479

(043) 441 017

โรงงาน

12. บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด

เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตําบลหาดคํา
อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000

(042) 449 711-13
(042) 449 715

(042) 449 714

โรงงาน

13. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลนาดี
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

(034) 830 213-6

(034) 830 213-6

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

(034) 331 954
(034) 227 754-7

(034) 331 955

โรงงาน

15. บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านแดน
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180

(056) 279 088-9

(056) 350 660

โรงงาน

16. บริษัท นทีชัย จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนทางหลวง หมายเลข 41
ตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

(077) 357 170-3

(077) 357 174

โรงงาน

17. บริษัท หลักชัยค้าสุรา จํากัด

เลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองกลางนา
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

(032) 741 761-2

(032) 741 763

โรงงาน

18. บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

19. บริษัท ประมวลผล จํากัด

เลขที่ 56 ถนนสุขาภิบาล ตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

(034) 331 157

(034) 331 787

14. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จํากัด

โรงงาน

โรงงาน
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ข้อมูลทั่วไป
รายงานประจําปี 2558

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท
สายบริหารการขาย
กลุ่มบริษัทผู้จัดจําหน่ายเบียร์
1. บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จํากัด

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

เลขที่ 40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(02) 785 7441

(02) 973 4658

2.

บริษัท ป้อมกิจ จํากัด

เลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโพธิ์
อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310

(044) 955 101-3

(044) 955 104-5

3.

บริษัท ป้อมคลัง จํากัด

เลขที่ 22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว
ตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

(053) 275 211

(053) 275 211
ต่อ 212

4.

บริษัท ป้อมโชค จํากัด

เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง
ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

(035) 241 032

(035) 241 032
ต่อ 211

5.

บริษัท ป้อมเจริญ จํากัด

เลขที่ 135/3 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวิถี
ตําบลบางกุง้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

(077) 914 242

(077) 914 248

6.

บริษัท ป้อมบูรพา จํากัด (1)

เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านสวน
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

(038) 287 268

(038) 272 205

7.

บริษัท ป้อมพลัง จํากัด

เลขที่ 439 หมู่ที่ 11 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

(043) 224 222-4

(043) 340 438

8.

บริษัท ป้อมนคร จํากัด (2)

เลขที่ 534, 536 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

(034) 252 239

(034) 213 190

เลขที่ 40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(02) 785 7441

(02) 973 4658

(1)
(2)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ่เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

กลุ่มบริษัทผู้จัดจําหน่ายสุรา
บริษัท นํายุค จํากัด

1.

2.

บริษัท นํากิจการ จํากัด

เลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโพธิ์
อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310

(044) 955 100-3
ต่อ 2050

(044) 955 107

3.

บริษัท นําพลัง จํากัด

เลขที่ 22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว
ตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

(053) 275 211

(053) 275 211
ต่อ 212

4.

บริษัท นําเมือง จํากัด

เลขที่ 16/2 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง
ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

(035) 242 691

(035) 241 032

5.

บริษัท นํานคร จํากัด

เลขที่ 149/3 ถนนจุลจอมเกล้า
ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

(077) 914 242

(077) 914 248

6.

บริษัท นําธุรกิจ จํากัด (1)

เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านสวน
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

(038) 287 268-9

(038) 272 525

7.

บริษัท นํารุ่งโรจน์ จํากัด

เลขที่ 439 หมู่ที่ 11 ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

(043) 470 681

(043) 470 640

8.

บริษัท นําทิพย์ จํากัด (2)

เลขที่ 530, 532 ถนนเพชรเกษม
ตําบลพระประโทน อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000

(034) 258 305

(034) 213 189

(1)
(2)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ่เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท
กลุ่มบริษัทบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย
1. บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้นที่ 26
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7878
ต่อ 7833

(02) 785 7878

(02) 785 5883

2.

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

3.

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด (1)

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้นที่ 27
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7878

(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และจดทะเบียนเปลีย
่ นแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ่เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558

กลุ่มบริษัทผู้แทนจําหน่าย
1. บริษัท ทิพย์ชโลธร จํากัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

2.

บริษัท กฤตยบุญ จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

3.

บริษัท สุราทิพย์ จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

4.

บริษัท สุนทรภิรมย์ จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

5.

บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5929

สายบริหารการตลาด
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

2.

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5929

3.

บริษัท ช้าง คอร์ป จํากัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5929

4.

บริษัท ทศภาค จํากัด

เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ชั้นที่ 15 ยูนต
ิ บี
1501-2 และชั้น 16 ยูนิต บี 1602

(02) 785 9900

(02) 785 9908
(02) 785 9909

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7125

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สายธุรกิจต่อเนื่อง
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

2.

บริษัท ไทยโมลาส จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7140

(02) 785 7148

3.

บริษัท อาหารเสริม จํากัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7165

4.

บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7320-2

5.

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5327

(02) 272 2316

6.

บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จํากัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

7.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 021 4774

(02) 021 4777

หมายเหตุ
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ข้อมูลทั่วไป
รายงานประจําปี 2558

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

8.

เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5975

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5882

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
กลุ่มบริษัทจํากัด
1. บริษัท เบฟโค จํากัด (1)

2.

บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด (2)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5882

3.

บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จํากัด

เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตําบลลําลูกบัว
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

(034) 993 355

(034) 993 354

4.

บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7025

เลขที่ 252/35-36 อาคารสํานักงานเมืองไทย
ภัทร คอมเพล็กซ์ ชัน
้ 27-28 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 693 2255-65

(02) 693 2266

(1)
(2)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
กลุ่มบริษัทเสริมสุข
1. บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

2.

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จํากัด

เลขที่ 252/35-36 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 693 2255-65

(02) 693 2266

3.

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จํากัด

เลขที่ 252/35-36 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 693 2255-65

(02) 693 2266

4.

บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากัด

เลขที่ 252/35-36 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 693 2255-65

(02) 693 2266

5.

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากัด

เลขที่ 75/102 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

(02) 661 6661

(02) 661 6664-5

6.

บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จํากัด

เลขที่ 252/35-36 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 693 2255-65

(02) 693 2266

7.

Great Brands Limited

Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

(02) 785 8888

(02) 785 8889

Kowloon, Hong Kong
กลุ่มบริษัทโออิชิ
1. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ

โรงงาน

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

2.

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชัน
้ 19-20
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

(02) 785 8888

(02) 785 8889

3.

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

(02) 785 8888

(02) 785 8889

4.

Oishi International Holdings Limited

Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

5.

Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.

438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6536 9930

6.

Oishi Myanmar Limited

No. 1-11, Padonmar Stadium (East Wing)
Bargayar Street, Sanchaung Township
Yangon, Republic of the Union of Myanmar

7.

Oishi Group Limited Liability Company (1)

No. 11A, Phan Ke Binh street, Da Kao ward
district 1, Ho Chi Minh City
the Socialist Republic of Vietnam

8.

บริษัท โออิชิ สแน็ค จํากัด

เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

(02) 785 8888

(02) 785 8889

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

(1)

หมายเหตุ

บริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

กลุ่มบริษัทเครื่องหมายการค้า
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จํากัด

2.

บริษัท เบียร์อาชา จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

3.

บริษัท เบียร์ช้าง จํากัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

4.

บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7341

(02) 785 7345

(02) 785 9990

กลุ่มบริษัทอื่นๆ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง่ จํากัด

1.

หยุด
ดําเนินการ

2.

บริษัท ซี เอ ซี จํากัด

เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 785 9999

3.

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด (1)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

4.

บริษัท สุราไทยทํา จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่ได้
ประกอบ
กิจการ

5.

บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จํากัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่ได้
ประกอบ
กิจการ

6.

บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จํากัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่ได้
ประกอบ
กิจการ

(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
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ข้อมูลทั่วไป
รายงานประจําปี 2558

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ

กลุ่มบริษัทต่างประเทศ
1.

International Beverage Holdings Limited

Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

2.

InterBev (Singapore) Limited

438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

3.

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.

No. 01, Street 484 corner 97
Sangkat Psar Deum Tkov
Khan Chamkamorn, Phnom Penh
Kingdom of Cambodia

4.

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

Unit C-25-02, First Floor, 3 Two Square
Commercial Centre, No. 2, Jalan 19/1
46300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

(603) 7960 1839

(603) 7960 3361

Suite 6.01, 6th Floor, Plaza See Hoy Chan
Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur
Malaysia

(603) 2050 1888

(603) 2031 8618

5.

Best Spirits Company Limited

Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

6.

International Beverage Holdings (UK) Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 779001

7.

International Beverage Holdings (China)
Limited

Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

8.

Super Brands Company Pte. Ltd.

438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

9.

Beer Chang International Limited

438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

10. International Beverage Trading Limited

XL Building, One Bermudiana Road
Hamilton, Bermuda

(1) 441 292 7337

(1) 441 295 5655

11. International Beverage Holdings
Limited USA, Inc (1)

601 Van Ness Avenue, Suite Q/R
San Francisco, CA 94102, USA

(1) 415 292 4770

(1) 415 673 0883
(attn.: IBHL)

12. Blairmhor Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

13. Inver House Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

14. InterBev Trading (China) Limited

Room 01-03, Level 1, No. 63 Kunluo Road
Shuangjiang Town, Eshan County, Yuxi City
Yunnan, China 653200

(89) 8774 010319

(86) 8774 010319

15. Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

Yulin Village, Shuangjiang Town, Eshan County,
Yuxi City, Yunnan, China 653200

(86) 8774 022068

(86) 8774 022199

16. Blairmhor Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Nontrading

Dormant

17. Wee Beastie Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

18. Moffat & Towers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

19. Glen Calder Blenders Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

20. Hankey Bannister & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

21. R Carmichael & Sons Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

22. J MacArthur Jr & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

23. Mason & Summers Limited

10 Foster Lane, London, EC2V 6HH, England

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

24. James Catto & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

25. The Knockdhu Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ

26. Speyburn-Glenlivet Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

27. The Pulteney Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

28. The Balblair Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

29. Liquorland Limited

8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL
Northern Ireland

(44) 289 077 3990

(44) 289 037 0566

30. InterBev Investment Limited

Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

31. InterBev Trading (Hong Kong) Limited

Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

32. Fraser and Neave, Limited

438 Alexandra Road, #20-00
Alexandra Point, Singapore 119958

(65) 6318 9393

(65) 6271 0811

33. Frasers Centrepoint Limited

438 Alexandra Road, #21-00
Alexandra Point, Singapore 119958

(65) 6276 4882

(65) 6276 6328

34 InterBev Timor, Unipessoal, Lda. (2)

A Praid Dos Coqueiros, Comoro, Dom Aleixo
Dili, Timor-Leste

(67) 0772 48006

35. BeerCo Limited (3)

Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

36. Wellwater Limited (4)

Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

(1)
(2)
(3)
(4)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
บริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
บริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558
บริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558

254

รายงานประจําปี 2558

ที่ป รึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงค์, ชิ น วั ฒ น์ และเพี ย งพนอ จํา กั ด
ชั้ น 22 อาคารเมอร์ คิว รี่ ทาวเวอร์
540 ถนนเพลิน จิ ต
แขวงลุมพินี เขตปทุ ม วัน
กรุ ง เทพฯ 10330

ที่ป รึกษาการปฏิ บัติตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์ สิง คโปร์
WongPartnership LLP
12 Marina Boulevard Level 28
Marina Bay Financial Centre Tower 3
Singapore 018982

ผู้ ส อบบัญชี รับอนุญาต
บริษัท เคพีเ อ็ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญ ชี จํา กัด
หัวหน้า ทีมตรวจสอบบัญ ชี นางสาวนิ ต ยา เชษฐโชติ รส (ผู ้สอบบั ญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4439)
(สิ้นรอบปี 2558)

Note

Note

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทร. +66 2 785 5555 แฟ็กซ์. +66 2 785 5882 www.thaibev.com

