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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลส�ำหรับ
นักลงทุน

ข้อมูลส�ำหรับ
นักลงทุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)			
		
		
SGX TICKER / Y92			
REUTERS / TBEV.SI				
BLOOMBERG / THBEV:SP				
GOOGLE FINANCE / Y92
						
วันที่เสนอขายหลักทรัพย์ 		
30 พฤษภาคม 2549
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์
S$ 0.28				
สิ้นปีงบการเงิน 				
30 กันยายน				
บริษัทผู้สอบบัญชี 				
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ
หลังหักเงินส�ำรองที่จัดสรรแล้วและเงินลงทุน
ราคาหุ้น*
ราคาสูงสุด S$ 0.995			
ราคาต�่ำสุด S$ 0.830			
* ข้อมูลตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2559 ถึง 29 กันยายน 2560

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์:
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
			
เว็บไซต์บริษัท: www.thaibev.com
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์: www.thaibev.com/ir.html
อีเมล์แผนกนักลงทุนสัมพันธ์: ir@thaibev.com
โทรศัพท์: +662 785 5555
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลส�ำคัญ
ทางการเงิน

ข้อมูลส�ำคัญ
ทางการเงิน
ต.ค. - ก.ย.
2560*

ต.ค. - ก.ย.
2559*

รายได้จากการขาย

189,997

190,033

รายได้รวม

203,267

195,308

ต้นทุนขาย

131,899

134,371

ก�ำไรขั้นต้น

58,098

55,662

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

27,524

25,741

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้

40,794

31,016

ก�ำไรสุทธิ

34,681

25,032

4,308

4,421

45,102

35,437

55,921

50,104

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

138,319

137,549

สินทรัพย์รวม

194,240

187,653

หนี้สินหมุนเวียน

47,671

32,819

หนี้สินไม่หมุนเวียน

14,056

31,122

หนี้สินรวม

61,727

63,941

ส่วนของผู้ถือหุ้น

132,513

123,712

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

194,240

187,653

งบก�ำไรขาดทุน ( ล้านบาท )

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

งบดุล ( ล้านบาท )
สินทรัพย์หมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

เท่า

1.17

1.53

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

เท่า

0.38

0.36

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

5.01

5.49

ระยะเวลาสินค้าคงเหลือเฉลี่ย

วัน

105.03

105.30

ระยะเวลาช�ำระหนี้

วัน

12.91

12.29

วงจรเงินสด

วัน

97.13

98.50
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร

ต.ค. - ก.ย.
2560*

ต.ค. - ก.ย.
2559*

อัตราก�ำไรขั้นต้น

%

30.58

29.29

อัตราก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

%

23.74

18.65

อัตราก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

%

21.47

16.32

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร

%

107.44

116.45

อัตราก�ำไรสุทธิ

%

18.25

13.17

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

%

27.07

21.24

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

18.16

13.64

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

71.95

52.85

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

เท่า

1.00

1.04

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.47

0.52

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.31

0.37

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

เท่า

0.90

1.30

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย

เท่า

45.96

30.86

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะนโยบายทางการเงิน

* รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 และ ตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2559
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายได้
จากการขาย

190
พันล้านบาท

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560

190
พันล้านบาท

ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559

สัดส่วนรายได้
จากการขายปี 2560

57%

ธุรกิจสุรา

30%

ธุรกิจเบียร์

9%
4%

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์
ธุรกิจอาหาร

ข้อมูลส�ำคัญ
ทางการเงิน

9

ปริมาณขาย

(ล้านลิตร)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560

ล้านลิตร

(สำหรับปีสน
้ิ สุดวันที่ 30 ก.ย. 2560)

ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559
(สำหรับปีสน
้ิ สุดวันที่ 30 ก.ย. 2559)

2,000

1,624

1,644

1,600

1,200

907

845

800

633

603

400

0

สุรา

เบียร์

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

สารจาก
ประธานกรรมการ

สารจาก
ประธานกรรมการ
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เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2560 เป็นปีที่ 3 ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ “วิสัยทัศน์ 2020” ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) เพื่อก้าวสู่
การเป็นบริษัทเครื่องดื่มชั้นน�ำในระดับภูมิภาคและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หลักในแต่ละกลุ่มธุรกิจและสามารถครองความเป็นผู้น�ำได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่าง
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ด้านการผลิตและกระจายสินค้า นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายและมีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจเครื่องดื่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตลาดหลักที่มี
ศักยภาพการเติบโตสูงด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคน มีสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ทุกปีช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีก�ำลังซื้อเพิ่มขึ้น ความร่วมมือระหว่างไทยเบฟและเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) ในด้าน
ตราสินค้า ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การประสานงานด้านการขายและการตลาด รวมถึงความช่วยเหลือสนับสนุนจากตัวแทนจ�ำหน่าย
ได้ช่วยต่อยอดการขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อาทิ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวเบียร์ “ช้าง” ในประเทศเวียดนาม
และโออิชิสามารถเดินหน้ารุกตลาดประเทศเมียนมาได้มากขึ้นผ่านเครือข่ายกระจายสินค้าร่วมกับ F&N ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ประโยชน์
จากฐานการผลิตที่แข็งแกร่งของ บริษัทเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ โฮลดิ้งส์ เบอร์ฮาด ในมาเลเซียเพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดสินค้าฮาลาลใน
ภูมิภาคอาเซียนนับว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย
ในเดือนตุลาคม ปี 2560 ไทยเบฟได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ของแกรนด์รอยัลกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในตลาดวิสกี้ของ
ประเทศเมียนมา การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้นับเป็นก้าวส�ำคัญของบริษัทในการขยายธุรกิจไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศเมียนมา
ถือเป็นหนึ่งในตลาดหลักของธุรกิจสุราในภูมิภาคนี้ที่มีอัตราการเติบโตสูง บริษัทสามารถแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญในการท�ำ
ธุรกิจสุราในประเทศไทยและสก็อตแลนด์เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจสุราร่วมกันในอนาคต
ผลการด�ำเนินงานของกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟในรอบปีบญ
ั ชี 2560 มีรายได้จากการขาย 189,997 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
26,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลรวม
ส�ำหรับปีเพิม
่ ขึน
้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้าเป็นหุน
้ ละ 0.67 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลทีร่ อ้ ยละ 65 ของก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
และเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 16,824 ล้านบาท นับเป็นมูลค่าเงินปันผลจ่ายสูงที่สุดตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่าน ส�ำหรับความทุ่มเท ความอุตสาหะและเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการขยายธุรกิจและน�ำพาไทยเบฟไปสู่บริษัทเครื่องดื่มระดับภูมิภาคที่มีทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง
ด้วยการด�ำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของไทยเบฟ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจส�ำหรับความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยเบฟที่ท่านมอบให้แก่บริษัทตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน
อย่างต่อเนื่องในอนาคต

เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

สารจาก
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

สารจาก
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

13
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ปรับตัวดีขน
ึ้ เมือ่ เทียบกับปีทผ
ี่ า่ นมา ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการส่งออกและการท่องเทีย
่ วทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ในส่วน
ของการบริโภคภาคเอกชนมีการขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ก�ำลังซื้อเริ่มกลับมาดีขึ้นแต่ยังคงจ�ำกัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางถึงบน ส�ำหรับ
ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ โดยรวมของบริษท
ั ได้รบ
ั ผลกระทบจากการบริโภคทีช่ ะลอตัวลงในช่วงไว้ทก
ุ ข์ และในไตรมาสสุดท้ายของรอบปีบญ
ั ชี อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์มีความตื่นตัวมากขึ้นจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต แม้ว่าในปีนี้ เราต้องเผชิญกับตลาดที่ค่อนข้างยากล�ำบาก แต่บริษัทสามารถรักษา
รายได้ของบริษท
ั ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับปีทผ
ี่ า่ นมาอีกทัง้ ยังสามารถสร้างการเติบโตของก�ำไรอย่างน่าพอใจ โดยในรอบปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีรายได้จากการขาย 189,997 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน 26,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในปีนี้ ไทยเบฟยังคงมุง่ มัน
่ พัฒนาตราสินค้าในทุกกลุม
่ ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของวิสย
ั ทัศน์ 2020 โดยในกลุม
่ ธุรกิจสุรา ได้ยกระดับตราสินค้า
รวงข้าวอันเป็นสุรายีห
่ อ้ แรกของไทยผ่านการออกสินค้า “รวงข้าวซิลเวอร์” เพือ่ เจาะตลาดสุราขาวระดับบนและการบริโภคในร้านอาหาร รวมทัง้ ปรับเปลีย
่ น
บรรจุภณ
ั ฑ์ของ “เบลนด์ 285” ให้มค
ี วามหรูหราเทียบเท่าสุราต่างประเทศระดับพรีเมีย
่ ม ส�ำหรับสินค้าภายใต้เครือ่ งดืม
่ ตราช้าง ได้ขยายกลุม
่ ผลิตภัณฑ์
โดยการออกน�ำ้ แร่ธรรมชาติ “ช้าง” ในบรรจุภณ
ั ฑ์ขวดสีเขียวมรกต เพือ่ ตอกย�ำ้ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า “ช้าง” ให้มค
ี วามพรีเมีย
่ มมากขึน
้ นอกจากนี้
บริษัทได้ให้ความสนใจในการเจาะตลาดเบียร์ระดับบน โดยเปิดตัวเบียร์ “เฟเดอร์บรอย” โฉมใหม่ ซึ่งเป็นเบียร์ยี่ห้อแรกและยี่ห้อเดียวในประเทศไทยที่ใช้
มอลต์คุณภาพดีจากแหล่งผลิตเดียวในประเทศเยอรมนี ภายในปีแรกที่เปิดตัว เฟเดอร์บรอยได้รับรางวัลระดับนานาชาติถึง 2 รางวัล จากงาน
World Beer Awards 2017 และ The International Beer Challenge 2017
ในส่วนของการกระจายสินค้า การผนึกก�ำลังระหว่างกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านการเปิดสายการผลิต
น�้ำดื่ม “คริสตัล” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ควบคู่ไปกับเครือข่ายกระจายสินค้าของไทยเบฟ ส่งเสริมให้น�้ำดื่ม “คริสตัล” มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง และขึ้นเป็นผู้น�ำอันดับหนึ่งในตลาดน�้ำดื่มของไทยอย่างแข็งแกร่ง
ธุรกิจสุราของบริษัทส�ำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีการเติบโตอย่างน่าพอใจทั้งรายได้จากการขายและก�ำไรสุทธิ โดยมีรายได้จาก
การขายเป็นจ�ำนวนเงิน 109,297 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ 20,420 ล้านบาท บริษัทยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจสุราในประเทศ และ
ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียน โดยในปลายปี 2560 บริษัทได้ขยายธุรกิจสุราไปสู่ประเทศเมียนมาผ่านการซื้อหุ้นร้อยละ 75 ของแกรนด์รอยัลกรุ๊ป
ซึ่งนับเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในตลาดสุราของเมียนมา ที่มีตราสินค้าวิสกี้ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลและบริหารงานอย่างมืออาชีพ นับเป็น
การตอกย�้ำความมุ่งมั่นของไทยเบฟ ในการด�ำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ 2020 เพื่อสร้างความเป็นผู้น�ำในธุรกิจเครื่องดื่มของภูมิภาคอาเซียน
ธุรกิจเบียร์ในปีนี้ ผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับภาวะตลาดเบียร์ในประเทศที่ท้าทายจากสภาพการแข่งขันและสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส�ำหรับ
รอบปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ยอดขายจากธุรกิจเบียร์ของบริษท
ั ปรับตัวลดลงเป็น 57,326 ล้านบาท และมีกำ� ไรสุทธิ 3,130 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
บริษท
ั ยังคงให้ความส�ำคัญด้านการสือ่ สารกับผูบ
้ ริโภคอย่างสม�ำ่ เสมอผ่านหลากหลายกิจกรรมทางการตลาด ส่งผลให้เบียร์ชา้ งสามารถรักษาต�ำแหน่ง
ผู้น�ำอันดับหนึ่งในด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ไว้ได้อย่างมั่นคง
ในส่วนของธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ การปรับแนวทางด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้ตรงกับกลุม
่ เป้าหมายมากขึน
้ และการควบคุม
ค่าใช้จา่ ยส่งผลให้ธรุ กิจเริม
่ ฟืน
้ ตัว ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์มรี ายได้จากการขาย 16,777 ล้านบาท และสามารถกลับมามีกำ� ไรก่อนดอกเบีย
้ จ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) 209 ล้านบาท อีกทัง้ มีผลขาดทุนสุทธิลดลงร้อยละ 45.5 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น
ส�ำหรับธุรกิจอาหาร ยอดขายในปีนี้มีการเติบโตร้อยละ 1.5 ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่อย่างไรก็ตาม ก�ำไรของ
บริษัทมีการเติบโตสูงขึ้นมากอย่างน่าพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากมีการบริหารจัดการต้นทุนทั้งเรื่องวัตถุดิบและบุคลากร และที่ส�ำคัญที่สุดมีการปรับเพิม
่ ราคา
นอกจากนี้ บริษท
ั ได้ขยายธุรกิจอาหารให้มค
ี วามหลากหลายมากยิง่ ขึน
้ และเพือ่ เป็นการตอบสนองผูบ
้ ริโภคทีม
่ ค
ี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกันในทุกๆ โอกาส
ในปี 2560 บริษัทได้มีการเข้าซื้อกิจการร้านอาหารไทยและตะวันตก รวมถึงการเข้าซื้อกิจการแฟรนไชส์ร้านอาหาร KFC ในประเทศไทย จ�ำนวนทั้งหมด
252 สาขา ซึ่งจะช่วยขยายฐานธุรกิจอาหารของไทยเบฟให้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจอาหารของประเทศไทยด้วย
นอกจากนี้ ผมมีความยินดีทจี่ ะรายงานว่า หลังจากทีเ่ ราได้รบ
ั การคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในกลุม
่ ดัชนีแห่งความยัง่ ยืนประเภท DJSI Emerging Markets
ในปีทแี่ ล้วนัน
้ ด้วยเวลาเพียง 1 ปีแห่งความมุง่ มัน
่ ในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในปี 2560 บริษท
ั ได้รบ
ั การคัดเลือกให้เข้าเป็น
สมาชิกในกลุ่ม DJSI World และ DJSI Emerging Markets นับเป็นอีกก้าวแห่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ไทยเบฟได้รับการยอมรับในระดับสากล
ว่าเป็นองค์กรทีด
่ ำ� เนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการสร้างผลประกอบการทีด
่ ี อันจะส่งผลให้ธรุ กิจสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
และน�ำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว
ในปีนี้ บริษท
ั ได้เริม
่ ใช้ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารบริหารบุคลากรแบบ Enterprises Solution ของ SAP ส�ำหรับพนักงานในองค์กร สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลบุคลากร
ภายในกลุ่มธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นการน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้พนักงานค้นพบแนวทางการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ตัวเอง สู่ “โอกาส .. ไร้ขีดจ�ำกัด” ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 2020 ของบริษัท
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ส�ำหรับความไว้วางใจที่มีให้เราเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มไทยเบฟทุกท่าน ในความตั้งใจและการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท�ำงานตลอดปีที่ผ่านมา เราจะสร้างสรรค์และแบ่งปัน
คุณค่าจากการเติบโตของธุรกิจไปด้วยกันอย่างมั่นคงภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะน�ำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายมนู เลียวไพโรจน์

นายอึ๊ง ตัก พัน

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ

นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

กรรมการ

กรรมการ

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์
กรรมการ

นายอวยชัย ตันทโอภาส

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
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คณะกรรมการบริหาร
และคณะจัดการ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริหาร
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการรองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

ดร. เอกพล ณ สงขลา

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายกมลนัย ชัยเฉนียน

นางแววมณี โสภณพินิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

คณะจัดการ

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สายพัฒนาความเป็นเลิศ

2. นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
กลุ่มบริหารช่องทางการจ�ำหน่าย

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
กลุ่มการเงินและบัญชี

4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรรม

5. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
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นายณรงค์ ศรีสอ้าน

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3

นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

กรรมการรองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายโฆษิต สุขสิงห์

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายฌอง เลอเบรอตง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายบรรจง ชินธนะศิริ

นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

6. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มธุรกิจสุรา

7. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มธุรกิจเบียร์

8. นายโฆษิต สุขสิงห์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

10. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

14. นายฌอง เลอเบรอตง

11. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

สายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
15. นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย)/
สายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่น

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง

12. นายกมลนัย ชัยเฉนียน

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มทรัพยากรบุคคล

13. นางแววมณี โสภณพินิจ

9. ดร. เอกพล ณ สงขลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายสนับสนุน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ส�ำนักการผลิตสุรา

16. นายบรรจง ชินธนะศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานบัญชี

17. นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายสนับสนุน
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
22 เมษายน 2558
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท สิริวนา จ�ำกัด
• 2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
• 2545 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด
• 2544 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
• 2544 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2540 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ำกัด
• 2530 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด)
อื่น ๆ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดัรยะห์ เกเบซารัน ปังลีมา เซอตียา
มะห์โกตา (พี.เอส.เอ็ม) โดยได้รับค�ำน�ำหน้านาม “ตันสรี”
(Tan Sri) จากประเทศมาเลเซีย
• รางวัล “เพชรพาณิชย์” สาขาผูป
้ ระกอบการ
จากกระทรวงพาณิชย์
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คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
22 เมษายน 2558
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยพะเยา
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• มกราคม 2557 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

• กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน

•

•

•

•

•

รองประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท สิริวนา จ�ำกัด
2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
2544 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2515 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด)

อื่น ๆ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า
• ต�ำแหน่งทางด้านสังคม
- รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
- กรรมการศิริราชมูลนิธิ
- กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี
- กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- กรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
- กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
- กรรมการคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต
แห่งสภากาชาดไทย
- กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโททางบัญชี จาก California State University,
Long Beach ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จาก California State University,
Long Beach ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2549 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• 2547 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
• 2549 – 2557
ประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• 2532 – 2557
ประธานกรรมการ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ�ำกัด (มหาชน))
• 2541 – 2554
กรรมการอิสระ
บริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
อื่น ๆ
• มีประสบการณ์ในวงการธนาคารมากว่า 44 ปี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานบริษัทมหาชนอื่น ๆ ในประเทศไทยอีก
หลายบริษัท

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
• ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน
• 2546 – 2560
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 เมษายน 2555
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
22 เมษายน 2558
ประวัติการศึกษาและการอบรม

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2549 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• 2547 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
• 2553 – 2560
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2546 – 2553
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2543 – 2546
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
• 2526 – 2542
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
กลุ่มบริษัทสุราทิพย์
• 2518 – 2525
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี.
• 2513 – 2518
สมุห์บัญชี
บริษัท เจ แอนด์ เจโฮ จ�ำกัด
อื่น ๆ
• มีประสบการณ์มากมายทางด้านการเงินและการบัญชี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

• เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)

จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา

• ปริญญานิตศ
ิ าสตร์ (เกียรตินย
ิ มอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ จากสถาบันปฏิรูปที่ดิน
ไต้หวัน 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)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2555 – ปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2541 – ปัจจุบัน
กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2535 – ปัจจุบัน
ผู้บรรยายส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เนติบัณฑิตยสภา
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
สภากาชาดไทย
2552 – 2558
กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

นายมนู เลียวไพโรจน์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
21 พฤษภาคม 2547
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
22 เมษายน 2558

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2547
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษาและการอบรม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

• 2547 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 34
(พ.ศ. 2534 – 2535)
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
The Role of Chairman (RCM) 2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•

• 2547 – ปัจจุบัน

•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญานิตศ
ิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญานิตศ
ิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเนติบัณฑิตอังกฤษ จากส�ำนักเกรซ์อินน์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรีทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรีธรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
Audit Committee Program (ACP) 2547
Effective Audit Committee & Best Practices 2546
Director Accreditation Program (DAP) 2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง

•
•
•

•
•

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
2547 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัทส�ำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัทส�ำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จ�ำกัด
2534 – พฤศจิกายน 2558
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยแลนด์ ไอออนเวิคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2542 – 2557
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

อื่น ๆ

• รางวัลนักกฎหมายดีเด่นภาคเอกชน

กองทุน ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในปี 2554

• เคยด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มากกว่า 12 ปี

• มีประสบการณ์มากมายในภาครัฐและในวงการกฎหมาย

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง

•

•

•
•

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – 2560
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2557 – 2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

อื่น ๆ

• รางวัล Asian Productivity Organization Award ในปี 2548
• มีประสบการณ์มากมายในภาครัฐ
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นายอึ๊ง ตัก พัน

นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 มีนาคม 2549
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
22 เมษายน 2558

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 มีนาคม 2549
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์)
จาก University of Singapore
• Director Accreditation Program (DAP) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จาก National University of Singapore
• Chartered Financial Analyst (CFA) Charter
จาก CFA Institute
• Director Accreditation Program (DAP) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง

• 2549 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
Engro Corporation Ltd.
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการอิสระ
(Independent Non-Executive Chairman)
Sing Investment & Finance Limited
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการอิสระ
(Independent Non-Executive Chairman)
SP Chemical Holdings Ltd.
อื่น ๆ

• มีประสบการณ์มากมายในวงการธนาคารและการเงิน

กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง

• 2549 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ Advisory Services
Octagon Advisors Pte. Ltd.
• ปัจจุบัน
กรรมการ
Octagon Advisors (Shanghai) Co., Ltd.
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 มีนาคม 2549
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 มีนาคม 2549
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560

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)

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอกแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จาก Georg-August Universität zu Goettingen
• ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต จาก Westf. Wilhelms
Universität zu Munster
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (วปรอ 399)
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป
จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
• วุฒิบัตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 34
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
• 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
• รางวัล The Borden Research Award in Medicine
• รางวัลคุณูปการตลอดชีวิตจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเทศญี่ปุ่น ในวาระการประชุมเฉลิมฉลองครบ 90 ปีของ
สมาคมฯ ที่นครโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
• สมาชิก International Union of Immunological
Societies

กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
ศัลยแพทย์อาวุโสและแพทย์ประจ�ำ
ส�ำนักงานแพทย์ประจ�ำพระองค์
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลัคกี้ มิวสิค จ�ำกัด (มหาชน)
อื่น ๆ

• เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
(ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
(มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก)
- เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อน
ั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทยชัน
้ สูงสุด
(มหาวชิรมงกุฎ)
• สมาชิกถาวรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ และ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์
กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Fairleigh Dickinson University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
• 2543 – 2553
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน
อื่น ๆ

• มีประสบการณ์ในวงการธนาคารมากว่า 18 ปี
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560

• 2555 – ปัจจุบัน

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)

•

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
• มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

•

•

•

•

•

•

•

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษท
ั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน
กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
กรกฎาคม 2556 – กันยายน 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เมษายน 2556 – มกราคม 2557
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2554 – มิถุนายน 2556
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

27

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560

• กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร จาก
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัย
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2551 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
• เมษายน 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษท
ั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

•

•

•

•

•

•

•

•

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2550 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2544 – กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 – สิงหาคม 2558
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
2546 – 2551
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

อื่น ๆ
• รางวัล Asia’s Top CEO of the Year 2017
จาก Influential Brands ในปี 2560
• 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, 2555, 2556, 2557
และ 2558 ติดต่อกัน
• รางวัล Asia’s Best Company 2009, Thailand:
Best CEO จากนิตยสาร FinanceAsia ในปี 2552
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายอวยชัย ตันทโอภาส

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
8 กรกฎาคม 2548
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559

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)

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Director Certification Program (DCP) 2546
DCP Refresher Course (DCP-Re) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซล
คอมพานี ลิมิเต็ด
• มกราคม 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2553
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษท
ั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กันยายน 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
• เมษายน 2550 – ปัจจุบัน

•

•

•

•

กรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
2546 – 2553
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

อื่น ๆ
• มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี
• รางวัล Asia’s Best Company 2009,
Thailand: Best CFO จากนิตยสาร Finance Asia 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 and 2016, Thailand: Best CFO
จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2557 และ 2559
• รางวัล Alpha Southeast Asia’s Annual Corporate
Awards 2015, Thailand: Best CFO และ
Best CFO in Southeast Asia ในปี 2558

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ จาก Technical University
Berlin ประเทศเยอรมนี
• ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จาก Massey University
ประเทศนิวซีแลนด์
• ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ จาก The Scandinavian
School of Brewing ประเทศเดนมาร์ค
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• มกราคม 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2559
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2547 – 2557
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ประวัติการศึกษาและการอบรม

• Bachelor of Business Studies with First Class Honours in
•
•
•
•
•

Accounting and Finance from Massey University,
New Zealand
Master of Business Studies with Distinction in Accounting
and Finance from Massey University, New Zealand
Fellow of the Institute of Singapore Chartered
Accountants (FCA)
Associate Member of the Institute of Chartered
Secretaries & Administrators (ACIS)
Member of the Singapore Institute of Directors (SID)
Associate Member of Chartered Secretaries Institute of
Singapore (CSIS)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง

• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ – กลุม
่ บริหารการลงทุนตราสินค้า
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
Group Chief Financial Officer
International Beverage Holdings Limited
• มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
InterBev (Singapore) Limited
• พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Inver House Distillors Limited
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติง้ เซอร์วสิ เซส คอมพานี ลิมเิ ต็ด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
International Beverage Trading (Hong Kong) Limited
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Beer Chang International Limited
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Alliance Asia Investment Private Limited
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Alliance Strategic Investments Pte Ltd
• กันยายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
BeerCo Limited
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ำกัด

• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ำกัด
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Super Brands Company Pte. Ltd.
• กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
InterBev (Singapore) Limited
• กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited
• กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
International Beverage Trading Limited
• พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบฟโค จ�ำกัด
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
International Beverage Holdings Limited
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Wellwater Limited
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
Non-Executive Director
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้แทนของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
Non-Executive Director
Prudence Holdings Limited
• มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
Non-Executive Director
IMC Pan Asia Alliance Corporation
• พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Millenium Minerals Limited (Listed in Australia)
• มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน
Non-Executive Director
Heritas Capital Management Pte Ltd.
• กันยายน 2554 – ปัจจุบัน
Non-Executive Director
DECCO 235
• ตุลาคม 2545 – ปัจจุบัน
Non-Executive Director
Marketing Magic Pte Ltd
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นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• Graduate Diploma in Marketing Management,
Singapore Institute of Management
• Bachelor of Accountancy Degree,
National University of Singapore

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

• Advanced Management Programme, INSEAD,
Fontainebleau, France

• ปริญญาโท ด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเมอเซอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Listed Company Director Programme
Singapore Institute of Directors (SID)
• Director Certification Program (DCP) 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด
ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติง้ เซอร์วสิ เซส คอมพานี ลิมเิ ต็ด
มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้แทนของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
สิงหาคม 2558 – กันยายน 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเบียร์
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2557 – กันยายน 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2555 – มิถุนายน 2555
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการลงทุนและพัฒนาที่ดิน
กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์
มีนาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสนับสนุนองค์กร
กลุ่มบริษัทพรรณธิอร
กันยายน 2553 - กุมภาพันธ์ 2555
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสนับสนุนองค์กร
กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์
เมษายน 2552 – กันยายน 2553
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน
กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พี.เอ็ม.ที. แมนชั่น จ�ำกัด

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
•

•

•

•

•

•

•

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเบียร์
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
มิถุนายน 2559 – กันยายน 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายธุรกิจเบียร์
(ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2556 – สิงหาคม 2557
Head, Regional Brand Marketing
Fraser and Neave, Limited
มิถุนายน 2550 – สิงหาคม 2556
Director, Group Commerce
Asia Pacific Breweries Limited
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายโฆษิต สุขสิงห์

ดร. เอกพล ณ สงขลา

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการจัดการระบบ
จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาโท สายวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการจัดการระบบ
จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP) 2557
Company Secretary Program (CSP) 2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)

จากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร LOGTECH – Program for Executives in Logistics &
Technology จาก University of North Carolina, Chapel Hill
รัฐนอร์ธ แคโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร CEDI – Babson Entrepreneurial Leadership
Program จาก Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง /
สายพัฒนาความเป็นเลิศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
มีนาคม 2557– ปัจจุบัน
กรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
เมษายน 2557– ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ำกัด
พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด
สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด
กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาความเป็นเลิศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2556 – กันยายน 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายธุรกิจต่อเนื่อง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 – 2556
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด
2554 – 2555
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด
• เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ำกัด
• กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
• มกราคม 2558 – กันยายน 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• มกราคม 2556 – ธันวาคม 2557
เลขานุการบริษัท
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
•
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นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
• 2555 – ธันวาคม 2557

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
กลยุทธ์องค์กร และบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทยจ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
กลยุทธ์องค์กร และทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทยจ�ำกัด (มหาชน)
• 2549 - 2554
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารทหารไทยจ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• MSc in Marketing from City University of New York,
New York, USA
• BA in Political Science and Economics
from Willamette University, Oregon, USA
• Heineken Leadership Campus, INSEAD,
Fontainebleau, France
• Heineken Leadership Campus, Harvard University,
Boston, USA
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน

•

•

•

•

•

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอกอฮอลล์ (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน
Deputy Chief Executive Officer, Non-Alcoholic
Beverage, Thailand
Fraser and Neave, Limited
พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ สายปฏิบัติการ
บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ำกัด
มกราคม 2557 – ตุลาคม 2559
Managing Director
APB Alliance Brewery Company Limited
(based in Myanmar)
มกราคม 2555 – ธันวาคม 2556
Managing Director
Mongolian Beverages Company LLC
(based in Mongolia)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม)
จาก Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Effective Business Communication
จาก Harvard University จากประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program (DAP) 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายธุรกิจอาหาร
(ประเทศไทย) และสายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่น
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโออิชิ
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ำกัด
• เมษายน 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แม็กซ์ เอเซีย จ�ำกัด
• มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ก้อยเกี่ยว จ�ำกัด

• กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน

•

•

•

•

•

•

•

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
มกราคม 2558 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาธุรกิจอาหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2555 – พฤศจิกายน 2557
General Manager
บริษท
ั ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2555
Pizza Hut Business Director
บริษท
ั ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
พฤษภาคม 2548 – พฤศจิกายน 2553
Pizza Hut Marketing Director
บริษท
ั ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรกฎาคม 2545 – เมษายน 2548
Associated Marketing Director
บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ตุลาคม 2539 – ตุลาคม 2541
Assistant Marketing Director
บริษัท แมคไทย จ�ำกัด
พฤศจิกายน 2534 – พฤศจิกายน 2536
Executive Account Manager
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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นายกมลนัย ชัยเฉนียน

นางแววมณี โสภณพินิจ

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

• ปริญญาโท MBA จาก Cornell University รัฐนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท Engineering in OR & IE จาก Cornell University

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

• ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒบิ ต
ั รหลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง รุน
่ ที่ 16 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.)

• ปริญญาตรีทางด้านวิศวเคมี จาก University of New Hampshire

• วุฒบ
ิ ต
ั รเลขานุการบริษท
ั จากคณะนิตศ
ิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรมินิ เอ็มบีเอ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒบ
ิ ัตรหลักสูตรทนายความธุรกิจ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

• Director Certification Program (DCP) 2546

• วุฒิบัตรภาษาและวัฒนธรรมอเมริกันศึกษา จากแคลิฟอร์เนีย สเตท

รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

รัฐนิวแฮมเชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Director Accreditation Program (DAP) 2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด
เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สารพัดสรรพศิลป์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด
2556 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส สายบริหารจัดการทรัพย์สิน
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
2552 – 2556
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จ�ำกัด

มหาวิทยาลัย

ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ลอสแองแจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

• Effective Minute Taking (EMT) 2552

Company Secretary Program (CSP) 2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Understanding the Regulatory Environment in Singapore
Singapore Institute of Directors (SID)
• ประกาศนียบัตรการอบรม Coaching and Techniques for
Breakingthrough Results
• ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรกฎหมายการเงินระหว่างประเทศ
จากสถาบันยูโรมันนี่

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ – สายสนับสนุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด
มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เมษายน 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ำกัด
สิงหาคม 2549 – กันยายน 2560
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2556 – เมษายน 2559
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2549 – พฤษภาคม 2554
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

อื่น ๆ

• รางวัล Asian Company Secretary of the Year Recognition
Awards 2013 นิตยสาร Corporate Governance Asia
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายฌอง เลอเบรอตง

นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Wharton School of the
University of Pennsylvania

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ – สายพัฒนาธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2551 – กันยายน 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ – สายแผนกลยุทธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
อื่น ๆ

• มีประสบการณ์ในการท�ำงานในภูมิภาคเอเชียอย่างกว้างขวาง

รวมถึงประสบการณ์ในการท�ำงาน ณ นครเซียงไฮ้ ประเทศจีน
เป็นเวลาหลายปี
• ท�ำงานในฐานะที่ปรึกษาให้บริษัทต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม
เช่น ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธนาคาร และธุรกิจพลังงาน
โดยให้ค�ำปรึกษาครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนา
ตลาด การท�ำวิจัยผู้บริโภค การปรับโครงสร้างองค์กร และ
การบริหารจัดการด้านคุณค่า (Value Management)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ส�ำนักการผลิตสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด
ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส
คอมพานี ลิมิเต็ด
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จ�ำกัด
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
มกราคม 2558 – กันยายน 2559
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักการผลิตสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
มกราคม 2556 – ธันวาคม 2557
รักษาการผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักการผลิตสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – 2557
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2547 – 2555
กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
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นายบรรจง ชินธนะศิริ

นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาบัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจ) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน
ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Company Secretary Program (CSP) 2553 / Effective
Minute Taking (EMT) 2553 / Board Reporting
Program (BRP) 2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Listed Company Director Program (Module 1, 4, 5 และ 6)
Singapore Institute of Directors (SID)
• หลักสูตร CEDI – Babson Entrepreneurial Leadership
Program จาก Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน
และเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สารพัดสรรพศิลป์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด
• พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เบฟโค จ�ำกัด
- บริษัท โซ วอเตอร์ จ�ำกัด
- บริษัท ช้างเบียร์จ�ำกัด
- บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน
- ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
(2559 – ปัจจุบน
ั )
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเลขานุการบริษัท (2555 – ปัจจุบัน)
- เลขานุการคณะกรรมการบริษท
ั และเลขานุการคณะกรรมการ
บริหาร (2560 – ปัจจุบัน)
- รองเลขานุการคณะกรรมการบริษท
ั และรองเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร (2555 – 2560)
- ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักเลขานุการบริษท
ั และรักษาการ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักเลขานุการบริษัท (2554 - 2555)
- ผูจ้ ด
ั การงานก�ำกับดูแลและงานทะเบียนหุน
้
ส�ำนักเลขานุการบริษท
ั (2550 - 2554)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2542 - 2550
ที่ปรึกษากฎหมาย
White & Case (Thailand) Limited

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
•

•

•

•

•

•

•

•

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายงานบัญชี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด
ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด
สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท น�้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด
พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบฟเทค จ�ำกัด
2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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โครงสร้าง
องค์กร

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้าง
องค์กร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริษัท

สำนักตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
สำนักกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่

กลุ่มธุรกิจ
สุรา

กลุ่มธุรกิจ
เบียร์

กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์

สายธุรกิจ
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์
(ประเทศไทย)
สายธุรกิจอาหาร
(ประเทศไทย)

กลุ่มบริหาร
การลงทุน
ตราสินค้า

กลุ่มบริหาร
ช่องทาง
การจำหน่าย

กลุ่มการเงิน
และบัญชี

สายบัญชี

สายการเงิน
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คณะกรรมการ
สรรหา
คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง*
เลขานุการ
บริษัท
สำนักประธาน
กรรมการบริหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
และวิศวกรรม

กลุ่มธุรกิจ
ต่อเนื่อง

กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

สายบริหาร
ทั่วไป

สายสนับสนุน

สายพัฒนา
ธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน

สายพัฒนา
ความเป็นเลิศ

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ : *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
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ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มบริษัท
ไทยเบฟ

สุราสี
สุราไทยพรีเมียม
แม่โขง

พระยา

สุราไทย
แสงโสม

หงส์ทอง

มังกรทอง

สุราผสม
เบลนด์ 285

เบลนด์ 285 (ขนาด 1 ลิตร)

เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์

บรั่นดี

วิสกี้

เมอริเดียน

คราวน์ 99

เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์ (ขนาด 1 ลิตร)

ดรัมเมอร์
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สุราขาว
รวงข้าว
28 ดีกรี

รวงข้าว
30 ดีกรี

รวงข้าว
35 ดีกรี

รวงข้าว
40 ดีกรี

นิยมไทย
30 ดีกรี

นิยมไทย
35 ดีกรี

นิยมไทย
40 ดีกรี

เจ้าพระยา

แม่วัง

พญานาค

รวงข้าว ซิลเวอร์
35 ดีกรี

ไผ่ทอง
30 ดีกรี

ไผ่ทอง
35 ดีกรี

เสือขาว
40 ดีกรี

บางยี่ขัน

สุราขาว
นิยมไทย
28 ดีกรี

เสือขาว
28 ดีกรี

เสือขาว
30 ดีกรี

เสือขาว
35 ดีกรี

หมีขาว
30 ดีกรี

หมีขาว
35 ดีกรี

หมีขาว
40 ดีกรี

สุราขาว
ไชยา

สุราผสมสมุนไพร
เสือดำ�

เซี่ยงชุน

ชูสิบนิ้ว

พญาเสือ

มังกรท่าจีน
30 ดีกรี

มังกรท่าจีน
35 ดีกรี

มังกรท่าจีน
40 ดีกรี
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ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

International Spirits

Malt Whisky Liqueur

Single Malt Scotch Whisky
Old Pulteney
12 years old

Old Pulteney
Navigator

Old Pulteney
17 years old

Old Pulteney
21 years old

Old Pulteney
35 years 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 years old

anCnoc
Blas

anCnoc
18 years old

anCnoc
24 years old

anCnoc
35 years old

anCnoc
2002

anCnoc
Rascan
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Single Malt Scotch Whisky
Speyburn
Bradan Orach

Speyburn
10 years old

Speyburn
15 years old

Speyburn
Arranta Casks

Blended Scotch Whisky
Hankey Bannister
Original

Hankey Bannister
Heritage Blend

Hankey Bannister
12 years old
Regency

Hankey Bannister
21 years old
Partners’ Reserve

Hankey Bannister
25 years old

Hankey Bannister
40 years old

Blended Scotch Whisky
Catto’s
Rare Old Scottish

Catto’s
12 years old

Catto’s
25 years old

MacArthur’s

Grand Royal Smooth

Grand Royal Signature

Grand Royal Special Reserve

Whisky
Grand Royal Whisky

Grand Royal Double Gold
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

Vodka

Gin

Kulov

Caorunn

Coldstream

International Yu Lin Quan
9 years old 43 ํ

Yu Lin Quan
Original aged 9 years old

Chinese Spirits
Yu Lin Quan
Grand Classic

Yu Lin Quan
12 years old aged

Chinese Spirits
Yu Lin Quan
Zhen Pin Qing Xiang

Chinese Wines
Yu Lin Quan
Zhen Pin Xiao Qing

Yu Lin Quan
Xiao Qu Qing Xiang

Longevity

Ningbo Pagoda
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เบียร์

เบียร์
ช้างคลาสสิก

เบียร์
อาชา

เฟเดอร์บรอย
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ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มอัดลม
เอส โคล่า

เอส ฟรี
(ไร้น้ำ�ตาล)

เครื่องดื่มอัดลม
เอส เพลย์ กลิ่นสตรอเบอร์รี่

เอส เพลย์ กลิ่นครีมโซดา

เครื่องดื่มอัดลม
เอส เพลย์ กลิ่นส้ม

เครื่องดื่มอัดลม
เอส เพลย์ กลิ่นเกรปเบอร์รี

เอส เพลย์ กลิ่นเลมอนไลม์

เอส เพลย์ กลิ่นลิ้นจี่ แพร์

Carbonated
Soft Drinks
เอส เพลย์ กลิ่นฮาวายเอี้ยน พันช์

เอส เพลย์ กลิ่นเมลอนบิงซู

เอส เพลย์ กลิ่นแมงโก้บิงซู
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เครื่องดื่มสมุนไพร

เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ
100พลัส กลิ่นซิตรัส

100พลัส กลิ่นเลมอนไลม์

100พลัส กลิ่นเบอร์รี่

จับใจ

น้ำ�ดื่ม
คริสตัล

ช้าง

โซดา
ช้าง

ร็อค เมาเท็น

Energy Drink
เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มชูกำ�ลัง

พาวเวอร์ พลัส

แรงเยอร์

ช้าง น้ำ�แร่ธรรมชาติ
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ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

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 คาบูเซฉะ
(500 มล.)

โออิชิ ชาคูลส์ซ่า
(320 มล.)

โออิชิ ฟรุตโตะ
(380 มล.)
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International Non-Alcoholic Beverages
Isotonic
100PLUS

100PLUS ACTIVE

Soya
F&N NUTRISOY

Asian Drinks
F&N NUTRIWELL

Tea
F&N SEASONS

F&N SEASONS
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

Sparkling Drinks
F&N

Sparkling Drinks
F&N

Water
F&N ICE MOUNTAIN

F&N ICE MOUNTAIN
Sparkling Water

Coconut Water

COCO Life

Cordials
F&N

F&N Sun Valley
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Pasteurised Milk
F&N MAGNOLIA Milk

Pasteurised Milk
F&N MAGNOLIA Milk

Pasteurised Milk
F&N MAGNOLIA
Whipping Cream
and Half Cream

F&N MAGNOLIA
Barista Milk

F&N DAISY

FARMHOUSE

UHT Milk
FARMHOUSE

F&N MAGNOLIA Kids

F&N MAGNOLIA
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

UHT Milk
F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA Smoo

F&N MAGNOLIA Ginkgo Plus

Sterilised Milk
F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA Smoo

Yoghurt
F&N MAGNOLIA
Yoghurt Smoothie

Canned Milk
F&N

F&N aLIVE
Low Fat Yoghurt
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Canned Milk
TEAPOT

GOLD COIN

Pasteurised Juice
F&N FRUIT TREE FRESH

Pasteurised Juice
F&N FRUIT TREE FRESH

Ready-To-Drink Juice
F&N FRUIT TREE

No.1 JUICE
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ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

Ice Cream - Novelties
F&N MAGNOLIA TROPICAL SLING

F&N MAGNOLIA GOTCHA

F&N MAGNOLIA MAG-A-CONE

F&N MAGNOLIA SAWASDEE

KING’S POTONG

KING’S

KING’S GRAND

Ice Cream - Novelties
F&N MAGNOLIA CRAVIO

Ice Cream - Tubs
F&N MAGNOLIA

Cereal Bars
F&N aLIVE
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อาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งส�ำเร็จรูป
โออิชิ เกี๊ยวซ่า

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งส�ำเร็จรูป
โออิชิ แซนวิช

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งส�ำเร็จรูป
โออิชิ เทรนดี้ เรดดี้มีล

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

โออิชิ คานิ

ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ภายใต้การบริหารของ บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
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รางวัล
2560

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รางวัล
2560

Corporate Awards

• Top CEO of the Year

Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
President and CEO - Thai Beverage PLC

From: Asia’s Top CEO
			
of the Year Award 2017
By: Influential Brands

• Scottish Gin Destination of the Year

• Whisky Distiller of the Year

International Beverage (IBHL)

Caorunn Balmenach Distillery

From: Icons of Whisky Scotland
			
Awards 2017
By: Whisky Magazine

From: Scottish Gin Awards 2017
By: The Scottish Gin Society

Product Awards
Chang

• World Beer Awards Thailand Country Winner
for Lager Beer in Helles/
Münchner style

Federbräu

• World Beer Awards Thailand Country Winner
for Lager Beer in
German Style Pale
• The International Beer
Challenge - Design and
Packaging Bronze

Meridian

• IWSC - Silver in
Fruit Spirits Category

Old Pulteney
12 years old

• New York International 		
Spirits Competition - Gold
• IWSC - Silver Outstanding
• ISC - Silver
• WWA - Silver
• Ultimate Spirits Challenge – 88 points
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Balblair
1990

• IWSC - Gold
• ISC - Silver
• Ultimate Spirits Challenge - 89 points

Balblair
GTR 1999

• IWSC - Gold
• ISC - Silver

Speyburn
Bradan Orach

Balblair
1999

• San Francisco World Spirits
Competition - Double Gold
• IWSC - Silver Outstanding
• ISC - Silver
• Ultimate Spirits Challenge - 93 points

anCnoc
12 years old

• San Francisco World Spirits
Competition - Double Gold
• IWSC - Gold
• ISC - Gold
• New York International Spirits
Competition - Gold
• Ultimate Spirits Challenge - 96 points,
Finalist, Great Value

Balblair
GTR 2004 Bourbon

• ISC - Gold
• IWSC - Silver Outstanding

anCnoc
Cutter

• The Spirits Business - The Global
Travel Retail Spirits Masters (Gold)
• Ultimate Spirits Challenge - 94 points,
Finalist

Speyburn
Arranta Casks

Speyburn
10 years old

• New York International Spirits
Competition - Double Gold
• IWSC - Silver
• ISC - Silver
• Ultimate Spirits Challenge - 91 points,
Great Value

Hankey Bannister
Original

• San Francisco World Spirits 		
Competition - Gold
• IWSC - Silver
• ISC - Silver
• Ultimate Spirits Challenge - 87 points

• San Francisco World Spirits
Competition - Gold
• IWSC - Silver
• ISC - Silver
• New York International Spirits
Competition - Silver
• Ultimate Spirits Challenge - 89 points

Caorunn

• Blue Life Style Magazine - Double Gold
• New York International Spirits
Competition - Gold
• The Spirits Business The Gin Masters (Silver)
• Ultimate Spirits Challenge - 88 points

• San Francisco World Spirits
Competition - Double Gold
• IWSC - Gold
• ISC - Gold
• New York International Spirits
Competition - Silver
• Ultimate Spirits Challenge - 94 points,
Great Value
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เหตุการณ์
ส�ำคัญ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2559

เหตุการณ์
ส�ำคัญ
2558

เมษายน

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของไทยเบฟ ได้ร่วมทุนกับบริษัท เม่ย-ซิน
(อินเตอร์เนชั่นแนล) ลิมิเต็ด ในสัดส่วน 70 ต่อ 30
จัดตั้งบริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ
เบเกอรี่ในประเทศไทย

กันยายน
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สิงหาคม

ไทยเบฟได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่ง
ความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) ประจำปี 2559 ประเภท DJSI Emerging
Markets

เบียร์ช้างฉลองครบรอบ 20 ปี
ด้วยการเปิดตัวเบียร์ “ช้างคลาสสิก”
ในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ภายใต้
ขวดสีเขียวมรกตและฉลากสีทอง
แชมเปญที่สะท้อนถึงความมีระดับ
และทันสมัย ผ่านการผลิตภายใต้
มาตรฐานสากลซึ่งได้รับรางวัล
ระดับโลก เพื่อตอบสนอง
ต่อความชื่นชอบของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน

2556
พฤศจิกายน

ประกาศวิสัยทัศน์ 2020 ซึ่งเป็น
แผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ในอีก 6 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย
กลยุทธ์หลัก 5 ประการ ได้แก่
• การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
• ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
• ตราสินค้าที่โดนใจ
• การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
• ความเป็นมืออาชีพ

2546
ตุลาคม

ก่อตั้งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
(มหาชน) (“ไทยเบฟ”)
เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้งในกิจการ
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กุมภาพันธ์

การเข้าซื้อหุ้นใน F&N เสร็จสิ้น โดยไทยเบฟ
ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 28.6 นับเป็นการขยายสู่
ตลาดต่างประเทศ เพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้ผลิต
และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มระดับภูมิภาค

กันยายน

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ตราตั้งพระครุฑพ่าห์

2551

2549
พฤษภาคม

ประสบความสำเร็จในการนำหุ้นของไทยเบฟ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ตุลาคม

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

กันยายน

เข้าซื้อหุ้นบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(“โออิชิ”) จำนวนร้อยละ 43.9 จากนั้น
ในเดือนพฤศจิกายนได้ซื้อหุ้นโออิชิเพิ่ม
จากการทำคำเสนอซื้อ ไทยเบฟจึงถือหุ้นในโออิชิ
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของโออิชิ

2560

2560

กุมภาพันธ์

กันยายน

เปิดตัวเบียร์ “เฟเดอร์บรอย” โฉมใหม่
ซึ่งมีจุดเด่นของวัตถุดิบ
German Single Malt นับเป็น
เบียร์ยี่ห้อแรกและยี่ห้อเดียวในประเทศไทย
ที่ใช้มอลต์คณ
ุ ภาพจากแหล่งผลิตเดียว
จากประเทศเยอรมนี และมีบรรจุภัณฑ์
ที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะBauhaus
(เบาเฮาส์) ของเยอรมัน

ไทยเบฟได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่ง
ความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) ประจำปี 2560 ประเภท DJSI World และ
Emerging Markets

ตุลาคม

เข้าซือ้ หุน
้ ร้อยละ 76 ของบริษท
ั สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด
ซึง่ เป็นบริษท
ั ผูด
้ ำเนินกิจการร้านอาหารไทยหลากหลาย
และฮอตพอทสไตล์ไทย

มีนาคม

เปิดตัวน้ำแร่ธรรมชาติ “ช้าง” ในบรรจุภัณฑ์ขวด
สีเขียวมรกตสะดุดตา ใช้แหล่งน้ำจากชัน
้ หินให้นำ้ ธรรมชาติ
จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยระบบการกรองแบบ 3 ชั้น
และได้รับการรับรองคุณภาพจาก NSF สถาบันรับรอง
ความปลอดภัยการผลิตอาหารและน้ำดื่มจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา
เปิดสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลที่โรงงานนทีชัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคแถบภาคใต้ หลังจากเปิดสายการผลิต
ที่โรงงานแก่นขวัญ จังหวัดขอนแก่น เมื่อกลางปี 2559

พฤษภาคม

2555

ขยายสายการผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีปลอดเชื้อขั้นสูง
Cold Aseptic Filling (CAF4) ณ โรงงานโออิชิ จังหวัดสระบุรี
ซึง่ มีจด
ุ เด่นคือเทคโนโลยี “Blow - Aseptic Fill Block”
ที่สร้างสรรค์รูปทรงผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย และผลิตขวด
ได้หลายขนาด และใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อความรวดเร็ว
และแม่นยำ และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
ในกระบวนการผลิต

2552
พฤศจิกายน

เข้าซื้อบริษัทยูนนาน อวี้หลินฉวน
ลิเคอร์ จำกัด ซึ่งมีกิจการโรงงานผลิต
สุราขาวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ของบริษัท เมียนมาร์ ซัพพลายเชน
แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส คอมพานี ลิมิเต็ด
และเมียนมาร์ ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็น
ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดวิสกี้ของประเทศเมียนมาร์

พฤศจิกายน

เปิดตัว “รวงข้าว ซิลเวอร์” รุกตลาดสุราขาวระดับบน
โดยใช้วต
ั ถุดบ
ิ และกรรมวิธก
ี ารผลิตเทียบเท่า
การผลิตสุราในต่างประเทศ ผนวกกับการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
และบรรจุภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย
ปรับบรรจุภัณฑ์ “เบลนด์ 285”
และ “เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์” โฉมใหม่
เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของตราสินค้า
ให้เทียบเท่าสุราต่างประเทศระดับบน
และโดนใจผู้บริโภคมากขึ้น

ธันวาคม

เสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เคเอฟซีจำนวน 252 สาขา
ในประเทศไทยจากบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

2554

สิงหาคม

เข้าซื้อหุ้นในเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
(“F&N”) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
เครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์ชั้นนำของสิงคโปร์
ส่งผลให้ F&N เข้าเป็นบริษัทร่วม
ของไทยเบฟ
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2553
พฤษภาคม

ศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรกของไทยเบฟ
ในจังหวัดนครราชสีมาเริ่มเปิดดำเนินการ และต่อมา
ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดชลบุรี และจังหวัด
สุราษฎร์ธานีเริ่มเปิดดำเนินการ ในเดือนมิถุนายน
และสิงหาคม 2553 ตามลำดับ

ตุลาคม

เข้าซื้อหุ้นบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
จำนวนร้อยละ 64.66 ซึ่งเป็นผู้นำ
ด้านการผลิตและจัดจำหน่าย
เครื่องดื่มในประเทศไทย
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ 2020

วิสัยทัศน์ 2020 คือ แผนการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟ เพื่อตอกย�้ำ
ความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะขยายต่อ
ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องในหลายปี
ที่ผ่านมา แผนนี้ประกอบด้วย
กลยุทธ์หลัก 5 ประการ ที่จะน�ำไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีกส�ำหรับ
ผู้บริโภค การสร้างคุณค่าที่สูง
และผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น
รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเติบโต
ให้กับพนักงาน
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วิสัยทัศน์
2020
การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็น
บริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มั่นคงและยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
ไทยเบฟวางแผนที่จะกระจายรายได้
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มสัดส่วน
รายได้จากการขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
และรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศ

ตราสินค้าที่โดนใจ

ธุรกิจหลักของไทยเบฟแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์
คือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีการก�ำหนดผลิตภัณฑ์หลัก
รวมถึงตลาดหลักและตลาดรองที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตสูง โดยยึดหลักผู้บริโภคและการตลาด
เป็นตัวขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจ

การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง

นอกจากตราสินค้าที่โดนใจ การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
และทั่วถึงเป็นสิ่งส�ำคัญ ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
เครือข่ายกระจายสินค้าที่มีอยู่ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ผ่านการจัดการซัพพลายเชนที่เป็นเลิศของบริษัท
และสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น
รวมถึงการหาพันธมิตรเพื่อร่วมกันกระจายสินค้า

ความเป็นมืออาชีพ

ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความหลากหลาย
และประสิทธิภาพสูง ทีมงานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และยังสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการท�ำงานร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสมอีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในระยะยาว
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

หนึ่งเป้าหมาย
หนึ่งสร้างสรรค์
หนึ่งแบ่งปัน
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สร้างสรรค์และแบ่งปัน คุณค่าจากการเติบโต
มิติของคำว่า “การเติบโต”
ในฐานะผู้นำในตลาดเครื่องดื่มครบวงจรในระดับภูมิภาคนั้น
หมายรวมถึงความเติบโตทางด้านการเงินยอดขาย
และการสร้างความหลากหลายของตราสินค้า
เพื่อตอบสนองเคียงข้างผู้บริโภคและคู่ค้าของเราด้วย
ซึ่งนั่นหมายถึง การคำนึงถึงมิติของผู้ที่เราได้ทำงานร่วมกัน
ที่จะเก่งขึ้น ดีขึ้น และได้รับผลจากการสร้างสรรค์
และความตั้งใจดีนั้นไปพร้อมกัน
และเรายังคิดถึงคุณค่าที่ทุกคนจะได้รับจากสินค้าที่เราผลิต
และการให้ต่อสังคมโดยรวมในหลากหลายมิติ
ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดกระแสแห่งความสุขที่ส่งต่อกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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รายงานประจำปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
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หนึ่งเป้าหมาย

หนึ่งแบ่งปัน

หนึ่งสร้างสรรค์
Annual Report 2017
Thai Beverage Public Company Limited

โครงสร้าง
การถือหุ้น

รายงานประจำปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุน
้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

กลุ่มธุรกิจสุรา

ทุนจดทะเบียน 25,155,025,000 บาท ทุนชำระแล้ว 25,110,025,000 บาท โดยมีหุ้นสามัญ 25,110,025,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

กลุ่มธุรกิจเบียร์

กลุ่มบริษัทผู้แทนจำหน่าย
100%

บจ.ทิพย์ชโลธร

100%

บจ.โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์

100%

บจ.กฤตยบุญ

100%

บจ.โฮเรก้า แมเนจเม้นท์

100%

บจ.สุราทิพย์

100%

บจ.แคชแวน แมนเนจเม้นท์

100%

บจ.เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์

สายการผลิตสุรา

สายการผลิตเบียร์

100%

บจ.แสงโสม

100%

บมจ.เบียร์ไทย (1991)

100%

บจ.สุนทรภิรมย์

100%

บจ.เฟื่องฟูอนันต์

100%

บจ.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่

100%

บจ.ภิรมย์สุรางค์

100%

บจ.มงคลสมัย

100%

บจ.คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)

100%

บจ.ธนภักดี

51%

บจ.ช้างคอร์ปอเรชั่น

100%

บจ.กาญจนสิงขร

100%

บจ.สุราพิเศษทิพราช

100%

บจ.สุราบางยี่ขัน
100%

51%

บจ.ช้างเบียร์

กลุ่มบริษัทเครื่องหมายการค้า

บจ.เอส.เอส.การสุรา

100%

บจ.ป้อมกิจ

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์

100%

100%

บจ.แก่นขวัญ

100%

บจ.ป้อมคลัง

100%

บจ.เบียร์อาชา

100%

บจ.ป้อมโชค

100%

บจ.สุรากระทิงแดง (1988)*

100%

บจ.ป้อมเจริญ

100%

บจ.เบียร์ช้าง
100%

บจ.เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล
100%

บจ.นำรุ่งโรจน์

100%

บจ.นำทิพย์

100%

บจ.ไทยดริ้งค์

บมจ.เสริมสุข
100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง*

25%

ชาเขียวญีป
่ น
ุ่ / เครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม
่

100%

บจ.โออิชิ เทรดดิ้ง

100%

บจ.เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)

100%

บจ.โออิชิ สแน็ค

100%

Oishi International Holdings Limited

40%

บจ.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)

100%

Moffat & Towers Limited (D)

100%

100%

BeerCo Limited

100%

Wellwater Limited

(2)

100%

Inver House Distillers Limited
100%

Glen Calder Blenders Limited (D)

100%

Hankey Bannister & Company Limited

กลุ่มอื่นๆ

บจ.ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ (10)
75%

บจ.ฟู้ด ออฟ เอเชีย

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง

100%

บจ.ซี เอ ซี

100%

บจ.ทศภาค

100%

บจ.เบฟเทค (3)

100%

บจ.บิสโตร เอเชีย (6)

100%

บจ.เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย

70%

บจ.แม๊กซ์ เอเชีย

100%

บจ.น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

51%

บจ.ก้อยเกี่ยว

100%

บจ.เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ (5)

(9)

บจ.สุราไทยทำ
40%

Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd
100%

Oishi Group Limited Liability Company

55%

Oishi Myanmar Limited

58.63%

บจ.สุราพิเศษสหสันติ์

99.90%

18.55%
41.45%

บจ.ถังไม้โอ๊คไทย*
บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา*

33.83%

บจ.สุราพิเศษสัมพันธ์

(D)

(D)
(D)

(D)

Note : ตามหมายเหตุของผู้สอบบัญชี / According to Auditor’s Note
D หยุดดำเนินการ / Dormant
* บริษัทนี้อยู่ในกลุ่มธุรกิจสุราหรือกลุ่มธุรกิจต่อเนื่องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ได้แสดงชื่อบริษัทนี้อีกครั้งในกลุ่มบริษัทเครื่องหมายการค้า และกลุ่มอื่นๆ
เพื่อประโยชน์และความชัดเจนในการพิจารณาการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
บจ.โออิชิ ราเมน

Great Brands Limited

Wee Beastie Limited (D)

J MacArthur JR. & Company Limited (D)

100%

บจ.เสริมสุข เทรนนิ่ง

100%

100%

บจ.เสริมสุข เบเวอร์เรจ

100%

Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

Frasers Centrepoint Limited

100%

100%

100%

28.39%

กลุ่มบริษัทโออิชิ (ก)

79.66%

บจ.เสริมสุข โฮลดิง

Liquorland Limited

Mason & Summers Limited

กลุ่มธุรกิจอาหาร (ข)

64.67%

49.49%

100%

กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.94%

InterBev Trading (China) Limited

Fraser and Neave, Limited

100%

95.05%

100%

28.50%

บจ.นำยุค

100%

The Pulteney Distillery Co., Ltd. (D)

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

บจ.เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม

100%

100%

บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา*

99.84%

International Beverage Holdings (China) Limited

James Catto & Company Limited

100%

บจนำธุรกิจ

100%

100%

บจ.ไทยโมลาส

100%

The Balblair Distillery Co., Ltd. (D)

InterBev Investment Limited

บจ.ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล

เครือ่ งดืม
่ น้ำอัดลม / เครือ่ งดืม
่ ไม่อด
ั ลม / เครือ่ งดืม
่ น้ำโซดา /
ผู้จัดจำหน่าย

100%

100%

บจ.ประมวลผล

บจ.โซ วอเตอร์

Best Spirits Company Limited

บจ.จรัญธุรกิจ 52

100%

51%

100%

100%

99.72%

บจ.นำนคร

The Knockdhu Distillery Co., Ltd. (D)

R. Carmichael & Sons Limited

บจ.ป้อมทิพย์ (2012)

100%

100%

100%

100%

กลุ่มบริษัทเสริมสุข

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

BevCo Limited (D), (7)

บจ.หลักชัยค้าสุรา

บจ.เบฟโค

Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd. (D)

100%

100%

49%

100%

บจ.อาหารเสริม

บจ.ถังไม้โอ๊คไทย*

51%

Blairmhor Distillers Limited (D)

100%

100%

บจ.นำเมือง

100%

100%

International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited

บจ.ป้อมนคร

100%

Blairmhor Limited (D)

100%

100%

49%

100%

บจ.แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

บจ.นทีชัย

กลุ่มบริษัทจำกัด

International Beverage Holdings Limited USA, Inc.

100%

100%

บจ.นำพลัง

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.

International Beverage Vietnam Co., Ltd. (1)

บจ.ป้อมพลัง

บจ.นำกิจการ

100%

International Beverage Trading Limited

100%

100%

100%

(D)

100%

บจ.สีมาธุรกิจ

100%

International Beverage Holdings (UK) Limited

InterBev Timor, Unipessoal, Lda. (D)

100%

100%

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายสุรา

InterBev Trading (Hong Kong) Limited

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

บจ.ป้อมบูรพา

100%

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก

100%

100%

(8)

Beer Chang International Limited (D)

บจ.ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสเลอรี่

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง*

100%

Super Brands Company Pte. Ltd. (11)

100%

100%

บจ.ช้าง คอร์ป

InterBev (Singapore) Limited
100%

กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง

100%

100%

100%

49%

บจ.อธิมาตร

บจ.เทพอรุโณทัย

International Beverage Holdings Limited

100%

100%

100%

100%

49%

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายเบียร์

บจ.สุราแม่โขง

กลุ่มบริษัทต่างประเทศ (ค) (ง) (จ)

กลุ่มบริษัทบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย

7.54%

บจ.สุรากระทิงแดง (1988)*

หมายเหตุ :
(1) International Beverage Vietnam Co., Ltd. จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
(2) International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
(3) บริษัท เบฟเทค จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
(4) บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
(5) บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
(6) บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
(7) BevCo Limited จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
(8) บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
(9) บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
(10) บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
(11) Super Brands Company Pte. Ltd. ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดใน InterBev Trading (Hong Kong)
Limited จาก International Beverage Holdings Limited เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด: (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560)
(ก) บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โออิชิ ฟู้ดส์ เซอร์วิส จำกัด
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
(ข) บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จำกัด
คิดเป็นร้อยละ 76 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
(ค) International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited เข้าซื้อหุ้นสามัญของ
Myanmar Supply Chain and Marketing Service Co., Ltd. และ Myanmar Distillery
Co., Ltd. โดยซื้อหุ้นผ่าน Alliance Asia Investment Pte. Ltd. และ Alliance Strategic
Investments Pte. Ltd. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
(ง) International Beverage Trading (Hong Kong) Limited
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
(จ) BeerCo Limited เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 49 ของ
Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
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รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับจำ�นวนหุ้นและชนิดของหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

1.

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน)
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตเบียร์ น�้ำดื่ม
และน�้ำโซดา

สามัญ

5,550,000,000.00

555,000,000

555,000,000

100%

2.

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตเบียร์ น�้ำดื่ม
และน�้ำโซดา

สามัญ

6,600,000,000.00

660,000,000

660,000,000

100%

3.

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตเบียร์ น�้ำดื่ม
และน�้ำโซดา

สามัญ

1,666,666,500.00

166,666,650

166,666,650

100%

4.

บริษัท แสงโสม จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

7,500,000,000.00

750,000,000

750,000,000

100%

5.

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำ�กัด
333 หมู่ที่ 1 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

ผลิตสุรา

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

6.

บริษัท มงคลสมัย จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

7.

บริษัท ธนภักดี จำ�กัด
315 หมู่ที่ 4 ตำ�บลแม่แฝก อำ�เภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

8.

บริษัท กาญจนสิงขร จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

9..

บริษัท สุราบางยี่ขัน จำ�กัด
82 หมู่ที่ 3 ตำ�บลบางคูวัด อำ�เภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

ผลิตสุรา

สามัญ

4,000,000,000.00

400,000,000

400,000,000

100%

10.

บริษัท อธิมาตร จำ�กัด
170 หมู่ที่ 11 ตำ�บลนิคม อำ�เภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ผลิตสุรา

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

11.

บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำ�กัด
101 หมู่ที่ 8 ตำ�บลแก่งโดม อำ�เภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

12.

บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

13.

บริษัท เทพอรุโณทัย จำ�กัด
99 หมู่ที่ 4 ตำ�บลหาดคำ�
อำ�เภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

14.

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

5,000,000,000.00

500,000,000

500,000,000

100%

15.

บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำ�กัด ผลิตสุรา
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

1,800,000,000.00

180,000,000

180,000,000

100%
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ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

16.

บริษัท สีมาธุรกิจ จำ�กัด
1 หมู่ที่ 6 ตำ�บลบ้านแดน
อำ�เภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180

ผลิตสุรา

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

17.

บริษัท นทีชัย จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

18.

บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำ�กัด
46 หมู่ที่ 1 ตำ�บลหนองกลางนา
อำ�เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

19.

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำ�กัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

1,000,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

20.

บริษัท ประมวลผล จำ�กัด
56 ถนนสุขาภิบาล ตำ�บลนครชัยศรี
อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

350,000,000.00

3,500,000

3,500,000

100%

21.

บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำ�กัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

1,000,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

22.

บริษัท ป้อมกิจ จำ�กัด
383 หมู่ที่ 8 ตำ�บลบ้านโพธิ์
อำ�เภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ น�้ำดื่มและ
โซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

23.

บริษัท ป้อมคลัง จำ�กัด
22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว
ตำ�บลป่าแดด อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ น�้ำดื่มและ
โซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

24.

บริษัท ป้อมโชค จำ�กัด
16/1 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ตำ�บลท่าวาสุกรี
อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ น�้ำดื่มและ
โซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

25.

บริษัท ป้อมเจริญ จำ�กัด
135/3 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวิถี ตำ�บลบางกุ้ง
อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ น�้ำดื่มและ
โซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

26.

บริษัท ป้อมบูรพา จำ�กัด
123 หมู่ที่ 2 ตำ�บลบ้านสวน
อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ น�้ำดื่มและ
โซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

27.

บริษัท ป้อมพลัง จำ�กัด
6 หมู่ที่ 15 ตำ�บลศิลา อำ�เภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ น�้ำดื่มและ
โซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

28.

บริษัท ป้อมนคร จำ�กัด
534,536 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลพระประโทน
อำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ น�้ำดื่มและ
โซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

29.

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำ�กัด
40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ น�้ำดื่มและ
โซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

30.

บริษัท นำ�ยุค จำ�กัด
40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายสุรา
และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%
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รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

31.

บริษัท นำ�กิจการ จำ�กัด
383 หมู่ที่ 8 ตำ�บลบ้านโพธิ์
อำ�เภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายสุรา
และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

32.

บริษัท นำ�พลัง จำ�กัด
22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว
ตำ�บลป่าแดด อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายสุรา
และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

33.

บริษัท นำ�เมือง จำ�กัด
16/2 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ตำ�บลท่าวาสุกรี
อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายสุรา
และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

34.

บริษัท นำ�นคร จำ�กัด
149/3 ถนนจุลจอมเกล้า ตำ�บลท่าข้าม
อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายสุรา
และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

35.

บริษัท นำ�ธุรกิจ จำ�กัด
123 หมู่ที่ 2 ตำ�บลบ้านสวน
อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายสุรา
และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

36.

บริษัท นำ�รุ่งโรจน์ จำ�กัด
6 หมู่ที่ 15 ตำ�บลศิลา อำ�เภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายสุรา
และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

100,000

100,000

100%

37.

บริษัท นำ�ทิพย์ จำ�กัด
530,532 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลพระประโทน
อำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายสุรา
และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

100,000

100,000

100%

38.

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้นที่ 26 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

39.

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

40.

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้นที่ 17
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

41.

บริษัท ทิพย์ชโลธร จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

42.

บริษัท กฤตยบุญ จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

43.

บริษัท สุราทิพย์ จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

1,200,000.00

120,000

120,000

100%

44.

บริษัท สุนทรภิรมย์ จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

45.

บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

46.

บริษัท ไทยโมลาส จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่าย
กากน�้ำตาล

สามัญ

40,000,000.00

40,000

39,889

99.72%
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ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

ชนิดของ
หุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

47.

บริษัท อาหารเสริม จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่าย
อาหารสัตว์
และปุ๋ย

48.

บริษท
ั แพนอินเตอร์เนชัน
่ แนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดจ�ำหน่ายวัสดุ
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
และบริการจัดซื้อ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จัดจ้าง

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

49.

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตอิฐและ
จ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

121,800,000.00

1,218,000

1,218,000

100%

50.

บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตถังไม้โอ๊ค

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

30,000,000

100%

51.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตและจัด
จ�ำหน่ายก๊าซ
ชีวภาพ

สามัญ

860,000,000.00

8,600,000

8,600,000

100%

52.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่ายขวด

สามัญ

123,000,000.00

1,230,000

1,230,000

100%

53.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำ�กัด
1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริการขนส่งและ
จัดจ�ำหน่าย

สามัญ

1,012,000,000.00

101,200,000

101,200,000

100%

54.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ให้บริการด้าน
โฆษณาและส่ง
เสริมการตลาด

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

30,000,000

100%

55.

บริษัท ทศภาค จำ�กัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15
ยูนิตบี 1501-2 และชั้น 20 ยูนิตบี
2001-2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ธุรกิจโฆษณา

สามัญ

25,000,000.00

2,500,000

2,500,000

100%

56.

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ให้บริการด้าน
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

57.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดอบรม

สามัญ

2,500,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

58.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ถือครอง
เครื่องหมาย
การค้า

สามัญ

5,000,000.00

50,000

50,000

100%

59.

บริษัท เบียร์ช้าง จำ�กัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ถือครอง
เครื่องหมาย
การค้าและ
ผลิตหัวเชื้อเบียร์

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

60.

บริษัท เบียร์อาชา จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ถือครอง
เครื่องหมาย
การค้าและ
ผลิตหัวเชื้อเบียร์

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

61.

บริษัท ไทยดริ้งค์ จำ�กัด
จัดจ�ำหน่าย
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
เครือ่ งดื่ม
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

511,750,000.00

15,000,000

15,000,000

100%

62.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กิจการภัตตาคาร
อาหารญี่ปุ่น และ
จัดจ�ำหน่าย
อาหารและ
เครื่องดื่ม

สามัญ

375,000,000.00

187,500,000

149,360,199

79.66%

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
63.

บริษัท ซี เอ ซี จำ�กัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริหารจัดการ
ศูนย์ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

สามัญ

30,000,000.00

300,000

300,000

100%

64.

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

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

HKD 15,634,012,000.00

15,634,012,000

15,634,012,000

100%

(ก)
(ช)
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รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

65.

บริษัท เบฟโค จำ�กัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

5,436,168,000.00

548,000,000

548,000,000

100%

66.

บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

67.

บริษัท เบฟเทค จำ�กัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตบรรจุภัณฑ์
ที่ผลิตจาก
พลาสติกและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สามัญ

200,000,000.00

20,000,000

20,000,000

100%

(1)

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

(2)

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

(3)

(จดทะเบียนจัดตัง้ บริษท
ั เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559)
68.

บริษัท น้ำ�ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด วิสาหกิจเพื่อ
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล สังคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(จดทะเบียนจัดตัง้ บริษท
ั เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559)

69.

บริหารจัดการ
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
ทรัพย์สินและ
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 การบริการ
(จดทะเบียนจัดตัง้ บริษท
ั เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560)

70.

บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 40
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

(4)

71.

บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

(5)

(จดทะเบียนจัดตัง้ บริษท
ั เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2560)
72.

บริษัท สุราไทยท�ำ จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

14,000,000.00

17,500

17,483

99.90%

73.

บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

74.

บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

75.

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
อาหารและเครื่อง
ดื่ม

สามัญ

420,000,000.00

4,200,000

3,345,670

79.66%

ร้านอาหารญี่ปุ่น

สามัญ

158,000,000.00

1,580,000

1,258,610

79.66%

ผลิตและจัด
จ�ำหน่ายอาหาร

สามัญ

80,000,000.00

799,998

637,269

79.66%

จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม
ในต่างประเทศ

สามัญ

HKD 11,700,000.00

11,700,000

9,320,076

79.66%

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
76.

บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ำกัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560)

77.

บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ำกัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560)

78.

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

(6)

(ข)
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ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

79.

บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หยุดด�ำเนิน
กิจการ

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

80.

บริษัท สุราแม่โขง จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ให้บริการค�ำ
ปรึกษา

สามัญ

125,000.00

5,000

5,000

100%

81.

บริษัท ช้าง คอร์ป จ�ำกัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ให้บริการด้าน
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

สามัญ

100,000.00

10,000

10,000

100%

82.

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

สามัญ

24,950,000,000.00

24,950,000,000

24,950,000,000

100%

83.

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

สามัญ

7,950,000,000.00

7,950,000,000

7,950,000,000

100%

84.

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
ธุรกิจร้านอาหาร
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

85.

บริษัท ก้อยเกี่ยว จ�ำกัด
ธุรกิจร้านอาหาร
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล และเครื่องดื่ม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

5,000,000.00

500,000

255,000

51%

86.

บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ำกัด
ธุรกิจร้านเบเกอรี่
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

40,000,000.00

4,000,000

2,800,000

70%

87.

ธุรกิจร้านอาหาร
บริษัท บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

(8)

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

(9)

(10)

(ค)

(7)
(ง)

(จดทะเบียนจัดตัง้ บริษท
ั เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2560)
88.

ธุรกิจร้านอาหาร
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560)

89.

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

การตลาดและ
จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

SGD 72,337,000.00

72,337,000

72,337,000

100%

90.

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
Phnom Penh Centre, Building A
3rd floor, Room 324
Tonle Bassac, Chamkarmorn,
Phnom Penh, Cambodia

หยุดด�ำเนิน
กิจการ

สามัญ

USD 200,000.00

1,000

1,000

100%

91.

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

จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มและให้
บริการด้าน
ตลาด

สามัญ

MYR 100,000.00

100,000

100,000

100%

92.

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

จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

HKD 15,300,000.00

15,300,000

15,300,000

100%

93.

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

สามัญ

GBP 71,670,000.00

71,670,000

71,670,000

100%

94.

International Beverage Holdings (China)
Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

HKD 210,500,000.00

21,050,000

21,050,000

100%

95.

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

หยุดด�ำเนิน
กิจการ

สามัญ

SGD 498,240.00

498,240

498,240

100%
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96.

รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิดของ
หุ้น

International Beverage Trading Limited
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM11, Bermuda

จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

US$ 100,000.00

100,000

100,000

100%

SGD

2,047,620,000

2,047,620,000

100%

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560)
97.

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

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

98.

International Beverage Vietname Co., Ltd.
Room 605, CMC Tower, Duy Tan Street
Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District
Hanoi City, Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 300,000

300,000

300,000

100%

(11)

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

USD 10,000

10,000

10,000

100%

(12)
(จ)
(ฉ)

หยุดด�ำเนิน
กิจการ

สามัญ

HKD 10,000.00

10,000

10,000

100%

(13)

จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 1.00

1,000

1,000

100%

(14)

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

ถือครอง
เครื่องหมาย
การค้า

สามัญ

SGD 65,947,000.00

65,947,000

65,947,000

100%

103. Blairmhor Limited

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

£9,009,407.00

900,940,700

900,940,700

100%

104. Inver House Distillers Limited
ผลิตและจัด
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland จ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

£10,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

-

RMB 10,000,000.00

-

-

100%

(15)

-

RMB 159,388,200.00

-

-

100%

(15)

สามัญ

HKD 10,000.00

10,000

10,000

100%

(16)

108. Blairmhor Distillers Limited
หยุดด�ำเนิน
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland กิจการ

สามัญ

£200.00

2,000

2,000

100%

109. Wee Beastie Limited

สามัญ

£100.00

100

100

100%

110. Moffat & Towers Limited

หยุดด�ำเนิน
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland กิจการ

สามัญ

£1.00

1

1

100%

111. Glen Calder Blenders Limited
หยุดด�ำเนิน
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland กิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

112. Hankey Bannister & Company Limited
หยุดด�ำเนิน
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland กิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

2,047,620,000.00

(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559)
99.

International Beverage Holdings
(Singapore) Pte. Limited
438 Alexandra Road #05-01
Alexandra Point
Singapore 119958
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)

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

Kowloon, Hong Kong

(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศฮ่องกง
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560)
101. International Beverage Holdings Limited

USA, Inc.
309 4th Avenue #200, San Francisco
CA 94118, USA

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559)

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

105. InterBev Trading (China) Limited
Room 01-03, Level 1, No. 63 Kunluo Road

จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม
Shuangjiang Town, Eshan County, Yuxi City แอลกอฮอล์
Yunnan, China 653200

106. Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

ผลิตสุรา

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

ธุรกิจลงทุน
และจัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม

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

Kowloon, Hong Kong

หยุดด�ำเนิน
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland กิจการ
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ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

113. R. Carmichael & Sons Limited
หยุดด�ำเนิน
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland กิจการ

สามัญ

£30,000.00

30,000

30,000

100%

114. J MacArthur JR. & Company Limited
หยุดด�ำเนิน
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland กิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

115. Mason & Summers Limited#
10 Foster Lane, London, EC2V 6HH

หยุดด�ำเนิน
กิจการ

สามัญ

£10,030.00

10,030

10,030

100%

116. James Catto & Company Limited
หยุดด�ำเนิน
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland กิจการ

สามัญ

£50,000.00

50,000

50,000

100%

117. The Knockdhu Distillery Co., Ltd.
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL

หยุดด�ำเนิน
กิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

118. Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd.
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL

หยุดด�ำเนิน
กิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

119. The Pulteney Distillery Co., Ltd.
หยุดด�ำเนิน
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland กิจการ

สามัญ

£2.00

2

2

100%

120. The Balblair Distillery Co., Ltd.
หยุดด�ำเนิน
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland กิจการ

สามัญ

£2.00

2

2

100%

121. InterBev Timor, Unipessoal, Lda.
Suite # 331,Level 3, Timor Plaza,

หยุดด�ำเนิน
กิจการ

สามัญ

USD 10,000.00

10,000

10,000

100%

122. บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
90 ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม

สามัญ

265,900,484.00

265,900,484

171,936,804

64.67%

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

600,000,000.00

60,000,000

38,801,315

64.67%

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม

สามัญ

689,586,150.00

68,958,615

44,594,749

64.67%

บริการพัฒนา
บุคลากร
และองค์กร

สามัญ

2,500,000.00

1,000,000

646,689

64.67%

126. Great Brands Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

บริหารตราสินค้า

สามัญ

4,251,600.00

1,000,000

646,689

64.67%

127. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำ�กัด
90 ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
เครื่องดื่มชูก�ำลัง

สามัญ

200,000,000.00

20,000,000

12,933,771

64.67%

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
น�้ำดื่มและ
เครื่องดื่มชูก�ำลัง
และตัวแทน
จ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

606,250,000.00

60,625,000

60,526,250

99.84%

England

Scotland

Scotland

Rua Presidente Nicolau Lobato, Comoro,
Dili, Timor-Leste

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

123. บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
90 ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

124. บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ำกัด
90 ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

125. บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จ�ำกัด
90 ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

Kowloon, Hong Kong

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
128. บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ำกัด
79 หมู่ที่ 3 ตำ�บลลำ�ลูกบัว
อำ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

(17)

รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิดของ
หุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

129. บริษัท ช้างเบียร์ จ�ำกัด
ธุรกิจลงทุน
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

130. บริษัท โซ วอเตอร์ จ�ำกัด
ธุรกิจลงทุน
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

สามัญ

10,654,088,000.00

1,074,000,000

1,074,000,000

100%

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

ธุรกิจบริหาร
ตราสินค้าและให้
ค�ำปรึกษา

สามัญ

SGD 1,900,000.00

1,900,000

1,513,517

79.66%

132. Oishi Myanmar Limited
1-11, Padonmar Stadium (East Wing)

ธุรกิจร้านอาหาร
ญี่ปุ่น

สามัญ

USD 2,700,000.00

2,700,000

1,182,933

43.81%

133. Oishi Group Limited Liability Company
11A, Phan Ke Binh Street, Da Kao Ward
District 1, Ho Chi Minh City

บริการให้ค�ำ
ปรึกษาการ
บริหารด้าน
การตลาด

สามัญ

USD 50,000.00

50,000

39,829

79.66%

134. Fraser and Neave, Limited
438 Alexandra Road, #20-00

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
อาหารและเครื่อง
ดื่ม
และสิ่งพิมพ์

สามัญ

SGD 849,300,240.00

1,447,077,754

412,423,822

28.50%

(19)

135. Frasers Centrepoint Limited
438 Alexandra Road, #21-00

การพัฒนาและ
ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

SGD 1,774,771,254.66

2,905,324,694

824,847,644

28.39%

(20)

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

ลิขสิทธิ์

สามัญ

£495,000.00

495,000

245,000

49.49%

137. บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
85 หมู่ที่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
บรรจุภัณฑ์
พลาสติก

สามัญ

75,000,000.00

7,500,000

1,940,066

25.87%

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Alexandra Point
Singapore 119958

Bargayar Street, Sanchaung Township
Yangon, Republic of the Union of Myanmar

the Socialist Republic of Vietnam

Alexandra Point
Singapore 119958

Alexandra Point
Singapore 119958

(18)

Northern Ireland

ตำ�บลเขาสมอคอน
อำ�เภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ:
(1)

เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษท
ั เบฟเทค จ�ำกัด มีทน
ุ จดทะเบียน 200,000,000 บาท และมีจำ� นวนหุน
้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่าย 20,000,000 หุน
้ มูลค่าหุน
้ ละ 10 บาท
โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

(2)

เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษท
ั น�ำ้ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จ�ำกัด มีทน
ุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีจำ� นวนหุน
้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่าย 100,000 หุน
้
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

(3)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และมีจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่าย 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

(4)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และมีจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่าย 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

(5)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และมีจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่าย 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

(6)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 บริษัทนี้ได้รับช�ำระค่าหุ้นส่วนที่ยังไม่เต็มมูลค่าอีกร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน เป็นผลให้หุ้นทั้งหมดของบริษัทนี้เรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

(7)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด (“FOA”) ให้กับ บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(“FCH”) จ�ำนวน 749,998 หุ้น เป็นผลให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยทางตรงคิดเป็นร้อยละ 25 และถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FCH คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
ทุนจดทะเบียนของ FOA

(8)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 บริษัท บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และมีจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่าย 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FOA คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ
บริษัท บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

(9)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และมีจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่าย 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FOA คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
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(10) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 InterBev (Singapore) Limited (“IBS”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 66,737,000 เหรียญสิงคโปร์ เป็น 72,337,000 เหรียญสิงคโปร์
(11) เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ International Beverage Vietnam Company Limited
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 200,000 เหรียญสหรัฐ และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 200,000 เหรียญสหรัฐ
เป็น 300,000 เหรียญสหรัฐ บริษัทนี้ได้จัดตั้งในรูปแบบเงินลงทุน จึงไม่มีการออกและจ�ำหน่ายหุ้น
(12) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 IBHL ได้จดทะเบียนจัดตั้ง International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited (“IBHL Singapore”)
ในประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
ทั้งหมดของ IBHL Singapore
(13) เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 IBHL ได้จดทะเบียนจัดตัง้ BevCo Limited (“BevCo”) ในฮ่องกง มีทน
ุ จดทะเบียน 10,000 เหรียญฮ่องกง ซึง่ บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ BevCo
(14) บริษัทนี้มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1 เหรียญสหรัฐ และมีทุนช�ำระแล้ว ซึ่งเป็น share premium จ�ำนวน 11,799,999 เหรียญสหรัฐ
(15) บริษัทนี้ได้จัดตั้งในรูปแบบเงินลงทุน จึงไม่มีการออกและจ�ำหน่ายหุ้น
(16) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 Super Brands Company Pte. Ltd. (“Super Brands”) ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน InterBev Trading (Hong Kong) Limited จ�ำนวน 10,000 หุ้น
จาก IBHL ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ IBS คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ Super Brands
(17) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 บริษัท โซ วอเตอร์ จ�ำกัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีกจ�ำนวน 31,666 หุ้น รวมเป็นถือหุ้นทั้งหมดจ�ำนวน 171,954,804 หุ้น เป็นผลท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) (“เสริมสุข”) คิดเป็นร้อยละ 64.67 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของเสริมสุข
(18) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 Oishi Myanmar Limited จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 2,100,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 2,700,000 เหรียญสหรัฐ
(19) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 Fraser & Neave, Limited (“F&NL”) ได้ลดหุ้นทุนซื้อคืนจ�ำนวน 1,172,925 หุ้น ตามข้อก�ำหนดของแผนการกระจายหุ้นใน
วงจ�ำกัดของบริษัทและแผนการกระจายหุ้นตามความสามารถในการปฏิบัติงาน ท�ำให้หุ้นที่ซื้อคืนลดลงเหลือ 1,304,051 หุ้น เป็นผลท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นที่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ InterBev Investment Limited (“IBIL”) คิดเป็นร้อยละ 28.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมด
(ไม่นับรวมหุ้นที่ซื้อคืน) ของ F&NL
(20) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 Fresers Centrepoint Limited (“FCL”) ได้ออกหุ้นสามัญใหม่ จ�ำนวน 5,328,250 หุ้น ท�ำให้มีหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วรวมเป็นจ�ำนวน
2,905,324,694 หุ้น เป็นผลท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ IBIL คิดเป็นร้อยละ 28.39 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ FCL
ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560)
(ก)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 IBHL จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 15,634,012,000 เหรียญฮ่องกง เป็น 21,236,332,000 เหรียญฮ่องกง และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 21,236,332,000 เหรียญฮ่องกง เป็น 21,307,034,450 เหรียญฮ่องกง

(ข)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 80,000,000 บาท เป็น
1,000,000,000 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 79.66 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
ทั้งหมดของบริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด

(ค)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 BeerCo Limited (“BeerCo”) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Vietnam F&B Alliance Joint Stock Company (“Vietnam F&B”)
เป็นจ�ำนวนร้อยละ 49 เป็นผลให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน BeerCo คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ Vietnam F&B

(ง)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 FOA ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด (“SOA”) จากผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 1,144,559 หุ้น เป็นผลให้
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FOA คิดเป็นร้อยละ 76 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ SOA

(จ)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 IBHL Singapore จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 10,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 720,010,000 เหรียญสหรัฐ
และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 720,010,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 729,110,000 เหรียญสหรัฐ

(ฉ)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 IBHL Singapore ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd. (“MSC”) และ Myanmar Distillery
Co., Ltd. (“MDC”) รวมเป็นร้อยละ 75 ทั้งนี้ ซื้อโดยตรงร้อยละ 5 และซื้อโดยอ้อมจากการซื้อ Alliance Asia Investment Private Limited (“AAIPL”) และ Alliance Strategic
Investments Pte. Ltd. (“ASIPL”) อีกร้อยละ 70 เป็นผลให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL Singapore คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ MSC และ MDC

(ช)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 IBHL ได้จดทะเบียนจัดตั้ง International Beverage Trading (Hong Kong) Limited (“IBTL Hong Kong”) ในฮ่องกง
มีทุนจดทะเบียน 1,000 ปอนด์ ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมด
ของ IBTL Hong Kong
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รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายการแสดงผลประโยชน์ โดยตรง
และผลประโยชน์ โดยอ้อมของ
กรรมการบริษัท
ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560

รายชื่อกรรมการ
1.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ผลประโยชน์โดยตรง

จ�ำนวนหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

ผลประโยชน์โดยอ้อม

-

-

369,750,000

25.50

บริษัท สิริโสภา จ�ำกัด (3)

-

-

บริษัท สิริวนา จ�ำกัด (3)

Maxtop Management Corp. (4)

-

-

MM Group Limited (4)

Risen Mark Enterprise Ltd. (5)

-

-

Golden Capital (Singapore) Limited (6)

-

-

Shiny Treasure Holdings Limited

25,000

50.00

MM Group Limited

25,000

50.00

-

-

369,750,000

25.50

-

-

บริษัท สิริวนา จ�ำกัด (2)

2.

เพิ่ม (ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี (1)

ร้อยละ
ของ
การถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท สิริวนา จ�ำกัด (2)
บริษัท สิริโสภา จ�ำกัด (3)
(4)

-

Risen Mark Enterprise Ltd. (5)

-

Maxtop Management Corp.

Golden Capital (Singapore) Limited

(6)

- กรรมการและคู่สมรสถือหุ้น
โดยอ้อมผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น
Shiny Treasure Holdings
Limited (2)

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ
ของ
การถือหุ้น

16,544,687,762

65.89

710,500,000

49.00

9,998

99.98

50,000

100.00

MM Group Limited (5)

50,000

100.00

MM Group Limited (6)

140,600,420

100.00

-

-

-

-

-

-

16,544,687,762

65.89

710,500,000

49.00

- กรรมการและคู่สมรสถือหุ้น
โดยอ้อมผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น
Shiny Treasure Holdings
Limited (2)
บริษัท สิริวนา จ�ำกัด (3)

9,998

99.98

-

MM Group Limited

(4)

50,000

100.00

-

MM Group Limited (5)

50,000

100.00

(6)

-

-

Shiny Treasure Holdings Limited

25,000

50.00

MM Group Limited

MM Group Limited

140,600,420

100.00

-

-

-

25,000

50.00

-

-

-

3.

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

1

0.00

-

-

-

-

4.

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

1

0.00

-

-

-

-

5.

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

1

0.00

-

-

-

-

6.

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

-

-

-

-

-

-

-

7.

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

-

-

-

-

-

-

-

8.

นายมนู เลียวไพโรจน์

-

-

-

-

-

-

-

9.

นายอึ๊ง ตัก พัน

-

-

-

-

-

-

-

10. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

-

-

-

-

-

-

-

11. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (7)

-

-

-

-

-

-

-

12. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย

-

-

-

-

-

-

-

13. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา

-

-

-

-

-

-

-

มาตังคสมบัติ
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รายชื่อกรรมการ
14. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

ผลประโยชน์โดยตรง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

Hakim Holdings Limited (8)

เพิ่ม (ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี (1)

ร้อยละ
ของ
การถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น
1,541,500

0.01

1

100.00

ผลประโยชน์โดยอ้อม

- กรรมการถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน
้
คูส่ มรส จ�ำนวน 70,000,000 หุน
และผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ
ของ
การถือหุ้น

220,000,000

0.87

15. นายปณต สิริวัฒนภักดี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

107,000,000

0.43

-

-

-

-

16. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

107,000,000

0.43

-

-

-

-

-

-

- กรรมการได้สิทธิในหุ้นโบนัส
ซึ่งให้แก่พนักงานภายใต้
แผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
ระยะยาว จ�ำนวน 80,000 หุ้น

80,000

0.00

1

0.00

- กรรมการได้สิทธิในหุ้นโบนัส
ซึ่งให้แก่พนักงานภายใต้
แผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
ระยะยาว จ�ำนวน 80,000 หุ้น

80,000

0.00

-

-

- กรรมการได้สิทธิในหุ้นโบนัส
ซึ่งให้แก่พนักงานภายใต้
แผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
ระยะยาว จ�ำนวน 80,000 หุ้น

80,000

0.00

17. นายอวยชัย ตันทโอภาส

18. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

19. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

-

หมายเหตุ:
(1)

เป็นการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยแสดงการถือหุ้นในบริษัทที่ถือโดยกรรมการทั้งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์โดยอ้อม
โดยระบุจ�ำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี 2560 ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการบริษัทคนใดถือหุ้นในบริษัทในเครือ และบริษัทไม่มีการออกหรือเสนอขายหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระเหลืออยู่

(2)

บริษท
ั สิรวิ นา จ�ำกัด ถือหุน
้ ในบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 10,968,060,000 หุน
้ (ตามรายงานการเปลีย
่ นแปลงส่วนได้เสียของ นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี ที่ประกาศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559) ทั้งนี้ บริษัท สิริวนา จ�ำกัด ถือหุ้นโดย Shiny Treasure Holdings Limited ส่วนกรรมการบริษัทถือหุ้นใน Shiny Treasure Holdings Limited ปรากฏ
ตามข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้น

(3)

บริษท
ั สิรโิ สภา จ�ำกัด ถือหุน
้ ในบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 400,000,000 หุน
้ (ตามรายงานการเปลีย
่ นแปลงส่วนได้เสียของ นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี ที่ประกาศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัท สิริโสภา จ�ำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท สิริวนา จ�ำกัด ปรากฏตามข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้น

(4)

Maxtop Management Corp. ถือหุ้นในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 4,327,042,762 หุ้น (ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของ Maxtop Management Corp. ที่ประกาศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555) ทั้งนี้ Maxtop Management Corp. ถือหุ้นโดย MM Group Limited ส่วนกรรมการบริษัทถือหุ้นใน MM Group Limited ปรากฏตามข้อมูลที่แสดงใน
ตารางข้างต้น

(5)

Risen Mark Enterprise Ltd. ถือหุ้นในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 833,335,000 หุ้น ทั้งนี้ Risen Mark Enterprise Ltd. ถือหุ้นโดย MM Group Limited ส่วนกรรมการบริษัทถือหุ้นใน
MM Group Limited ปรากฏตามข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้น

(6)

Golden Capital (Singapore) Limited ถือหุ้นในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 16,250,000 หุ้น ทั้งนี้ Golden Capital (Singapore) Limited ถือหุ้นโดย MM Group Limited ส่วนกรรมการ
บริษัทถือหุ้นใน MM Group Limited ปรากฏตามข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้น

(7)

ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

(8)

Hakim Holdings Limited ถือหุ้นในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 150,000,000 หุ้น (ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของนายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ ที่ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559) ส่วนกรรมการบริษัทถือหุ้นทั้งหมดใน Hakim Holdings Limited ปรากฏตามข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้น

(9)

นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ ได้รับสิทธิในหุ้นโบนัสให้แก่พนักงานภายใต้แผนการก�ำหนดค่าตอบแทนระยะยาวของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ท่านละ
80,000 หุ้น ตามที่ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ปรากฏตามข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้น

รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูล
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ข้อมูลหุ้นทุน

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระค่าหุ้นแล้ว
ชนิดของหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย
สิทธิในการออกเสียง

25,155,025,000		 บาท
25,110,025,000		 บาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
25,110,025,000		 หุ้น
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ถือหุ้น

จ�ำนวน
ผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
ของผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ
ของหุ้น

1 – 99

7

5.84

7

0.00

100 – 1,000

4

3.33

1,200

0.00

1,001 – 10,000

1

0.83

5,000

0.00

10,001 – 1,000,000

42

35.00

14,803,665

0.06

1,000,001 ขึ้นไป

66

55.00

25,095,215,128

99.94

120

100.00

25,110,025,000

100.00

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

รวม

จากข้อมูลของบริษท
ั ประมาณร้อยละ 27.79 ของหุน
้ ทัง้ หมดของบริษท
ั ถือโดยผูถ
้ อื หุน
้ รายย่อย ซึง่ ถือได้วา่ บริษท
ั ได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ข้อ 723 แล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท)
ผลประโยชน์โดยตรง
บริษัท สิริวนา จ�ำกัด(1)
Shiny Treasure Holdings

Limited(1)

Maxtop Management Corp.
The Capital Group Companies,

Inc.(2)

Capital Research and Management

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

10,968,060,000

43.68

400,000,000

1.59

-

-

11,368,060,000

45.27

4,327,042,762

17.23

-

-

-

-

1,266,479,877

5.04

-

-

1,266,479,877

5.04

Limited(2)

-

-

5,176,627,762

20.61

สิริวัฒนภักดี(3)

-

-

16,544,687,762

65.89

-

-

16,544,687,762

65.89

MM Group
นายเจริญ

Company(2)

ผลประโยชน์โดยอ้อม

คุณหญิงวรรณา

สิริวัฒนภักดี(3)

หมายเหตุ:

(1) บริษัท สิริวนา จ�ำกัด (“สิริวนา”) ถือหุ้นโดยตรงใน บริษัท สิริโสภา จ�ำกัด (“สิริโสภา”) คิดเป็นร้อยละ 99.98 และสิริโสภาถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จ�ำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) คิดเป็นร้อยละ 1.59 และ Shiny Treasure Holdings Limited ถือหุ้นโดยตรงในสิริวนา คิดเป็นร้อยละ 49 ดังนั้น สิริโสภาถือหุ้น
โดยอ้อมในไทยเบฟเป็นจ�ำนวนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น
(2) The Capital Group Companies, Inc. (“CGC”) เป็นบริษัทแม่ของ Capital Research and Management Company (“CRMC”) CRMC เป็นบริษัทแม่ของ
Capital Group International, Inc. (“CGII”) และ CGII เป็นบริษัทแม่ของบริษัทบริหารจัดการ (“บริษัทบริหารจัดการ”) ซึ่งถือหุ้นของไทยเบฟ ดังนี้
- Capital Guardian Trust Company ถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟร้อยละ 0.008
- Capital International, Inc. ถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟร้อยละ 0.026
- Capital International Limited ถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟร้อยละ 0.006 และ
- Capital International Sàrl ถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟร้อยละ 0.027

81
ทัง้ นี้ CGC และบริษท
ั ในเครือมิได้ถอื หุน
้ ไทยเบฟในนามของตนเอง แต่ถอื หุน
้ ไทยเบฟผ่านการบริหารการลงทุนของบริษท
ั บริหารจัดการหนึง่ หรือมากกว่า และ CRMC
ยังเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้แก่กองทุน (“กองทุน”) แต่ละแห่งต่อไปนี้ ซึ่งถือหุ้นของไทยเบฟ
- Capital Group New World Fund (LUX) ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 0.011
- American Funds Developing World Growth and Income Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 0.207
- EuroPacific Growth Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 1.598
- American Funds Global Balanced Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 0.402
- New World Fund, Inc. ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 0.636
- American Funds Insurance Series – International Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 0.235
- American Funds Insurance Series – International Growth and Income Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 0.053 และ
- Capital World Growth and Income Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 1.835
เนื่องจาก CGII เป็นบริษัทแม่ของบริษัทบริหารจัดการ CGII จึงเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมในหุ้นไทยเบฟที่บริษัทบริหารจัดการถืออยู่ และ CRMC เป็นบริษัทแม่ของ CGII
ดังนั้น CRMC จึงเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมในหุ้นไทยเบฟที่บริษัทบริหารจัดการถืออยู่เช่นกัน อีกทั้ง CRMC (ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน) ก็เป็นผู้ถือหุ้น
โดยอ้อมในหุ้นไทยเบฟที่กองทุนถืออยู่ด้วย ดังนั้น CRMC จึงมีหุ้นไทยเบฟที่ถือโดยอ้อมรวมเป็นจ�ำนวนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น
เนื่องจาก CGC เป็นบริษัทแม่ของ CRMC ดังนั้น CGC จึงมีหุ้นไทยเบฟที่ถือโดยอ้อมรวมเป็นจ�ำนวนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น
(3) 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 ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นร้อยละ 17.23
- RM ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นร้อยละ 3.32 และ
- GC ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นร้อยละ 0.06
ดังนั้น MM Group จึงถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟเป็นจ�ำนวนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น
(4) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คู่สมรส คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร่วมกัน ดังนี้
- ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท สิริวนา จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 51 และ
- ถือหุ้นโดยตรงใน MM Group คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง MM Group ถือหุ้นโดยตรงใน Maxtop, RM และ GC คิดเป็นร้อยละ 100 ในแต่ละบริษัท โดย Maxtop
ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นร้อยละ 17.23 RM ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นร้อยละ 3.32 และ GC ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นร้อยละ 0.06
ดังนั้น นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จึงถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟเป็นจ�ำนวนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก
ล�ำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

10,968,060,000

43.68

1.

บริษัท สิริวนา จ�ำกัด

2.

The Central Depository (Pte) Limited

9,554,248,444

38.05

3.

Maxtop Management Corp.

2,749,660,000

10.95

4.

บริษัท สิริโสภา จ�ำกัด

400,000,000

1.59

5.

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

107,000,000

0.43

6.

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

107,000,000

0.43

7.

นายปณต สิริวัฒนภักดี

107,000,000

0.43

8.

นางวัลลภา ไตรโสรัส

107,000,000

0.43

9.

นายณัฐวรรธน์ เตชะไพบูลย์

92,377,500

0.37

10.

นางอาทินันท์ พีชานนท์

88,000,000

0.35

11.

นางชมพูนุท เตชะไพบูลย์

70,000,000

0.28

12.

นางวรางค์ ไชยวรรณ

65,650,500

0.26

13.

นายวิญญู ไชยวรรณ

65,641,500

0.26

14.

นายวานิช ไชยวรรณ

64,863,500

0.26

15.

นายวีรเวท ไชยวรรณ

61,600,000

0.24

16.

นางสาววีณา ไชยวรรณ

50,000,000

0.20

17.

นางนนทนา ไชยวรรณ

48,000,000

0.19

18.

นายพชร โพธิจาด

37,450,000

0.15

19.

นายไชย ไชยวรรณ

36,729,500

0.15

20.

นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์

34,068,668

0.14

24,814,349,612

98.84

รวม

รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลการกระจายการถือหุ้นภายใต้ชื่อผู้ถือหุ้น The Central Depository (Pte) Limited
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

จ�ำนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละของผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละของหุ้น

11

0.09

56

0.00

950

7.66

822,763

0.01

1,001 – 10,000

7,204

58.11

40,938,722

0.43

10,001 – 1,000,000

4,191

33.80

219,368,368

2.29

42

0.34

9,293,118,535

97.27

12,398

100.00

9,554,248,444

100.00

1 – 99
100 - 1,000

1,000,001 ขึ้นไป

รวม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรกภายใต้ชื่อผู้ถือหุ้น The Central Depository (Pte) Limited
ล�ำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1.

Citibank Nominees Singapore Pte Ltd

3,105,740,553

32.51

2.

DBS Nominees (Private) Limited

2,595,688,502

27.17

3.

DBSN Services Pte. Ltd.

1,716,438,336

17.97

4.

CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.

457,887,300

4.79

5.

DB Nominees (Singapore) Pte Ltd

454,473,394

4.76

6.

HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd

248,908,186

2.61

7.

Morgan Stanley Asia (Singapore) Securities Pte Ltd

184,201,913

1.93

8.

United Overseas Bank Nominees (Private) Limited

131,443,934

1.38

9.

Raffles Nominees (Pte) Limited

127,504,093

1.33

10.

BPSS Nominees Singapore (Pte.) Ltd.

74,881,975

0.78

11.

Lim & Tan Securities Pte Ltd

51,921,500

0.54

12.

Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd

28,823,319

0.30

13.

Sunfield Pte Ltd

15,000,000

0.16

14.

UOB Kay Hian Private Limited

11,694,100

0.12

15.

Phillip Securities Pte Ltd

9,580,523

0.10

16.

Summerlight Pte Ltd

9,000,000

0.09

17.

Lee Pineapple Company Pte Ltd

8,000,000

0.08

18.

DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd

7,949,600

0.08

19.

OCBC Securities Private Limited

6,011,400

0.06

20.

Ho Sim Lim

5,094,000

0.05

9,250,242,628

96.81

รวม
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สัญญาที่ส�ำคัญซึ่งท�ำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปี 2560 ประกอบด้วย
สัญญาซื้อขายกากน�้ำตาล
บริษท
ั ไทยโมลาส จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายกากน�ำ้ ตาลกับบริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกันหลายแห่งเพือ่ น�ำกากน�ำ้ ตาล
มาจ�ำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาซื้อขายขวดแก้ว
บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายขวดแก้วกับบริษท
ั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อน�ำขวดแก้วมาจ�ำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของทีด
่ น
ิ และอาคารซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ องกลุม
่ บริษท
ั ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
มีดังนี้
(ล้านบาท)
ที่ดิน

17,878

ส่วนปรับปรุงที่ดิน

495

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

11,331

รวม

29,704

กลุ่มบริษัทได้เช่าสถานที่หลายแห่งเพื่อใช้เป็นส�ำนักงานสาขาและคลังสินค้า การเช่าทั้งหมดนี้ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานไม่ใช่
สัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าที่ดินที่ถือครองไว้เพื่อการด�ำเนินธุรกิจในอนาคตและอาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จ�ำนวนเงิน 1,163.15 ล้านบาท และ 15.21 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งเป็น 2.96% ของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานการด�ำเนินงาน
และสถานะทางการเงิน

รายงานการด�ำเนินงาน
และสถานะทางการเงิน
ภาพรวม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”)
ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์
เพือ่ รวมกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชัน
้ น�ำ
ของไทยทีเ่ ป็นของผูถ
้ อื หุน
้ และผูร้ ว่ มทุนรายอืน
่ ๆ เข้ามา
เป็นกลุม
่ บริษท
ั ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ภายหลังจาก
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้
ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายของสินค้า เพิม
่ ประสิทธิผลในช่องทาง
การกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสีย
่ งของกิจการ
ปัจจุบน
ั ไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผูผ
้ ลิตเครือ่ งดืม
่ ชัน
้ น�ำ
ในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง
ในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ
ได้แก่ สุรา เบียร์ เครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ และอาหาร
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วิสัยทัศน์องค์กร
วิสัยทัศน์องค์กร คือ การเป็นกลุ่มบริษัท
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรระดับโลก
โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์
ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
ให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม และความเป็นมืออาชีพ
พันธกิจของเรา คือ การประสาน “สัมพันธภาพ”
กับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความส�ำคัญกับบริษัท
ในทุกๆ ด้าน โดยมอบคุณค่าที่ส�ำคัญ 6 ประการ
• มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
• ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจ�ำหน่าย
โดยให้บริการอย่างมืออาชีพ
• ให้ความส�ำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ด้วยการเติบโตของรายได้และผลก�ำไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
• เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส
และการด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
• มอบความไว้วางใจ อ�ำนาจ และรางวัลแก่พนักงาน
เพื่อสร้างความร่วมรับผิดชอบ และ
• สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานการด�ำเนินงาน
และสถานะทางการเงิน

กลยุทธ์

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การขยายตัวทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็น
บริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนา
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่หลากหลาย เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของเครือข่ายกระจายสินค้าในตลาดหลักให้มี
ประสิทธิภาพ และขยายธุรกิจสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายใต้ความร่วมมือกับ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”)
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์ชั้นน�ำของสิงคโปร์
ในการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งอันจะน�ำไปสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
ไทยเบฟวางแผนทีจ่ ะสร้างความยัง่ ยืนในการด�ำเนินธุรกิจผ่าน
การกระจายรายได้ที่หลากหลาย กล่าวคือ การเพิ่มสัดส่วนรายได้
จากการขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และรายได้จากการขาย
สินค้าในต่างประเทศ
การขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นั้นถือเป็น
กลยุทธ์ในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ครบวงจรชัน
้ น�ำในระดับภูมภ
ิ าค โดยเน้นการเพิม
่ ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ให้แก่คู่ค้า รวมถึงการใช้เครือข่ายการกระจาย
สินค้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไทยเบฟเริม
่ ขยายธุรกิจสู่
เครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ผา่ นการเข้าซือ้ กิจการบริษท
ั โออิชิ กรุป
๊
จ�ำกัด (มหาชน) (“โออิชิ”) บริษัทเครื่องดื่มชาเขียวอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย ในปี 2551 บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
(“เสริมสุข”) ซึง่ เป็นบริษท
ั เครือ่ งดืม
่ ทีม
่ เี ครือข่ายกระจายสินค้า
ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทยในปี 2554 และ F&N ผู้ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์ชั้นน�ำของสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียง
ยาวนานในปี 2555
ในปี 2560 ไทยเบฟได้เข้าซือ้ หุน
้ ร้อยละ 75 ของบริษท
ั เมียนมาร์
ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส คอมพานี ลิมิเต็ด
และเมียนมาร์ ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมเิ ต็ด ซึง่ เป็นผูป
้ ระกอบการ

รายใหญ่ทสี่ ด
ุ ในตลาดวิสกีข้ องประเทศเมียนมา การเข้าซือ้ กิจการ
ในครัง้ นีต
้ อกย�ำ้ ความมุง่ มัน
่ ในการด�ำเนินธุรกิจตามวิสย
ั ทัศน์ 2020
ในการเป็นผู้น�ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ เพื่อขยายอาณาจักรธุรกิจไปสู่ธุรกิจอาหารอย่างเต็ม
รูปแบบไทยเบฟได้เข้าซื้อสินทรัพย์จากบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ด�ำเนิน
ธุรกิจร้านอาหารเคเอฟซีเพือ่ บริหารร้าน 252 สาขาในประเทศไทย
นอกจากนี้ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 76 ของบริษัท สะไปซ์ ออฟ
เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ด�ำเนินกิจการร้านอาหารไทย
หลากหลายและฮอทพอตสไตล์ไทย
ในส่วนของการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ไทยเบฟมองว่า
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตลาดหลักที่มี
ศักยภาพการเติบโตสูง เนื่องจากภูมิภาคนี้มีประชากรมากกว่า
600 ล้านคน มีสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีได้ช่วยสนับสนุนการเพิ่มขึ้น
ของก�ำลังซื้อ สินค้าเครื่องดื่มของไทยนับว่ามีศักยภาพใน
การแข่งขันและเติบโตเพราะพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของ
ประชากรโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ต่างได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยที่เผยแพร่ผ่านนักร้อง นักแสดง รวมทั้งอิทธิพลจาก
แรงงานที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยด้วย
ความร่วมมือระหว่างไทยเบฟและ F&N ช่วยต่อยอดการขยายธุรกิจ
สู่ประเทศอื่นๆ โดยอาศัยต้นแบบทางธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ
ในประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ การท�ำงานร่วมกันดังกล่าวนี้
น�ำไปสูก
่ ารใช้ประโยชน์สงู สุดด้านตราสินค้า ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
การประสานงานด้านการขายและการตลาด รวมถึงความช่วยเหลือ
สนับสนุนจากตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศ อาทิ ในช่วง 2 ปีทผ
ี่ า่ นมา
เบียร์ชา้ งสามารถเข้าสูป
่ ระเทศเวียดนามและโออิชสิ ามารถเดินหน้า
รุกตลาดประเทศเมียนมาได้มากขึ้นผ่านความร่วมมือกับ
ส�ำนักงานสาขาของ F&N ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ประโยชน์จาก
ฐานการผลิตทีแ่ ข็งแกร่งของ บริษท
ั เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ โฮลดิง้ ส์
เบอร์ฮาด ในมาเลเซียเพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดสินค้าฮาลาลใน
ภูมิภาคอาเซียน ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย
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ตราสินค้าที่โดนใจ
ตั้งแต่ปี 2557 ไทยเบฟได้จัดโครงสร้างการบริหารของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หลัก อันได้แก่ สุรา เบียร์ และเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์
พร้อมทัง้ ก�ำหนดผลิตภัณฑ์หลัก อาทิ สุรา “รวงข้าว” “หงส์ทอง”
“เบลนด์ 285” เบียร์ “ช้าง” เครื่องดื่มน�้ำอัดลม “เอส”
ชาเขียว “โออิชิ” และเครื่องดื่ม “100พลัส” เป็นต้น ในปี 2560
ไทยเบฟได้ต่อยอดกลยุทธ์ดังกล่าวด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และปรับรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเพื่อขยาย
สู่ตลาดระดับบนหรือตลาดพรีเมี่ยม
กลุ่มธุรกิจสุรามุ่งพัฒนาตราสินค้า “รวงข้าว” ซึ่งได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสุราขาว โดยวางจ�ำหน่าย
“รวงข้าวซิลเวอร์” สุราขาวภาพลักษณ์ทันสมัยในบรรจุภัณฑ์ใหม่
ซึง่ เป็นการยกระดับตราสินค้ารวงข้าวอันเป็นสุรายีห
่ อ้ แรกของไทย
เพือ่ สร้างตลาดสุราขาวระดับบนและรุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของ “เบลนด์ 285”
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มสุราสี และ “เบลนด์ 285
ซิกเนเจอร์” ให้มค
ี วามหรูหราเทียบเท่าสุราต่างประเทศระดับพรีเมีย
่ ม
โดยใช้เทคนิคฝาครอบแคปซูลเพื่อสร้างเอกลักษณ์ในตราสินค้า
ไทยเบฟได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สู่ตลาดระดับบน โดยวาง
จ�ำหน่ายสุราสก็อตซ์วิสกี้ อาทิ “Old Pulteney” “anCnoc”
และจิน “Caorunn” ในร้านอาหารและโรงแรมระดับสูงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558

ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจเบียร์นั้น ในปี 2560 นับเป็นปีที่น่ายินดีเมื่อ
เบียร์ “ช้าง” สามารถคว้ารางวัล Thailand Country Winner
ประเภทเบียร์ลาเกอร์ สไตล์ Helles/Münchner จาก World
Beer Award 2017 ซึ่งถือเป็นเวทีการประกวดเบียร์ระดับ
นานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีตั้งแต่ปี 2007 ตอกย�้ำ
ความเป็นเบียร์ที่เป็นที่สุดในระดับประเทศและเป็นเบียร์
สัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากนี้ เครื่องดื่มตราช้างได้เปิดตัวน�้ำแร่ธรรมชาติ
“ช้าง” ในบรรจุภัณฑ์ขวดสีเขียวมรกตสะดุดตา เพื่อเสริมภาพ
ลักษณ์ของตราสินค้าให้มีความพรีเมี่ยมยิ่งขึ้น โดยใช้แหล่งน�้ำ
จากชั้นหินให้น�้ำธรรมชาติ จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบ
การกรองแบบ 3 ชั้น และได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน
NSF International (“NSF”) สถาบันรับรองความปลอดภัย
การผลิตอาหารและน�้ำดื่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
กลุ่มธุรกิจเบียร์ได้เปิดตัวเบียร์ “เฟเดอร์บรอย” โฉมใหม่ ซึ่งใช้
วัตถุดบ
ิ German Single Malt นับเป็นเบียร์ยห
ี่ อ้ แรกและยีห
่ อ้ เดียว
ในประเทศไทยที่ใช้มอลต์คุณภาพจากแหล่งผลิตเดียวในประเทศ
เยอรมนี และมีบรรจุภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะเบาเฮาส์
(Bauhaus) ของเยอรมัน เบียร์เฟเดอร์บรอยได้รับรางวัล
Best German Style Pale Beer Award จากเวที World Beer
Awards 2017 และรางวัลจาก The International Beer
Challenge 2017 สาขา Design and Packaging
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานการด�ำเนินงาน
และสถานะทางการเงิน

ส�ำหรับกลุม
่ ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ไทยเบฟมีความมุง่ มัน
่
ทีจ่ ะเสริมสร้างศักยภาพและรักษาความเป็นผูน
้ ำ� ตลาดผ่านการสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ
้ ริโภคทุกเพศ ทุกวัย และมุง่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับทุกช่วงเวลาในชีวิตประจ�ำวัน ในปี 2560 ได้วางจ�ำหน่าย
โออิชิ “ส้มยูซุ” ต่อยอดนวัตกรรมชาเขียวเคี้ยวได้ โดยผสม
วุ้นมะพร้าวลงในชาเขียวพร้อมดื่ม ในส่วนของเครื่องดื่มน�้ำอัดลม
“เอส” วางจ�ำหน่าย “เอส เพลย์ เมลอนบิงซู” และ “เอส เพลย์
แมงโก้บิงซู” เพือ่ สร้างสีสน
ั ให้กบ
ั ตลาดน�ำ้ อัดลม และขยายฐาน
การผลิตน�ำ้ ดืม
่ “คริสตัล” ซึ่งได้รับรางวัลมาตรฐานการผลิต
น�้ำดื่มระดับโลกจากสถาบัน NSF พร้อมกับปรับเปลีย
่ นรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ให้ดท
ู น
ั สมัยและใช้พลาสติกบางลง

นอกจากไทยเบฟจะให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเครือข่าย
กระจายสินค้าด้วยตนเองแล้ว บริษัทยังพิจารณาโอกาสใน
การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับคู่ค้าท้องถิ่นในตลาดต่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�ำธุรกิจ
เครื่องดื่มครบวงจรในระดับภูมิภาคที่มีความมั่นคงและ
ความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง

ความเป็นมืออาชีพ

การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง

หนึ่งในหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์
2020 คือ บุคลากร ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานของแต่ละ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความสามารถที่หลากหลาย สามารถท�ำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ท�ำงานอย่างสูงสุดและเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในระยะยาว

เครือข่ายการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและครอบคลุมนับเป็น
จุดแข็งหลักที่ท�ำให้ไทยเบฟก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น�ำในธุรกิจ
เครื่องดื่มในประเทศไทย ปัจจุบันไทยเบฟมีรถขนส่งสินค้า
กว่า 7,000 คันครอบคลุมช่องทางการจัดจ�ำหน่ายกว่า
400,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่านการสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับเอเย่นต์ ผู้แทนจ�ำหน่ายรวมถึงร้านอาหารเป็นระยะเวลา
อันยาวนาน นอกจากนีไ้ ทยเบฟยังมีทม
ี ขายตรงอีกกว่า 1,000 ทีม
เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกและดูแลภาพลักษณ์ของ
สินค้าบนชั้นวางจ�ำหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ในการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายกระจายสินค้าภายในประเทศ
ไทยเบฟได้ก่อตั้งบริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ขึ้นในปี 2556 เพื่อเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ให้กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
หรือโมเดิร์นเทรด ในปี 2557 ได้ตั้งบริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์
จ�ำกัด เพื่อครอบคลุมการกระจายสินค้าในโรงแรมและร้านอาหาร
ระดับสูงและเปิดโอกาสในการน�ำผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมจาก
ต่างประเทศมาวางจ�ำหน่ายในช่องทางดังกล่าว และในปี 2558
ได้ตั้งบริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด เพื่อดูแลทีมขายตรง
ที่จัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกประมาณ 270,000 แห่ง
ทั่วประเทศ

ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถในการก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
โดยได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานส�ำหรับ
พนักงานทุกระดับชัน
้ อาทิ โครงการ “สร้างผูน
้ ำ� รุน
่ ใหม่” (Rocket)
เป็นการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มพนักงานอายุไม่เกิน 30 ปี
ทีม
่ ค
ี วามสามารถให้เข้าสูก
่ ระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนารายบุคคล
เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานให้มากที่สุดและเตรียมพร้อมสู่
การเป็นผู้บริหารภายในปี 2030 โครงการส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง “Management Development Program” กับ
ศศินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความพร้อมในการก้าวสู่
การเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต และโครงการส�ำหรับ
ผูบ
้ ริหารระดับสูง ”ThaiBev – NUS Global Executive Leaders
Program” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ NUS Business School
หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สถาบันการศึกษาอันดับหนึ่ง
ของภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูบ
้ ริหาร
และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น�ำระดับสากล และในปี 2560
ได้จัดโครงการ “ASEAN Management Development” ขึ้น
เป็นครั้งแรกส�ำหรับผู้บริหารระดับกลางในการเรียนรู้ทักษะการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น�ำในระดับภูมิภาคอาเซียน
ผ่านการท�ำโครงการและการดูงานที่ประเทศเพื่อนบ้าน

ในปี 2560 ไทยเบฟได้นำ� นวัตกรรมด้านดิจต
ิ อลและออโตเมชัน
่
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดล�ำปางและ
วางแผนทีจ่ ะเปิดศูนย์อน
ื่ ๆ เพือ่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการกระจาย
สินค้าของกลุม
่ ไทยเบฟให้สามารถครอบคลุมช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ได้ทุกรูปแบบ ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำด้านการบริหารจัดการขนส่ง
สินค้าอย่างครบวงจร

และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ส�ำนักทรัพยากร
บุคคลได้รว่ มกับส�ำนักสารสนเทศในการพัฒนาโครงการ Beverest
มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างองค์กรและพนักงาน หรือระหว่าง
พนักงานและพนักงานในกลุ่มธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
แนวทางการพัฒนาพนักงานดังกล่าวนี้เป็นการรองรับ
การบริหารบุคลากรตามแนวคิด “โอกาส...ไร้ขีดจ�ำกัด” มุ่งเน้น
การพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการเติบโตในสายอาชีพ
และสร้างเครือข่ายในการท�ำงานในการเดินตามวิสัยทัศน์ 2020
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ธุรกิจของเรา
เศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก
จากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
การขยายตัวของการส่งออกสินค้า เป็นผลมาจากความต้องการ
จากตลาดเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ในส่วนของจ�ำนวนนักท่องเทีย
่ ว
ที่เพิ่มขึ้นนั้นยังคงมาจากนักท่องเที่ยวจีนซึ่งได้รับผลดีจาก
การเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่ภาคเหนือและภาคใต้ และการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมวีซา่ นักท่องเทีย
่ วทีเ่ พิม
่ ขึน
้ นีเ้ ป็นกลุม
่ ทีม
่ ก
ี ำ� ลังซือ้ สูง
นับเป็นผลดี ภายหลังจากมาตรการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย
ของทางการ
ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชนมีการขยายตัวแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ดังจะเห็นได้วา่ ก�ำลังซือ้ ทีด
่ ย
ี งั คงจ�ำกัดอยูใ่ นกลุม
่ ผูบ
้ ริโภค
ระดับกลางถึงบน ในขณะทีก
่ ำ� ลังซือ้ ของผูบ
้ ริโภคกลุม
่ กลางถึงล่าง
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและแรงงานยังคงไม่เข้มแข็ง รายได้
เกษตรกรทีแ่ ท้จริงในไตรมาส 3 เกิดการหดตัวเนือ่ งจากสถานการณ์
น�้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนกรกฎาคมถึง
สิงหาคม 2560 ส่งผลให้พน
ื้ ทีท
่ างการเกษตรเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก
อย่างไรก็ดี ในเดือนกันยายนรายได้เกษตรกรเริ่มกลับมาเติบโต
อีกครั้ง คาดการณ์ว่า การบริโภคภาคเอกชนจะปรับดีขึ้น
ตามทิศทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากหนี้
ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงและความผันผวนของราคา
สินค้าเกษตร
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวมของบริษัทได้รับผลกระทบ
ในช่วง 9 เดือนแรกส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
เนือ่ งจากผลกระทบจากช่วงไว้ทก
ุ ข์และภาวะเศรษฐกิจทีย
่ งั ไม่ฟน
้ื ตัว
มากนัก อย่างไรก็ดใี นไตรมาสสุดท้ายของปี อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์มีความตื่นตัวตามข่าวการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต
ส่งผลให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มียอดขายเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นั้น ได้รับผลกระทบบ้าง
จากการลดการบริโภคนอกบ้าน และผูผ
้ ลิตแต่ละรายต่างใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด

ภาษีสรรพสามิต
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 16 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญส�ำหรับ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือวิธีการจัดเก็บภาษีโดยใช้ราคา
ขายปลีกแนะน�ำแทนการใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย อย่างไรก็ตาม
ภาษีสรรพสามิตยังคงจัดเก็บจากทั้งอัตราภาษีตามมูลค่า
(ร้อยละของราคาขายปลีกแนะน�ำ) และอัตราภาษีตามปริมาณ
แอลกอฮอล์ (บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์)
อัตราภาษีสรรพสามิตได้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

เบียร์

เดิม: 155 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 48 ของราคาขายส่งช่วงสุดท้ายไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่
ใหม่: 430 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 22 ของราคาขายปลีกแนะน�ำไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่

สุราขาว

เดิม: 145 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 4 ของราคาขายส่งช่วงสุดท้ายไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่
ใหม่: 155 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 2 ของราคาขายปลีกแนะน�ำไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สุรากลั่นอื่นๆ

เดิม: 250 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 25 ของราคาขายส่งช่วงสุดท้ายไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่
ใหม่: 255 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 20 ของราคาขายปลีกแนะน�ำไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่
ส�ำหรับเครือ่ งดืม
่ ไม่ผสมแอลกอฮอล์ : น�ำ้ แร่เทียม น�ำ้ โซดา น�ำ้ อัดลม
น�ำ้ ผลไม้และน�ำ้ พืชผัก ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ การเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญคือวิธีการจัดเก็บภาษีโดยใช้ราคาขายปลีกแนะน�ำแทน
การใช้ราคาขายหน้าโรงงาน และภาษีสรรพสามิตจากปริมาณ
ส่วนผสมน�้ำตาลซึ่งน�ำมาใช้เป็นครั้งแรก ภาษีสรรพสามิตจะ
จัดเก็บจากทั้งอัตราภาษีตามมูลค่า (ร้อยละของราคาขายปลีก
แนะน�ำ) และอัตราภาษีตามปริมาณส่วนผสมของน�้ำตาล
(บาทต่อกรัมของปริมาณส่วนผสมของน�ำ้ ตาล) เครือ่ งดืม
่ ทีม
่ สี ว่ น
ผสมของน�ำ้ ตาลมากกว่า 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลต
ิ รขึน
้ ไป จะถูก
จัดเก็บด้วยอัตราภาษีตามปริมาณส่วนผสมของน�้ำตาลนี้ ซึ่ง
อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น ทุกๆสองปี จนกระทั่งถึงวันที่ 1 ตุลาคม
2566 เป็นต้นไปจึงจะเป็นอัตราคงที่
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ธุรกิจสุรา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ปรับย้ายการรายงาน
ผลิตภัณฑ์โซดาจากกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจสุรา เพื่อให้สอดคล้องกับ
การบริหารงาน เนือ่ งจากผูบ
้ ริโภคส่วนใหญ่นย
ิ มดืม
่ สุราสีผสมโซดา
โดยกลุม
่ ธุรกิจสุราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์โซดาใหม่ภายใต้ตราสินค้า
“ร็อค เมาเท็น” ในเดือนกันยายน 2559 และได้รับการตอบรับ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ท�ำให้ปริมาณขายโซดาในปี 2560
เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ส่วนธุรกิจสุราในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ได้รบ
ั ผลกระทบจากช่วงไว้ทก
ุ ข์และภาวะเศรษฐกิจทีย
่ งั ไม่ปรับตัวดีขน
ึ้
ส่งผลให้ผบ
ู้ ริโภคชะลอการใช้จา่ ยกิจกรรมบันเทิงรวมถึงการบริโภค
นอกบ้านยามค�ำ่ คืน อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่ 4 เอเย่นต์มค
ี วามตืน
่ ตัว
ตามข่าวการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตจากการใช้ราคาขายส่ง
ช่วงสุดท้ายเป็นราคาขายปลีกแนะน�ำ ส่งผลให้ธุรกิจสุรามีรายได้
จากการขาย 109,297 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปีทแี่ ล้ว 2,798 ล้านบาท
โดยมีปริมาณขายสุราเพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 2.7 เป็น 590.6 ล้านลิตร โดยใน
ปีนธี้ รุ กิจสุรามีกำ� ไรสุทธิเพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 2.1 เป็น 20,420 ล้านบาท
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ธุรกิจเบียร์
หลังจากการเปิดตัวเบียร์ “ช้างคลาสสิก” ในบรรจุภณ
ั ฑ์ขวดสีเขียว
มรกตเมือ่ กลางปี 2558 ธุรกิจเบียร์ยงั คงเดินหน้าจัดกิจกรรมทาง
การตลาดเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ “ช้าง เติมเต็มค�ำว่าเพื่อน”
อย่างต่อเนือ่ ง

ช้างกระป๋องโฉมใหม่ในรูปแบบสลีคแคน 320 มล. ระหว่างปี 2560
เพือ่ เสริมภาพลักษณ์ทใี่ ห้มค
ี วามพรีเมีย
่ มและทันสมัยมากขึน
้ รวมถึง
จ�ำหน่ายเบียร์ช้างฉลากพิเศษ ลิมิเต็ด อิดิชั่น และเบียร์ช้างใน
บรรจุภัณฑ์ขวดแชมเปญช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง

แนวคิดหลักของแบรนด์ชา้ งทีเ่ ป็นจุดก�ำเนิดของกิจกรรมทางการตลาด
เหล่านี้ คือ การสร้างช่วงเวลาและประสบการณ์พิเศษที่น่าจดจ�ำ
ร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในรูปแบบไลฟ์สไตล์ กีฬาและ
เสียงเพลง อาทิ คอนเสิร์ต “ช้าง มิวสิค คอนเน็คชัน
่ ” ภายใต้
คอนเซ็ปต์ “มหานครดนตรี” งานดนตรีที่เชื่อมมิตรภาพระหว่าง
กลุม
่ ศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยกับผูฟ
้ งั และยังมีกจิ กรรม
“ช้าง คาร์นิวัล อิเล็กทริก เซอร์คัส 2017” ที่มอบประสบการณ์
ความสนุกไร้ขีดจ�ำกัด ผ่านความหลากหลายของแนวดนตรีทั้ง
จากศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยและต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ทแี่ ตกต่างกันของผูบ
้ ริโภค และกิจกรรม “ช้าง ฟุตบอล
โมเม้นท์” เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของ
ช้างที่ได้รับความนิยมและสามารถดึงดูดใจผู้ที่ชื่นชอบในกีฬา
ฟุตบอลให้มาท�ำกิจกรรมเกีฬาด้วยกัน

จากพฤติกรรมของผูบ
้ ริโภคทีใ่ ส่ใจดูแลสุขภาพมากขึน
้ เครือ่ งดืม
่
ตราช้างได้เปิดตัว น�ำ้ แร่ธรรมชาติ “ช้าง” ทีม
่ แี ร่ธาตุอน
ั มีประโยชน์
ในบรรจุภัณฑ์ขวดสีเขียวมรกตสะดุดตาโดดเด่น เสริมภาพลักษณ์
ของเครื่องดื่มตราช้างให้มีความพรีเมี่ยมและช่วยเติมเต็มพอร์ต
เครื่องดื่มของแบรนด์ช้างให้ให้แข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วย

แคมเปญ “เพลงของเรา (#OurSong)” ได้เปิดตัวเมื่อต้นเดือน
มกราคม 2560 เพื่อสร้างจุดยืนให้กับทุกกิจกรรมทางการตลาด
ที่เชื่อมมิตรภาพ ความทรงจ�ำ และดนตรี เข้าด้วยกัน ถ่ายทอด
จุดยืนของแบรนด์ช้างเรื่องมิตรภาพผ่านเรื่องราวและบทเพลงที่
ท�ำให้นึกถึงความทรงจ�ำระหว่างเพื่อนแท้ จากการสื่อสาร
แคมเปญนี้ แบรนด์ช้างประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมากใน
การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ชื่นชอบและเป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภครัก
เห็นได้จากผลการส�ำรวจทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อคุณค่าของ
ตราสินค้า (Brand Equity) อยูใ่ นระดับทีน
่ า่ พอใจและสูงกว่า
ผูป
้ ระกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน
นอกจากนี้ แบรนด์ชา้ งให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรมด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อที่จะน�ำเสนอรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัย โดยเปิดตัวเบียร์

ส�ำหรับเบียร์ “เฟเดอร์บรอย” ที่มีการเปิดตัวบรรจุภัณฑ์และปรับ
ภาพลักษณ์ใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 นั้น ได้จัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง อาทิ “Federbräu x Time Out Bangkok”
งานที่รวบรวมร้านอาหารเยอรมัน และร้านอาหาร International
มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน รวมถึงการจัดแสดงภาพยนตร์เยอรมัน
ทีค
่ ด
ั สรรโดยสถาบันเกอร์เธ่ เพือ่ เข้าถึงกลุม
่ เป้าหมายทีเ่ ป็นคนเมือง
จึงมีการจัดกิจกรรมที่ในย่านธุรกิจและห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำของ
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีงาน “Federbräu x ELLE
Fashion Week” ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีเสน่ห์และน่าตื่นเต้น
ตอบสนองต่อความมีระดับและรสนิยมของผู้บริโภค
อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้
ธุรกิจเบียร์ในปี 2560 สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีรายได้
จากการขาย 57,326 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.7 อย่างไรก็ตาม
ในปีนก
ี้ ำ� ไรขัน
้ ต้นของธุรกิจเบียร์เติบโตร้อยละ 6.4 จากการบริหาร
จัดการต้นทุนขวดและวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจเบียร์ได้
ลงทุนในค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายส�ำหรับการเปิดตัวเบียร์
“ช้างคลาสสิก” ในบรรจุภณ
ั ฑ์ขวดสีเขียวมรกตในตลาดต่างประเทศ
รวมถึงผลักดันการตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา
เสถียรภาพการเติบโตของเบียร์ช้าง ท�ำให้มั่นใจได้ว่าเบียร์ช้าง
เป็นที่ต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ อีกทั้ง
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มีการลงทุนในค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายส�ำหรับการเปิดตัว
เบียร์ “เฟเดอร์บรอย” ซึง่ ประสบความส�ำเร็จในการสร้างยอดขาย
ทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ ถึงร้อยละ 338 เมือ่ เทียบกับปีทผ
ี่ า่ นมา ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ย
ในการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิ
ของธุรกิจปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 4.1 เป็น 3,130 ล้านบาท

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ไทยเบฟขยายธุรกิจสูต
่ ลาดเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์อย่างเต็มตัว
ในปี 2551 จากการซื้อกิจการโออิชิ บริษัทเครื่องดื่มชาเขียว
อันดับหนึ่งของประเทศไทย เข้าซื้อเสริมสุข บริษัทเครื่องดื่มที่มี
เครือข่ายกระจายสินค้าครอบคลุมที่สุดในประเทศไทยในปี 2554
และ F&N ผูผ
้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม
่ และสิง่ พิมพ์ชน
ั้ น�ำของ
สิงคโปร์ทม
ี่ ชี อื่ เสียงยาวนานในปี 2555 ผลิตภัณฑ์หลักในกลุม
่ ธุรกิจ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเบฟ ได้แก่ ชาเขียว ”โออิชิ”
เครื่องดื่มน�้ำอัดลม ”เอส” และ น�้ำดื่ม “คริสตัล” เป็นต้น
ในปี 2560 โออิชิยังคงรักษาต�ำแหน่งผู้น�ำตลาดในประเทศ
ด้วยกลยุทธ์ตอกย�้ำภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของตราสินค้า
อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน รักษากลุม
่ ลูกค้าทีม
่ ค
ี วามภักดีตอ่ ตราสินค้า
รวมถึงขยายสูก
่ ลุม
่ ลูกค้าใหม่ผา่ นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกิจกรรม
การตลาดที่โดนใจ
ในปีนี้โออิชิเปิดตัวศิลปิน เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร เป็นตัวแทน
สินค้าโออิชิ “องุ่นเคียวโฮ” และผลิตภัณฑ์ใหม่ โออิชิ “ส้มยูซุ”
ผสมวุ้นมะพร้าว ผสมผสานกับความหอม สดชื่นของส้มยูซุ
จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเน้นการท�ำการตลาดและการสื่อสารกับ
กลุม
่ วัยรุน
่ ทีเ่ ป็นเป้าหมายหลัก โดยในปีทผ
ี่ า่ นมา โออิชิ “องุน
่ เคียวโฮ”
ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในแง่ภาพลักษณ์และยอดขาย
อันดับ 1 ของชาเขียวผลไม้

นอกเหนือจากนี้ โออิชิ “ซากุระสตรอเบอร์รี่” ที่เน้นนวัตกรรมด้าน
บรรจุภัณฑ์การเปลี่ยนสีของดอกซากุระบนขวดโออิชิเมื่อสัมผัส
ความเย็น ได้รับรางวัล Thai Pack Awards 2017 จากสมาคม
บรรจุภัณฑ์ไทย ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นอีกด้วย
ในส่วนของกิจกรรมทางการตลาด โออิชิเน้นการส่งเสริมการขาย
ที่โดนใจผู้บริโภคและการตลาดแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง อาทิ
กิจกรรม “รหัสโออิชิ แจกหนักซูโม่ทองค�ำ กองทัพยามาฮ่า” ซึง่ เป็น
กิจกรรมการตลาดทีส่ ำ� คัญประจ�ำปี โดยกิจกรรมต่างๆ ทีก
่ ล่าวมา
แล้วสะท้อนความเป็นผู้น�ำตลาดชาเชียวของโออิชิอย่างชัดเจน
ส�ำหรับธุรกิจเครือ่ งดืม
่ น�ำ้ อัดลม “เอส” ซึง่ ถือเป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ในการรุกตลาดเครื่องดื่มน�้ำอัดลมของไทย ยังคงเดินหน้าจัด
กิจกรรมทางการตลาด สร้างการรับรู้ตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อก้าวสู่การเป็นตราสินค้าในใจผู้บริโภครุ่นใหม่
ในปี 2560 “เอส” ก้าวขึ้นเป็นตราสินค้าในใจกลุ่มผู้บริโภคได้
อย่างแข็งแกร่ง โดยใช้การสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา
ทั้งสื่อโฆษณา สื่อ ณ จุดขาย และกิจกรรมออนไลน์เพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด อีกทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งให้
กับตราสินค้าด้วยการน�ำศิลปินชั้นน�ำจากเกาหลีวง GOT7 ที่ได้
รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 รวมถึงจัดแคมเปญซัมเมอร์โปรโมชั่น
“เอส ซ่าซี้ดเลือกได้ ทั้งฟิน ทั้งซิ่ง” ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและ
ผู้บริโภคเป็นวงกว้าง นับเป็นนวัตกรรมครั้งแรกที่ผู้โชคดีมีสิทธิ์
เลือกลุ้นรางวัลระหว่างทริปท่องเที่ยวกับศิลปิน GOT7 หรือ
รถยนต์สว่ นบุคคล ส่งผลให้แคมเปญดังกล่าวนีป
้ ระสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้เอสโคล่ายังได้วางจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
ลาย GOT7 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธิ์ในการสร้างความแตกต่าง
ให้กับผลิตภัณฑ์

94

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานการด�ำเนินงาน
และสถานะทางการเงิน

“เอส เพลย์” สานต่อความส�ำเร็จของ “เอส เพลย์ เกรปเบอร์รี”
ที่กลายเป็นสินค้ายอดขายอันดับ 1 ของเอส เพลย์ พร้อมเปิดตัว
นวัตกรรมน�้ำอัดลม 2 รสชาติใหม่ “เอส เพลย์ เมลอน บิงซู” และ
“เอส เพลย์ แมงโก้ บิงซู” น�้ำอัดลมที่จับกระแสเมนูน�้ำแข็งใส
สไตล์เกาหลีเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นในบรรจุภัณฑ์ เอส เพลย์
ลิมเิ ต็ด อิดชิ น
ั่ ทีม
่ รี ป
ู ของพรีเซนเตอร์ “เตนล์” และ “แทยง”
ศิลปิน NCT จากประเทศเกาหลี
ในส่วนของตลาดน�ำ้ ดืม
่ “คริสตัล” ถือเป็นตราสินค้าหลักในการ
ขับเคลือ่ นกลุม
่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม
่ เพือ่ สุขภาพและสามารถครองใจ
ผู้บริโภคมากว่า 20 ปี ด้วยรางวัลมาตรฐานการผลิตน�้ำดื่ม
ระดับโลกจากสถาบัน NSF สหรัฐอเมริกา และรางวัลมาตรฐาน
ระดับประเทศ อ.ย. ควอลิตี้ อวอร์ด ถึง 4 ครั้ง รวมถึงได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 22000 Food Safety ด้านการบริหาร
จัดการความปลอดภัยด้านอาหาร มาตรฐานฮาลาลซึง่ เป็นเครือ่ งหมาย
ตรารับรองส�ำหรับชาวมุสลิม และการขึน
้ ทะเบียนฉลากลดโลกร้อน
ในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการผลิตน�้ำดื่มที่ดีเยี่ยมและใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม
ในปี 2560 นี้ “คริสตัล” ตอกย�้ำการเป็นตราสินค้าน�้ำดื่ม
คุณภาพที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยการรับมอบรางวัล
แบรนด์ที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุดประจ�ำปี 2560 - Brand
Footprint Award ประเภทรางวัลแบรนด์ดาวรุง่ ในกลุม
่ เครือ่ งดืม
่
จาก กันตาร์ เวิรล์ ดพาแนล บริษท
ั วิจย
ั พฤติกรรมการจับจ่ายของ
ผูบ
้ ริโภคเชิงลึกทีเ่ ชีย
่ วชาญในกลุม
่ สินค้าอุปโภค-บริโภคทีม
่ อี ต
ั รา
การบริโภคสูงหรือ FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
รางวัลดังกล่าวนี้ช่วยตอกย�้ำความเป็นตราสินค้าน�้ำดื่มคุณภาพ
อันดับหนึ่งในใจของคนไทย
นอกจากนี้ “คริสตัล” ยังเพิ่มก�ำลังการผลิตเพื่อตอบสนอง
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผนึกก�ำลังกับกลุ่มบริษัทใน
เครือไทยเบฟ เปิดสายการผลิตน�้ำดื่ม
คริสตัล ณ โรงงานแก่นขวัญ จังหวัด
ขอนแก่น และโรงงานนทีชัย จังหวัด
สุราษฏร์ธานี การเปิดโรงงานผลิตน�้ำดื่ม
แห่งใหม่ที่โรงงานนทีชัยช่วยให้บริษัทมี
ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นในภาคใต้ บริษัทใช้
ก�ำลังการผลิตจากโรงงานแห่งใหม่นี้เพื่อ
เร่งการขยายธุรกิจในตลาดน�้ำดื่ม โดย
กระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อให้
ได้ปริมาณขายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งผลให้
บริษัทมีต�ำแหน่งทางการตลาดที่สูงขึ้นใน
ภาคใต้ ทั้งนี้ บริษัทจะส�ำรวจการตั้งโรงงาน
ผลิตในส่วนอื่นๆ ของประเทศต่อไปเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ในส่วนที่ยังเข้าไปไม่ถึง
ส�ำหรับธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ในปี 2560 มีรายได้จากการขาย 16,777
ล้านบาทลดลงเล็กน้อยหรือร้อยละ 0.9

จากปีก่อนเนื่องจากผลิตภัณฑ์บางตัวมีปริมาณขายลดลงแม้ว่า
ปริมาณขายของน�้ำดื่มและชาพร้อมดื่มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นท�ำให้มีต้นทุน
บรรจุภัณฑ์และค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายลดลง ส่งผลให้
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปีนี้มีผลขาดทุนสุทธิลดลง
ร้อยละ 45.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ธุรกิจอาหาร
นอกเหนือจากการเป็นผู้น�ำในธุรกิจเครื่องดื่ม ปัจจุบันไทยเบฟ
มีนโยบายให้ความส�ำคัญกับธุรกิจอาหารมากขึน
้ โดยเริม
่ ขยายธุรกิจ
อาหารออกจากธุรกิจอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ ผ่านการก่อตั้ง
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด (“ฟู้ด ออฟ เอเชีย”) ในปี 2558
เพื่อส่งมอบบริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกความต้องการของ
ผูบ
้ ริโภค โดยมีให้เลือกตัง้ แต่อาหารประเภทอาหารญีป
่ น
ุ่ (ผ่าน
การด�ำเนินงานของโออิช)ิ และอาหารประเภทอืน
่ (ผ่านการด�ำเนินงาน
ของ ฟู้ด ออฟ เอเชีย) อาทิ อาหารไทย-อาเซียน อาหารจีน
อาหารตะวันตก และรวมไปถึงเบเกอรีต
่ า่ งๆ และน�ำเสนอออกมาให้
หลากหลายรูปแบบของการให้บริการ เช่น ร้านอาหารทัว่ ไปในชีวต
ิ
ประจ�ำวันซึง่ ผูบ
้ ริโภคคุน
้ เคย (Street Food) ร้านอาหารจานด่วน
(Fast Food) ร้านอาหารทีเ่ น้นบรรยากาศนัง่ สบาย (Casual Dining)
และร้านอาหารที่เน้นทั้งบรรยากาศและการบริการชั้นเยี่ยม
(Fine Dining)
ปัจจุบันกลุ่มร้านอาหารของไทยเบฟ ประกอบด้วย
ธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น เปิดด�ำเนินการร้านอาหารใน
ลักษณะที่หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่หลักของประเทศ
ซึ่งปัจจุบันมีสาขาร้านอาหารครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดกว่า 240 สาขา และอีก 2 สาขาในต่างประเทศ
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ในปี 2560 โออิชิได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้า
ทั้งในด้านสินค้าและบริการ โดยปรับภาพลักษณ์ร้านอาหารญี่ปุ่น
ในเครือโออิชใิ ห้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ
้ ริโภคทีม
่ ี
การเปลีย
่ นแปลงตลอดเวลาให้ได้มากทีส่ ด
ุ และท�ำให้มค
ี วามทันสมัย
มากขึ้น โดยเปิดตัว โออิชิ อีทเทอเรียม (OISHI Eaterium)
นิยามใหม่ของร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด 3 ประการ
“EAT – EXPLORE – PREMIUM” น�ำเสนอประสบการณ์ใน
บรรยากาศแบบญี่ปุ่นแท้ให้กับลูกค้า
นอกเหนือจากนี้ โออิชิยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ สุขลักษณะ
และความปลอดภัยของอาหารและคงไว้ซงึ่ ความเชือ่ มัน
่ ของผูบ
้ ริโภค
ด้วยระบบการจัดการและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
โดยได้ผ่านการตรวจรับรองระบบคุณภาพในระดับภัตตาคารและ
ร้านอาหาร ครอบคลุม 3 ระบบ ได้แก่ GMP – HACCP – ISO
9001:2015 ในขอบข่ายเนื้อหา “การบริการในภัตตาคารและ
ร้านอาหารครอบคลุมอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (บุฟเฟต์ ชาบู ก๋วยเตี๋ยว
สไตล์ญป
ี่ น
ุ่ ชุดอาหาร ปิง้ ย่างและบริการจัดส่งอาหาร)” ครบทุกร้าน
ทุกสาขาเป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยและภูมิภาค
ทวีปเอเชีย

ธุรกิจร้านอาหารสไตล์อน
ื่ ๆ ฟูด
้ ออฟ เอเชีย ก่อตัง้ ขึน
้ เพือ่ ส่งเสริม
พลังร่วมภายในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีแนวคิด
สร้างความโดดเด่นด้วยการชูอัตลักษณ์อาหารและเครื่องดื่ม
ของประเทศต่างๆ
ปัจจุบันเปิดด�ำเนินการร้านอาหารหลากหลายประเภท อาทิ
ร้านอาหารจีน “หม่าน ฟู่ หยวน” ร้านกาแฟ “SO asean Coffee”
ร้านอาหาร “SO asean Café & Restaurant” ที่เน้นอาหารใน
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์อาหาร
“Food Street” ร้านเบเกอรี่ “เอ็มเอ็กซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่”
ร้านอาหารสไตล์ตะวันตก “HYDE & SEEK” ร้านอาหารไทย
และหม้อไฟสไตล์ไทย “Café Chilli” “Chilli Thai Restaurant”
“POT Ministry” “Eat Pot” และมีการจัดตั้ง
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ที่ด�ำเนินธุรกิจ
แฟรนไชส์ KFC ในประเทศไทย จ�ำนวนทั้งหมด 252 สาขา
ในปี 2560 แม้ว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศไทยคง
ไม่ฟน
้ ื ตัวมากนัก แต่ธรุ กิจอาหารมีรายได้จากการขาย 6,742 ล้านบาท
เติบโตร้อยละ 1.5 จากปีก่อน จากการเปิดร้านที่เพิ่มมากขึ้น และ
สามารถท�ำก�ำไรในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เป็น 104 ล้านบาท
เนื่องจากการปรับขึ้นของราคาขาย การบริหารจัดการต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ และค่าเสื่อมราคาที่ลดลง
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานการด�ำเนินงาน
และสถานะทางการเงิน

ธุรกิจต่างประเทศ
ไทยเบฟสร้างความเติบโตของธุรกิจต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของ อินเตอร์เนชัน
่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ ส์ ลิมเิ ต็ด (“อินเตอร์เบฟ”)
ส�ำนักงานใหญ่ของอินเตอร์เบฟตั้งอยู่ที่เกาะฮ่องกง และมีสาขาในประเทศสิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา จีน
ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม บริษท
ั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สก็อตซ์วสิ กีข้ องอินเวอร์เฮาส์ เบียร์ชา้ ง สุราไทย ไวน์จน
ี สุราจีนของยูนนาน
อวีห
้ ลิงฉวน ลิเคอร์ จ�ำกัด และผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ของไทยเบฟ ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
ธุรกิจต่างประเทศของไทยเบฟมีโรงงานสุรา 5 แห่งในสก็อตแลนด์ โรงงานสุรา 2 แห่งในประเทศพม่า โรงงานสุรา 1 แห่ง
ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน วิสัยทัศน์ของอินเตอร์เบฟ คือ การเป็นบริษท
ั เครือ่ งดืม
่ ครบวงจร มีตราสินค้าทีไ่ ด้รบ
ั การยอมรับในระดับ
สากลส�ำหรับผู้บริโภคทั่วโลก และสร้างรายได้ในสัดส่วนที่มีนัยส�ำคัญต่อรายได้รวมของไทยเบฟตามวิสัยทัศน์ 2020

ผลการด�ำเนินงานธุรกิจต่างประเทศ

ธุรกิจสุรา

ธุรกิจต่างประเทศในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
มีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน
จากรายได้ที่ลดลงในธุรกิจเบียร์และสุราในต่างประเทศ ยอดขาย
ที่ลดลงของเบียร์มีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของยอดขาย
ในภูมิภาคอาเซียน แม้ว่าจะมียอดขายที่เติบโตขึ้นในบางตลาด
เช่น สิงคโปร์และกัมพูชา ในขณะที่การลดลงของยอดขายสุรามี
สาเหตุหลักจากเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่อ่อนค่า และมียอดรับจ้าง
ผลิตตราสินค้าอื่น (OEM) ที่ลดลง

สินค้ากลุ่มสก็อตซ์วิสกี้ถือเป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้แก่
ธุรกิจต่างประเทศ แม้ว่าในปัจจุบัน ยอดขายส่วนมากของกลุ่ม
ธุรกิจสุราในต่างประเทศจะมาจากภูมภ
ิ าคยุโรป แต่บริษท
ั ได้วางแผน
ที่จะรุกตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นตลาดหลัก
ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2020
ในปี 2560 ไทยเบฟได้เข้าซือ้ หุน
้ ร้อยละ 75 ของบริษท
ั เมียนมาร์
ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส คอมพานี ลิมิเต็ด
และเมียนมาร์ ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมเิ ต็ด ซึง่ เป็นผูเ้ ล่นรายใหญ่
ที่สุดในตลาดวิสกี้ของประเทศเมียนมา การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้
ตอกย�้ำความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ 2020 ใน
การขยายธุรกิจสูต
่ ลาดเพือ่ เป็นผูน
้ ำ� ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ธุรกิจเบียร์

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ในปี 2560 ไทยเบฟยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตด้าน
ยอดขายของเบียร์ช้างส่งออกในตลาดต่างประเทศ

ในปี 2559 บริษัทให้ความสนใจธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มากขึน
้ หลังจากประสบความส�ำเร็จในการเป็นผูน
้ ำ� ตลาดกัมพูชา
และลาวแล้ว โออิชิได้เริ่มบุกตลาดเมียนมามากขึ้น และร่วมมือกับ
F&N เพื่อน�ำสินค้าเข้าไปจัดจ�ำหน่ายในมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย

ปัจจุบันเบียร์ช้างมีวางจ�ำหน่ายในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก อาทิ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรปกลางและเอเชีย เพื่อน�ำเสนอรสชาติ
ของเบียร์ไทยสู่ทุกมุมโลก ยอดขายเบียร์ช้างในสิงคโปร์มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราเลขสองหลัก และปัจจุบันมี
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายมากกว่า 1,000 แห่ง ส�ำหรับประเทศ
กัมพูชา และเวียดนาม มียอดขายที่มั่นคงและมีการเติบโต
อย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับประเทศฮ่องกง และกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ยอดขายเบียร์ช้างในร้านอาหารไทยยังคงอยู่เหนือคู่แข่ง
เพื่อสนับสนุนการรุกตลาดระดับโลก การจัดกิจกรรมทาง
การตลาดจึงมุ่งเน้นผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาทิ
“Chang Sensory Trails” น�ำเสนออาหารไทยในรูปแบบใหม่
พร้อมกับเครื่องดื่มอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสื่อสารความเป็นไทย
สู่ระดับสากล ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ กรุงซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ในขณะเดียวกัน “Chang Urban Pulse” เป็นการน�ำศิลปินของ
ไทยและศิลปินของเมืองที่ไปเยือนมาท�ำกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่และประทับใจให้แก่
กลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศสิงคโปร์และกรุงโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม
เพื่อผลักดันการเติบโตของเบียร์ช้างสู่ตลาดโลกในอนาคต
ไทยเบฟจะมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อตราสินค้า
อย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศหลักส�ำหรับแผนขยายธุรกิจในระดับ
สากลของโออิชิ ซึ่งแผนงานส�ำหรับธุรกิจในมาเลเซียจะเน้นการ
สร้างตราสินค้าเป็นหลัก รวมทั้งให้ความส�ำคัญเรื่องคุณภาพและ
ความเป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวญี่ปุ่นแท้ของโออิชิ ผ่านการโฆษณา
ทางช่องทางต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์
ในปี 2560 บริษท
ั ให้ความส�ำคัญกับธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์
ทัง้ ในตลาดไทยและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะตลาด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�ำหรับตลาดในประเทศ โออิชิ
ยังคงรักษาต�ำแหน่งชาเขียวพร้อมดืม
่ อันดับ 1 ไว้ได้ ขณะทีค
่ ริสตัล
ครองอันดับ 1 ในกลุม
่ สินค้าประเภทน�ำ้ ดืม
่ การเติบโตอย่างโดดเด่น
ในกัมพูชาและลาวท�ำให้โออิชิพร้อมที่จะขยายตลาดเข้าสู่ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึน
้ และวางแผนเพือ่ เสริมความแข็งแกร่ง
ในการบุกตลาดอื่นในระดับภูมิภาค บริษัทจะเดินหน้าส�ำรวจ
โอกาสการเติบโตในประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและวาง
ต�ำแหน่งตราสินค้าอย่างเฉพาะเจาะจงในตลาดต่างๆ ต่อไป
ส�ำหรับการขยายธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาค โออิชิจะเป็นตราสินค้า
หลักที่บริษัทใช้ในการรุกตลาด รวมถึงคิดสูตรใหม่ให้เหมาะสมกับ
ความนิยมของลูกค้าในแต่ละประเทศด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัท
เปิดตัวชาเขียวรสทับทิมในกัมพูชาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดท้องถิ่น ด้วยรสชาติเป็นเอกลักษณ์และภาพลักษณ์
การเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ และขณะที่บริษัทให้ความสนใจ
รสนิยมของตลาดในแต่ละประเทศ บริษัทก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
อย่างต่อเนื่องเพื่อคงความเป็นผู้เล่นรายส�ำคัญในทุกตลาดที่
บริษัทเข้าแข่งขันเช่นกัน

ธุรกิจอาหาร
ปัจจุบัน โออิชิ มีสาขาร้านอาหารญี่ปุ่น “ชาบูชิ” 2 สาขาที่ย่างกุ้ง
ประเทศเมียนมาเพือ่ รองรับโอกาสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานวิเคราะห์
และค�ำชี้แจงของฝ่ายบริหาร

รายงานวิเคราะห์
และค�ำชี้แจงของฝ่ายบริหาร
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ได้อนุมัติให้บริษัทและ
บริษัทย่อย เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเริ่มต้นวันที่ 1
มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นเริ่มต้นวันที่
1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2559 เป็นต้นไป รอบระยะเวลาบัญชีใหม่ครั้งแรกของปี
2559 จะมีระยะเวลา 9 เดือน เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2559 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 จะมีระยะ
เวลา 12 เดือน เริ่มจากวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30
กันยายน 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ธุรกิจน�้ำโซดาได้ย้ายจาก
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ไปรวมกับธุรกิจสุรา เพื่อให้
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการและ
การรายงานของบริษัท การเปลี่ยนนี้ยังพิจารณาถึงผู้บริโภคซึ่ง
ส่วนใหญ่ดื่มสุราผสมน�้ำโซดา ข้อมูลเดียวกันของปีที่แล้วได้ถูก
ปรับปรุงเพื่อสามารถน�ำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
16 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญส�ำหรับเครื่องดื่ม
ทีม
่ แี อลกอฮอล์ คือวิธก
ี ารจัดเก็บภาษีโดยใช้ราคาขายปลีกแนะน�ำ
แทนการใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ภาษีสรรพสามิต
ยังคงจัดเก็บจากทั้งอัตราภาษีตามมูลค่า (ร้อยละของราคาขาย
ปลีกแนะน�ำ) และอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ (บาทต่อ
ลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ) อัตราภาษีสรรพสามิตได้
มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
เบียร์
เดิม: 155 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 48 ของราคาขายส่งช่วงสุดท้ายไม่รวมภาษีมูลค่า
เพิ่ม
ใหม่: 430 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 22 ของราคาขายปลีกแนะน�ำไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่
สุราขาว
เดิม: 145 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 4 ของราคาขายส่งช่วงสุดท้ายไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่
ใหม่: 155 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 2 ของราคาขายปลีกแนะน�ำไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สุรากลั่นอื่นๆ
เดิม: 250 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 25 ของราคาขายส่งช่วงสุดท้ายไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่

ใหม่:

255 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 20 ของราคาขายปลีกแนะน�ำไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่

ส�ำหรับเครือ่ งดืม
่ ไม่ผสมแอลกอฮอล์ : น�ำ้ แร่เทียม น�ำ้ โซดา น�ำ้ อัดลม
น�ำ้ ผลไม้และน�ำ้ พืชผัก ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ การเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญคือวิธีการจัดเก็บภาษีโดยใช้ราคาขายปลีกแนะน�ำแทน
การใช้ราคาขายหน้าโรงงาน และภาษีสรรพสามิตจากปริมาณ
ส่วนผสมน�้ำตาลซึ่งน�ำมาใช้เป็นครั้งแรก ภาษีสรรพสามิตจะจัด
เก็บจากทั้งอัตราภาษีตามมูลค่า (ร้อยละของราคาขายปลีก
แนะน�ำ) และ อัตราภาษีตามปริมาณส่วนผสมของน�้ำตาล (บาท
ต่อกรัมของปริมาณส่วนผสมของน�ำ้ ตาล) เครือ่ งดืม
่ ทีม
่ สี ว่ นผสม
ของน�ำ้ ตาลมากกว่า 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลต
ิ รขึน
้ ไป จะถูกจัดเก็บ
ด้วยอัตราภาษีตามปริมาณส่วนผสมของน�้ำตาลนี้ ซึ่งอัตราภาษี
จะเพิ่มขึ้น ทุกๆ สองปี จนกระทั่งถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566
เป็นต้นไปจึงจะเป็นอัตราคงที่
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัท ได้
เข้าท�ำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน กับ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อเข้าซื้อกิจการร้าน
เคเอฟซี กว่า 240 ร้านที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ในประเทศไทย เคเอฟซี
เป็นแบรนด์ร้านอาหารบริการด่วนอันดับหนึ่งในประเทศไทยเมื่อ
พิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาดและจ�ำนวนร้าน การด�ำเนินการ
ซื้อขายได้ก�ำหนดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนธันวาคม 2560
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ด�ำเนินการซื้อหุ้น ร้อยละ 76
ของหุ้นทั้งหมดใน บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจร้านอาหารไทยจ�ำนวน 10 ร้าน
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บริษท
ั อินเตอร์ เนชัน
่ แนล เบฟเวอเรจ
โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้
ด�ำเนินการซือ้ หุน
้ ร้อยละ 75 ของหุน
้ ทัง้ หมดใน บริษท
ั Myanmar
Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd. และ
Myanmar Distillery Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจสุราในประเทศดังกล่าว
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ผลประกอบการส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
เพือ่ ใช้ในการเปรียบเทียบได้นำ� เสนองบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับงวด 12 เดือนของปี 2559 (ต.ค.58-ก.ย. 59) ส�ำหรับพิจารณาในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 40 ของงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาสิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
งวด 12 เดือนของปี 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)

กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FCL

รวม (ล้านบาท)

189,997

-

189,997

ก�ำไรขั้นต้น

58,098

-

58,098

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่ายก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงิน

32,675

3,930

36,605

ก�ำไรสุทธิก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

22,799

3,385

26,184

-

8,497

8,497

32,675

12,427

45,102

22,799

11,882

34,681

กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FCL

รวม (ล้านบาท)

190,033

-

190,033

ก�ำไรขั้นต้น

55,662

-

55,662

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่ายก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงิน

31,463

3,972

35,435

ก�ำไรสุทธิก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

21,778

3,254

25,032

-

-

-

ค่าตัดจ�ำหน่ายจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

31,463

3,972

35,435

ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

21,778

3,254

25,032

รายได้จากการขาย

ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่ายจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
งวด 12 เดือนของปี 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)
รายได้จากการขาย

ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานวิเคราะห์
และค�ำชี้แจงของฝ่ายบริหาร

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FCL

รวม (ล้านบาท)

(36)

-

(36)

2,436

-

2,436

ค่าตัดจ�ำหน่ายก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

1,212

(42)

1,170

ก�ำไรสุทธิก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

1,021

131

1,152

-

8,497

8,497

1,212

8,455

9,667

1,021

8,628

9,649

% เพิ่มขึ้น(ลดลง)

กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FCL

รวม (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

(0.0)

-

(0.0)

ก�ำไรขั้นต้น

4.4

-

4.4

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่ายก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

3.9

(1.1)

3.3

ก�ำไรสุทธิก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

4.7

4.0

4.6

-

100.0

100.0

3.9

212.9

27.3

4.7

265.2

38.5

รายได้จากการขาย
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ

ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่ายจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่ายจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

ั มีรายได้จากการขายจ�ำนวน 189,997 ล้านบาท ลดลง 0.02% หรือ 36 ล้านบาท
ในรอบระยะเวลาบัญชีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษท
จากจ�ำนวน 190,033 ล้านบาท ในปีที่แล้ว เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายในธุรกิจเบียร์ 4.7% และธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์ 0.9% ถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายในธุรกิจสุรา 2.6% และธุรกิจอาหาร 1.5%
ก�ำไรขัน
้ ต้น จ�ำนวน 58,098 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 4.4% หรือ 2,436 ล้านบาท จากจ�ำนวน 55,662 ล้านบาท ในปีทแี่ ล้ว เนือ่ งจากการเพิม
่ ขึน
้
ของก�ำไรขั้นต้นในธุรกิจสุรา 3.3% ธุรกิจเบียร์ 6.4% ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ 3.5% และธุรกิจอาหาร 9.5%
ก�ำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) จ�ำนวน 45,102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.3% หรือ
9,667 ล้านบาท จากจ�ำนวน 35,435 ล้านบาท ในปีทแี่ ล้ว เนือ
่ งจากการเพิม
่ ขึน
้ ของ EBITDA ในธุรกิจสุรา 1.5% ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่ผสม
แอลกอฮอล์ 130.0% และผลการด�ำเนินงานของ F&N/FCL 212.9% ถึงแม้จะมีการลดลงของ EBITDA ในธุรกิจเบียร์ 2.0% และธุรกิจ
อาหาร 0.8% EBITDA ไม่รวมผลการด�ำเนินงานของ F&N/FCL จ�ำนวน 32,675 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 3.9% หรือ 1,212 ล้านบาท
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สะสม 12 เดือน ปี 2560
รายได้จากการขาย

%
เทียบกับ
เหล้า
รายได้

%
เทียบกับ
เบียร์
รายได้

เครื่องดื่ม
%
ไม่ผสม เทียบกับ
แอลกอฮอล์
รายได้

%
เทียบกับ
อาหาร
รายได้

รายการ
ตัดบัญชี

% เทียบ
กับรายได้

%
เทียบกับ
รวม รายได้
189,997 100.0

109,297

100.0

57,326

100.0

16,777

100.0

6,742

100.0

(145)

100.0

ต้นทุนขาย

73,209

67.0

44,316

77.3

10,769

64.2

3,705

55.0

(100)

69.0

ก�ำไรขั้นต้น

131,899

69.4

36,088

33.0

13,010

22.7

6,008

35.8

3,037

45.0

(45)

31.0

58,098

30.6

ค่าใช้จ่ายในการขาย

5,050

4.6

7,092

12.4

5,640

33.6

896

13.3

(104)

71.7

18,574

9.8

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5,570

5.1

2,385

4.2

2,095

12.5

2,046

30.3

(96)

66.2

12,000

6.3

25,468

23.3

3,533

6.2

(1,727)

(10.3)

95

1.4

155

(106.9)

27,524

14.5

249

0.2

201

0.4

498

3.0

50

0.7

(155)

106.9

843

0.4

25,717

23.5

3,734

6.5

(1,229)

(7.3)

145

2.2

-

-

28,367

14.9

215

0.2

54

0.1

149

0.9

18

0.3

-

-

436

0.2

5,082

4.6

550

1.0

(523)

(3.1)

23

0.3

-

-

5,132

2.7

20,420

18.7

3,130

5.5

(855)

(5.1)

104

1.5

-

-

22,799

12.0

3,930

2.1

ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงาน
รายได้อื่น/ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่ายและ
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ไม่รวม F&N/FCL
ผลการด�ำเนินงานของF&N/FCL
ผลการด�ำเนิงาน
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

-

ต้นทุนทางการเงิน

(545)

(0.3)

ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ของF&N/FCL จาก
การด�ำเนินงานปกติ

3,385

1.8

ก�ำไรสุทธิก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ไม่รวม
F&N/FCL

26,184

13.8

1,584

1.4

788

1.4

1,438

8.6

498

7.4

-

-

4,308

2.3

27,301

25.0

4,522

7.9

209

1.2

643

9.5

-

-

32,675

17.2

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ของF&N/FCLจากการด�ำเนินงานปกติ

3,930

2.1

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย และก่อน
ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

36,605

19.3

ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง
การเงิน

8,497

4.5

ก�ำไรสุทธิ

34,681

18.3

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

45,102

23.7

รายงานวิเคราะห์
และค�ำชี้แจงของฝ่ายบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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สะสม 12 เดือน ปี 2559
รายได้จากการขาย

% เทียบ
เหล้า กับรายได้

% เทียบ
เบียร์ กับรายได้

เครื่องดื่มไม่
ผสม % เทียบ
แอลกอฮอล์ กับรายได้

% เทียบ รายการตัด % เทียบกับ
อาหาร กับรายได้
บัญชี
รายได้

106,499

100.0

60,159

100.0

16,936

100.0

6,645

100.0

(206)

100.0

ต้นทุนขาย

71,580

67.2

47,937

79.7

11,132

65.7

3,871

58.3

(149)

72.3

ก�ำไรขั้นต้น

34,919

32.8

12,222

20.3

5,804

34.3

2,774

41.7

(57)

4,843

4.5

6,250

10.4

6,452

38.1

771

11.6

(103)

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงาน
รายได้อื่น/ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่ายและ
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ไม่รวม F&N/FCL

% เทียบ
รวม กับรายได้
190,033 100.0
134,371

70.7

27.7

55,662

29.3

50.0

18,213

9.6

5,201

4.9

2,458

4.1

2,210

13.0

1,930

29.0

(91)

44.2

11,708

6.2

24,875

23.4

3,514

5.8

(2,858)

(16.9)

73

1.1

137

(66.5)

25,741

13.5

340

0.3

336

0.6

719

4.2

44

0.7

(137)

66.5

1,302

0.7

25,215

23.7

3,850

6.4

(2,139)

(12.6)

117

1.8

-

-

27,043

14.2

227

0.2

61

0.1

130

0.8

12

0.2

-

-

430

0.2

4,993

4.7

524

0.9

(699)

(4.1)

17

0.3

-

-

4,835

2.5

19,995

18.8

3,265

5.4

(1,570)

(9.3)

88

1.3

-

-

21,778

11.5

3,972

2.1

ผลการด�ำเนินงานของF&N/FCL
ผลการด�ำเนิงาน
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ของF&N/FCL จาก
การด�ำเนินงานปกติ
ก�ำไรสุทธิ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ไม่รวม
F&N/FCL

-

-

(718)

(0.4)

3,254

1.7

25,032

13.2

1,682

1.6

765

1.3

1,442

8.5

531

8.0

-

-

4,420

2.3

26,897

25.3

4,615

7.7

(697)

(4.1)

648

9.8

-

-

31,463

16.6

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ของF&N/FCLจากการด�ำเนินงานปกติ

3,972

2.1

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

35,435

18.6
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เหล้า

%

เบียร์

%

เครื่องดื่มไม่
ผสม
แอลกอฮอล์

%

รวม

%

รายได้จากการขาย

2,798

2.6

(2,833)

(4.7)

(159)

(0.9)

97

1.5

61

29.6

(36)

(0.0)

ต้นทุนขาย

1,629

2.3

(3,621)

(7.6)

(363)

(3.3)

(166)

(4.3)

49

32.9

(2,472)

(1.8)

ก�ำไรขั้นต้น

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

%

อาหาร

%

รายการ
ตัดบัญชี

1,169

3.3

788

6.4

204

3.5

263

9.5

12

21.1

2,436

4.4

ค่าใช้จ่ายในการขาย

207

4.3

842

13.5

(812)

(12.6)

125

16.2

(1)

(1.0)

361

2.0

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

369

7.1

(73)

(3.0)

(115)

(5.2)

116

6.0

(5)

(5.5)

292

2.5

ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงาน

593

2.4

19

0.5

1,131

39.6

22

30.1

18

13.1

1,783

6.9

รายได้อื่น/ดอกเบี้ยรับ

(91)

(26.8)

(135)

(40.2)

(221)

(30.7)

6

13.6

(18)

(13.1)

(459) (35.3)

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่ายและ
ภาษีเงินได้

502

2.0

(116)

(3.0)

910

42.5

28

23.9

-

-

1,324

ต้นทุนทางการเงิน

(12)

(5.3)

(7)

(11.5)

19

14.6

6

50.0

-

-

6

1.4

89

1.8

26

5.0

176

25.2

6

35.3

-

-

297

6.1

425

2.1

(135)

(4.1)

715

45.5

16

18.2

-

-

1,021

4.7

(42)

(1.1)

ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ไม่รวม F&N/FCL

4.9

ผลการด�ำเนินงานของF&N/FCL
ผลการด�ำเนิงาน
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

-

ต้นทุนทางการเงิน

173

24.1

ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ของF&N/FCL จากการ
ด�ำเนินงานปกติ

131

4.0

ก�ำไรสุทธิก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงิน

1,152

4.6

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(98)

(5.8)

23

3.0

(4)

(0.3)

(33)

(6.2)

-

-

(112)

(2.5)

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ไม่รวม
F&N/FCL

404

1.5

(93)

(2.0)

906

130.0

(5)

(0.8)

-

-

1,212

3.9

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ของF&N/FCLจากการด�ำเนินงานปกติ

(42)

(1.1)

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย และก่อน
ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

1,170

3.3

ก�ำไรจากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทาง
การเงิน

8,497 100.0

ก�ำไรสุทธิ

9,649

38.5

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

9,667

27.3
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และค�ำชี้แจงของฝ่ายบริหาร

ก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 34,681 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.5% หรือ
9,649 ล้านบาท จากจ�ำนวน 25,032 ล้านบาท ในปีที่แล้ว
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิในธุรกิจสุรา 2.1% ธุรกิจ
อาหาร 18.2% ผลการด�ำเนินงานของ F&N/FCL 265.2% และ
การลดลงของผลขาดทุนสุทธิของธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่ผสมแอลกอฮอล์
45.5% ถึงแม้จะมีการลดลงของก�ำไรสุทธิในธุรกิจเบียร์ 4.1%
ก�ำไรสุทธิไม่รวมผลการด�ำเนินงานของ F&N/FCL จ�ำนวน
22,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% หรือ 1,021 ล้านบาท

ธุรกิจสุรา
รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
จ�ำนวน 109,297 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 2,798 ล้านบาท หรือ 2.6%
ปริมาณขายสุรา จ�ำนวน 590.6 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 2.7% และ
ปริมาณขายน�้ำโซดา จ�ำนวน 42.0 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 49.2%
เนือ่ งมาจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ น�ำ้ โซดาตราร็อค เมาเท็น
ซึ่งออกจ�ำหน่ายในเดือน กันยายน 2559
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 36,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,169 ล้านบาท
หรือ 3.3% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขาย
ก�ำไรก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA) จ�ำนวน 27,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 404 ล้านบาท
หรือ 1.5% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 20,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 425 ล้านบาท หรือ
2.1% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA

ธุรกิจเบียร์
รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 จ�ำนวน 57,326 ล้านบาท ลดลง 2,833 ล้านบาท หรือ
4.7% เนื่องจากการลดลงในปริมาณขาย ปริมาณขายเบียร์รวม
จ�ำนวน 845.1 ล้านลิตร ลดลง 6.8%
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 13,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 788 ล้านบาท
หรือ 6.4% เนื่องจากการลดลงของต้นทุนขวดและวัตถุดิบ ถึง
แม้จะมีการลดลงของปริมาณขาย
ก�ำไรก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA) จ�ำนวน 4,522 ล้านบาท ลดลง 93 ล้านบาท หรือ
2.0% เนือ่ งจากการเพิม
่ ขึน
้ ของค่าใช้จา่ ยโฆษณาและส่งเสริมการขาย

ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 3,130 ล้านบาท ลดลง 135 ล้านบาท หรือ
4.1% เนื่องจากการลดลงของ EBITDA

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 จ�ำนวน 16,777 ล้านบาท ลดลง 159 ล้านบาท หรือ
0.9% สัญญาผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่
ตามรูปแบบและเครื่องหมายการค้าของลูกค้า(OEM)รายหนึ่ง
ได้หมดอายุลงในเดือนสิงหาคม 2559 ท�ำให้ปริมาณขายลดลง
4.8 ล้านลิตร แต่ปริมาณขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ด�ำเนินอยู่ จ�ำนวน
1,643.7 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 24.5 ล้านลิตร หรือ 1.5% ปริมาณ
ขายน�้ำดื่มเพิ่มขึ้น 42.3 ล้านลิตร หรือ 4.2% และชาพร้อมดื่ม
เพิ่มขึ้น 9.2 ล้านลิตรหรือ 3.5% ถึงแม้ปริมาณขายเครื่องดื่มน�้ำ
อัดลมลดลง 0.03 ล้านลิตร หรือ 0.01% เครื่องดื่มจับใจลดลง
13.5 ล้านลิตร หรือ 23.3% เครื่องดื่มสมุนไพรลดลง 1.1 ล้าน
ลิตร หรือ 101.7% เครื่องดื่ม100Plus ลดลง 1.97 ล้านลิตร
หรือ 20.1% เครื่องดื่มให้พลังงานลดลง 0.6 ล้านลิตร หรือ
10.5% และเครื่องดื่มอื่นๆลดลง 9.8 ล้านลิตร หรือ 49.9%
ก็ตาม
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 6,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท หรือ
3.5% เนื่องจากการลดลงของต้นทุนภาชนะบรรจุ
ก�ำไรก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA) จ�ำนวน 209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 906 ล้านบาท หรือ
130.0% พลิกจากขาดทุน EBITDA จ�ำนวน 697 ล้านบาท
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้นและการลดลงของค่าใช้จ่าย
โฆษณาและส่งเสริมการขาย
ขาดทุนสุทธิจำ� นวน 855 ล้านบาท แสดงผลการด�ำเนินงานทีด
่ ขี น
ึ้
715 ล้านบาท หรือ 45.5% จากขาดทุนสุทธิจำ� นวน 1,570 ล้านบาท
ในปีที่แล้ว เนื่องจากการพลิกเป็นก�ำไร EBITDA ในปีนี้
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ธุรกิจอาหาร

ก�ำหนดช�ำระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
จ�ำนวน 6,742 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท หรือ 1.5%
เนื่องจากการเพิ่มจ�ำนวนร้านอาหาร

ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี (กันยายน 2561)

30,658
10,000

ก�ำไรขั้นต้น จ�ำนวน 3,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 263 ล้านบาท หรือ
9.5% เนื่องจากการเพิ่มราคาขายและการควบคุมต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ครบก�ำหนดช�ำระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินสองปี
(กันยายน 2562)
รวม

40,658

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�ำหน่าย (EBITDA) จ�ำนวน 643 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท
หรือ 0.8% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าจากการเปิดร้านใหม่
เพิ่ม ถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือ
18.2% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้นและการลดลงของ
ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว

สถานะทางการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน
132,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,801 ล้านบาท หรือ 7.1%
เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559
สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดก�ำไรสะสมสุทธิที่
ประกอบด้วยก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีหลังจากหักเงินปันผลจ่าย

กระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 จ�ำนวน 9,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากต้นงวดจ�ำนวน
4,870 ล้านบาท รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นมี ดังนี้

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน 194,240
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,587 ล้านบาท หรือ 3.5% เมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 สินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 5,817 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ถึงแม้จะมีการลดลงของสินค้าคง
เหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 770 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน 61,727 ล้าน
บาท ลดลง 2,214 ล้านบาท หรือ 3.5% เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของ
เงินกู้จากสถาบันการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

29,573

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(3,053)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน

(21,568)
4,952

(82)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

4,870

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

5,059

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

9,929

เพือ่ ใช้ในการเปรียบเทียบ ได้นำ� เสนองบกระแสเงินสดส�ำหรับงวด
12 เดือนของปี 2559 (ต.ค.58 - ก.ย.59) ส�ำหรับพิจารณาใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 40 ของงบการเงินส�ำหรับ
รอบระยะเวลาสิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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รายงานวิเคราะห์
และค�ำชี้แจงของฝ่ายบริหาร

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 29,573 ล้านบาทในรอบปี 2560 ลดลง 402 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจาก
การลดลงของกระแสเงินสดได้มาจากเงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 2,829 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นสุทธิจ�ำนวน 2,427 ล้านบาท
จากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิหักกับการลดลงในรายการที่ไม่ใช่เงินสด
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 3,053 ล้านบาทในรอบปี 2560 เพิม
่ ขึน
้ 1,530 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปีทแี่ ล้ว สาเหตุหลัก
เนือ่ งจากการเพิม
่ ขึน
้ ของกระแสเงินสดใช้ไปจากการซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 21,568 ล้านบาทในรอบปี 2560 ลดลง 2,144 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุ
หลักเนื่องจากการลดลงของการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีส่วนที่เหลือของปีที่แล้วซึ่งได้จ่ายในต้นปีนี้ โดยเงินปันผลรวมทั้งปีของปีที่แล้ว
ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเก้าเดือนลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีก่อน

อัตราส่วนทางการเงิน
30 ก.ย.60

30 ก.ย.59

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.17

1.53

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.47

0.52

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.31

0.37

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.23

0.33

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)

0.68

1.16

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท)

5.13

4.78

ต.ค.59-ก.ย.60

ต.ค.58-ก.ย.59

1.37

0.99

ต.ค.59-ก.ย.60

ต.ค.58-ก.ย.59

5

6

ธุรกิจสุรา : สินค้าส�ำเร็จรูป

56

60

ธุรกิจเบียร์ : สินค้าส�ำเร็จรูป

14

9

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ : สินค้าส�ำเร็จรูป

26

27

2

2

ก�ำไรต่อหุ้น ส�ำหรับปี (บาท)

อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้า (วัน)
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ (วัน)

ธุรกิจอาหาร : สินค้าส�ำเร็จรูป
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ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เงินปันผล

คณะกรรมการบริษท
ั มีนโยบายทีจ่ ะเสนอต่อผูถ
้ อื หุน
้ ให้จา่ ยเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่า 50% ของก�ำไรสุทธิหลังจากหักทุนส�ำรองต่างๆ
โดยพิจารณาประกอบกับแผนการลงทุน และความจ�ำเป็นเหมาะสมอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 16,823.72 ล้านบาท

ต.ค.-ก.ย.

ม.ค.-ก.ย.

16,823.72

15,066.02

25,110

25,110

เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น ( บาท )

0.20

0.20

เงินปันผลงวดสุดท้ายต่อหุ้น ( บาท )

0.47

0.40

เงินปันผลรวมต่อหุ้น ( บาท )

0.67

0.60

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

48.91

80.00

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ไม่รวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม) (%)

64.42

80.00

1.37

0.75

25,110

25,110

2560*

เงินปันผลส�ำหรับปี ( ล้านบาท )
จ�ำนวนหุ้นที่ออก ( ล้านหุ้น )

2559*

ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ( บาท )
จ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักส�ำหรับปี (ล้านหุ้น)

* ปี 2560 เป็นรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560
ปี 2559 ซึ่งน�ำมาเปรียบเทียบเป็นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน จึงมีระยะเวลา
9 เดือนตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง

การบริหาร
ความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นกระบวนการส�ำคัญที่
จะช่วยส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมทั้งช่วยให้
บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของ
องค์กร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ท�ำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทใน
การก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ (Enterprise Risk Management) โดยกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรและการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ตามแผนภาพ

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
ั นธรรมการบรห
ิ ารคว
ละวฒ
ามเส
รรมแ
ก
ิ
ต
ยี่ งอ
ฤ
พ
ม
ิ
งค
ร
ก์ ร
่ส เส
ง
การระบุระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ดลอ้ มภายในและภาย
นอก
พแว
สภา
การประเมินผล
และการรายงาน

การระบุความเสี่ยง

เศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์
พันธกิจและ
ค่านิยมองค์กร

สิ่งแวดล้อม

การเป็น
กลยุทธ์
ผู้นำในภูมิภาค
Lorem
ipsum
และวัตถุประสงค์
อาเซียนอย่างมั่นคง
ทางธุรกิจ
และยั่งยืน
ติดตามและกำหนด
กิจกรรมควบคุม

สังคม

การตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
และจัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยง
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง*

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการและสอบทานการบริหาร
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
ของกลุ่มธุรกิจ/สายงาน

สำนักตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธุรกิจ/สายงาน

กลุม
่ ธุรกิจ
สุรา

หมายเหตุ:

กลุม
่ ธุรกิจ
เบียร์

กลุม
่ ธุรกิจ
เครือ่ งดืม
่ ไม่มี
แอลกอฮอล์

กลุม
่ ธุรกิจ
อาหาร

กลุม
่ บริหาร
การลงทุนและ
ตราสินค้า

กลุม
่ บริหาร
ช่องทางการ
จำหน่าย

กลุม
่ การเงิน
และบัญชี

กลุม
่ เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

กลุม
่ ธุรกิจ
ต่อเนือ่ ง

กลุม
่ ทรัพยากร
บุคคล

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง “คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง” เป็น “คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง”

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการก�ำกับดูแล
กิจการ - หลักเกณฑ์ที่ 1 การปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการบริษท
ั
และหลักเกณฑ์ที่ 11 การบริหารความเสีย
่ งและการควบคุมภายใน
ถึงองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในรายงานประจ�ำปี 2560 ของบริษัท) ส�ำหรับ
การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจหรือสายธุรกิจ (Product
Group/Business Unit Level Risk Management) ก�ำหนดให้
ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือสายธุรกิจ มีหน้าที่
ก�ำกับดูแลให้หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบมีการบริหารความเสี่ยง
ควบคุมและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ท�ำหน้าที่สอบทาน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญในการช่วยลดความเสีย
่ งทางธุรกิจ ช่วยให้บริษท
ั
สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในที่สุด
บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและให้
ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาเป็นวัฒนธรรม
องค์กรในการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ก�ำหนดให้การบริหาร

ความเสี่ยงทั้งในเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะเจาะจงเป็นหัวข้อหนึ่งใน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ พนักงานสามารถรายงานความเสีย
่ งที่
อาจเกิดขึน
้ แก่องค์กรเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรแก่ผบ
ู้ งั คับบัญชาตาม
สายงาน หรือสามารถรายงานไปยังส�ำนักกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ด้วยอีเมล์ทบ
ี่ ริษท
ั ได้กำ� หนดขึน
้ จากนัน
้ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
จะพิจารณาและด�ำเนินการตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป การบริหารความเสีย่ ง
ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดังที่กล่าวมา
ช่วยให้กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันเวลา
และลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
จากการพิจารณาวิเคราะห์และประเมินปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก
แนวโน้มที่ส�ำคัญในอนาคตด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ร่วมกับเป้าหมาย
และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ ซึง่ ทัง้ หมด
มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และความยั่งยืนขององค์กร
สามารถสรุปความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทไทยเบฟและ
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบหรือ
ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ได้ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
การแข่งขันในตลาด
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559
– กันยายน 2560) แม้เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตาม
ปัจจัยทีส่ นับสนุนทัง้ จากโครงการลงทุนของภาครัฐและการท่องเทีย
่ ว
แต่มูลค่าของตลาดเครื่องดื่มในประเทศกลับมีแนวโน้มลดลง
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจาก
พฤติกรรมการใช้จ่ายที่แปรผันตามก�ำลังซื้อของผู้บริโภคซึ่งเป็น
ผลจากปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง กระแสการ
บริโภคทีป
่ รับเปลีย
่ นตามเวลา และการประกาศอัตราภาษีสรรพสามิต
ใหม่ส�ำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ด้วยภาครัฐ
มีเจตนาลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ผลจากการขึน
้ ภาษีอาจท�ำให้ผบ
ู้ ริโภคมีแนวโน้มระมัดระวัง
ในการบริโภคมากขึน
้ ซึง่ สาเหตุของการขึน
้ ภาษียังสอดคล้องกับ
แนวโน้มด้านสังคมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของ
ประชากร การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศพัฒนาแล้วและก�ำลัง
พัฒนารวมถึงประเทศไทย ท�ำให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
นับวันจะมีฐานใหญ่ขึ้นบริโภคเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
มากขึน
้ รวมถึงแนวโน้มการเปลีย
่ นแปลงในพฤติกรรมของผูบ
้ ริโภค
ส่วนใหญ่ที่หันมาให้ความส�ำคัญเรื่องสุขภาพ มีการบริโภคอาหาร
และเครือ่ งดืม
่ ทีม
่ ป
ี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพมากขึน
้ หรือมีโทษต่อสุขภาพ
น้อยลง
ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่หลากหลาย การทดแทนกันได้ของ
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อเนือ่ งให้ในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม
่ มีการแข่งขัน
ที่รุนแรงระหว่างผู้ประกอบการเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
และออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาเพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจหากบริษัทไม่สามารถ
เปลีย
่ นแปลงหรือปรับตัวได้ทน
ั อย่างไรก็ดี หากบริษท
ั มีการก�ำหนด
กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม จะน�ำมาซึ่ง
โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

ไทยเบฟตระหนักดีถึงก�ำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวและแนวโน้ม
ในอนาคตทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนของธุรกิจสุรา แม้วา่
จะมีการแข่งขันเพิม
่ ขึน
้ ในตลาดสุราขาว บริษท
ั ยังคงครองส่วนแบ่ง
การตลาดสินค้ากลุม
่ สุราขาวสูงกว่า 90% ด้วยการผลิตและจ�ำหน่าย
สุราขาวผ่านตราสินค้าและราคาที่หลากหลาย โดยเน้นกระจาย

สินค้าให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมกลุม
่ ผูบ
้ ริโภค
ซึง่ มีกำ� ลังซือ้ ทีแ่ ตกต่างกันและยังคงรักษาฐานกลุม
่ ผู้บริโภคเดิม
ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังคงไว้ซึ่งการผลิตสุราขาวที่ได้
มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับสุราชุมชนซึ่งถือเป็นคู่แข่งส�ำคัญ
ของสุรากลุ่มนี้ ด้านธุรกิจสุราสี บริษัทมีสุราสี 3 แบรนด์หลักคือ
หงส์ทอง เบลนด์ 285 และแสงโสม โดยบริษัทมุ่งตอบสนองกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย ผ่านการศึกษาและวิจัยพฤติกรรม
ผูบ
้ ริโภค เพือ่ พัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมในทุกระดับของกลุม
่ ผูบ
้ ริโภค
ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ในตราสินค้าของบริษัททั้ง
อารมณ์ร่วมและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าร่วมกับกลุ่ม
ผู้บริโภค เพื่อสร้างมูลค่าในตราสินค้าและเสริมภาพลักษณ์ของ
บริษัทในระยะยาว ส�ำหรับการขยายตลาดในประเทศ นอกเหนือ
จากการจ�ำหน่ายผ่านเอเย่นต์ บริษัทเน้นช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ครอบคลุมทั้งร้านอาหารและโรงแรมระดับสูง ร้านค้าทันสมัย
(Modern Trade) รวมถึงร้านค้าปลีก ผ่านทีมขายและรถจัดจ�ำหน่ายปลีก
ของบริษท
ั โดยด�ำเนินการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทางธุรกิจ
และกลุ่มผู้บริโภค นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ผลิตภัณฑ์กลุ่มน�้ำโซดาได้โอนย้ายจากธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจสุราเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
การบริโภคน�ำ้ โซดาควบคูก่ บ
ั สุราสีในปัจจุบน
ั ส�ำหรับตลาดต่างประเทศ
บริษัทเน้นการหาตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพโดยเฉพาะใน
อาเซียนและเอเชียเพื่อน�ำสินค้าออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศให้
มากขึน
้ ซึง่ ทุกครัง้ ก่อนการน�ำสินค้าไปจ�ำหน่ายในตลาดต่างประเทศ
บริษัทจะศึกษาและเตรียมการทั้งในส่วนของตลาด พฤติกรรม
การบริโภค การปรับภาพลักษณ์และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์
การขนส่งและการจัดจ�ำหน่าย นอกจากนี้ บริษท
ั ยังได้นำ� ผลิตภัณฑ์
ระดับพรีเมี่ยมหรือตลาดระดับบนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นสินค้า
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศเข้ามาท�ำตลาด โดยเน้นที่ช่องทาง
โรงแรมและร้านอาหารระดับสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับความต้องการของผู้บริโภค
ส�ำหรับธุรกิจเบียร์ ด้วยตลาดเบียร์ในประเทศในปีที่ผ่านมา
มีการเติบโตลดลง ท�ำให้บริษัทต้องผลักดันยอดขายรวมถึง
จัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ต้นปี 2560 เป็นต้นมา เพือ่ รักษาส่วนแบ่งตลาดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หลังจาก
เปิดตัวเบียร์ช้างคลาสสิกโฉมใหม่เมื่อปี 2558 บริษัทยังมุ่งเน้น
การพัฒนาผลิตภัณท์ใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยการออกผลิตภัณฑ์
เบียร์เฟเดอร์บรอยโฉมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ
้ ริโภคได้หลากหลายกลุม
่ รวมถึงการพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ท์
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ใหม่ๆ เพื่อจ�ำหน่ายในเทศกาลต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างยิง่ กับการผลิตผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐานเทียบเท่า
ระดับโลก ดังจะเห็นได้จากการที่เบียร์ช้างคลาสสิกและเบียร์
เฟเดอร์บรอยซึง่ เป็นเบียร์จากประเทศไทยได้รบ
ั รางวัลจากการประกวด
เบียร์ทวั่ โลกปี 2560 และรางวัลบรรจุภณ
ั ท์ดเี ด่นเหรียญทองแดง
ส�ำหรับเบียร์เฟเดอร์บรอย ซึง่ ทัง้ หมดนีช้ ว่ ยรักษาภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่ง ด้านตลาดต่างประเทศ บริษัทเน้น
การขยายธุรกิจสู่ตลาดหลักในภูมิภาคอาเซียนที่มีการเติบโตของ
ตลาดเบียร์สูงมาก โดยมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้าง
ความรูจ้ ก
ั กับผูบ
้ ริโภคและสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง
ในส่วนของผลการด�ำเนินงาน นอกเหนือจากการผลักดันยอดขาย
บริษท
ั ยังมุง่ เน้นการลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้าง
ผลก�ำไรในการด�ำเนินงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ 2020 ในการเป็นผู้น�ำด้าน
ธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารในอาเซียน ด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น ในรอบปีนี้ บริษัทได้เสริม
ความแข็งแกร่งของตลาดหลักในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับ F&N ในการขยายไปยังตลาดใหม่ใน
ประเทศเวียดนาม เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย นอกจากนั้น ยังได้
มองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดการค้าของประเทศลาว กัมพูชา บรูไน
และฟิลิปปินส์ ด้วยเช่นกัน ส�ำหรับตลาดในประเทศไทย ตลาด
เครื่องดื่มน�้ำอัดลมมีมูลค่าตลาดกว่า 51,000 ล้านบาท
มีความหลากหลายของสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ทั้งในด้านการมอบความสดชื่น ความสะดวกสบาย
นวัตกรรม และราคา แม้ว่าตลาดโดยรวมจะเผชิญกับภาวะที่
ก�ำลังซื้อและการบริโภคหดตัวลง ท�ำให้การแข่งขันในตลาด
รุนแรงขึน
้ โดยผูป
้ ระกอบการทัง้ หลายพยายามทีจ่ ะรักษาปริมาณ
การขายของตนเองในตลาดไว้ให้ได้ เครื่องดื่มน�้ำอัดลม “เอส”
เดินหน้าเสริมความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ผ่านกิจกรรมการตลาด
ที่ไม่เหมือนใครด้วยแคมเปญการตลาดในช่วงหน้าร้อน “เอส
ซ่าซี้ดเลือกได้ ทั้งฟินทั้งซิ่ง” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชนะสามารถเลือก
รางวัลที่ต้องการได้ ในส่วนการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่นั้น
เอสประสบผลส�ำเร็จในการเปิดตัว “เอส ฮาวายเอี้ยน พั้นช์”
เครื่องดื่มอัดลมซ่ารูปแบบใหม่ที่มีรสผลไม้ 2 ชนิดในขวดเดียว
ด้านตลาดชาพร้อมดื่ม “โออิชิ” มีผลประกอบการที่โดดเด่นกว่า
ตลาดทั้งด้านยอดขายและก�ำไร ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ซบเซา
ซึ่ง “โออิชิ” ครองความเป็นผู้น�ำในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง
โดยครองส่วนแบ่งการตลาดได้ภายใต้เงือ่ นไขทีท
่ า้ ทายทั้งหลาย
ด้วยการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่

พร้อมการขยายก�ำลังการผลิต เมื่อผนวกกิจกรรมต่างๆ
เข้าด้วยกัน จึงผลักดันให้โออิชิสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
ทั้งตลาดในประเทศและระดับนานาชาติ ด้านสินค้าประเภทน�้ำดื่ม
น�้ำดื่มตราสินค้า “ช้าง” และ “คริสตัล” ของบริษัทยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้บริษัทครองความเป็นหนึ่งในการเป็น
ผูผ
้ ลิตสินค้าประเภทน�ำ้ ดืม
่ โดยปัจจัยทีช่ ว่ ยให้ประสบความส�ำเร็จ
ยังรวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขาย
ที่เน้นคุณภาพของสินค้า การสร้างโรงงานใหม่เพื่อเพิ่มก�ำลัง
การผลิตให้เพียงพอ รวมทั้งการจัดจ�ำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทุก
พื้นที่ของประเทศ นอกจากนี้ การเปิดตัวเครือ่ งดืม
่ น�ำ้ แร่ยห
ี่ อ้
“ช้าง” ทีบ
่ รรจุในขวดสีเขียวโดดเด่นน่ามอง เป็นทางเลือกใหม่ให้
กับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ซึ่งการเปิดตัวนี้ได้สร้างกระแสอย่าง
ครึกโครมขึ้นในตลาด และคาดว่าจะสามารถสร้างความมั่นคงให้
กับความเป็นผู้น�ำของไทยเบฟในตลาดสินค้าประเภทน�้ำดื่มได้
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษท
ั สามารถแข่งขันได้ในทุกกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มีแอลกอฮอล์ บริษัทจึงน�ำเสนอเครื่องดื่ม
ประเภทต่างๆ อาทิ เครือ่ งดืม
่ โซดาภายใต้ตราสินค้า “ร็อก เมาเท็น”
ทีม
่ ค
ี วามกลมกล่อมและลงตัวเมือ่ น�ำไปผสมกับเครือ่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
เครื่องดื่มชาพร้อมดืม
่ ผสมสมุนไพรภายใต้ตราสินค้า “จับใจ”
เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ ภายใต้ตราสินค้า “100พลัส” และ
เครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลังภายใต้ตราสินค้า “แรงเยอร์” พร้อมการท�ำ
กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องให้กับ
สินค้าดังกล่าวทั้งหมด เพื่อสร้างการรับรู้และดึงดูดผู้บริโภคใน
ตลาดที่พลิกผันได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ
ยังให้ความส�ำคัญในการตอบรับนโยบายของภาครัฐด้านการมี
สุขภาพและโภชนาการที่ดีขึ้น ด้วยการมุง่ มัน
่ คิดค้นและพัฒนา
เครือ่ งดืม
่ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าและสร้างเสริมสุขภาพทั้งหลาย โดยได้แนะน�ำ
เครื่องดื่มปราศจากน�ำ้ ตาลหรือมีปริมาณน�ำ้ ตาลต�ำ่ ไปเมือ่ ไม่นาน
มานี้ และยังคงมุง่ มัน
่ ที่จะเติบโตยิง่ ๆ ขึน
้ ไปในตลาดเครือ่ งดืม
่ เพือ่
สุขภาพ เพือ่ ผลักดันให้สว่ นแบ่งตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์มีสัดส่วนอย่างน้อย 50% ของตลาดเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์รวม
ในส่วนของธุรกิจอาหารทีม
่ ก
ี ารลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
ในช่วงสองปีทผ
ี่ า่ นมา ตามเป้าหมายทีต
่ อ้ งการให้ธรุ กิจอาหารเป็น
อีกเสาหลักธุรกิจของกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ เพือ่ ตอบสนองพฤติกรรม
และรูปแบบการใช้ชวี ต
ิ ของผูบ
้ ริโภคทีห
่ ลากหลายทัง้ ในปัจจุบันและ
ต่อเนื่องไปยังอนาคต ธุรกิจอาหารของกลุ่มบริษัทไทยเบฟจึงให้
บริการครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่ร้าน
อาหารทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันซึ่งผู้บริโภคคุ้นเคย (Street Food)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง

ร้านอาหารจานด่วน (Fast Food) ร้านอาหารที่เน้นบรรยากาศ
นั่งสบาย (Casual Dining) และในอนาคตบริษัทมีแผนจะพัฒนา
ร้านอาหารที่เน้นทั้งบรรยากาศหรูหราและการบริการชั้นเยี่ยม
(Fine Dining) รวมถึงการขยายตลาดทั้งในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน พร้อมกันนี้ยังมุ่งพัฒนานวัตกรรม คิดค้นทั้ง
เมนูอาหารใหม่ๆ และรูปแบบการให้บริการ เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ
้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับด้านการ
จัดการของธุรกิจอาหาร บริษัทให้ความส�ำคัญตั้งแต่กระบวนการ
จัดซือ้ จัดหาวัตถุดบ
ิ ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีเครือ่ งจักรทีท
่ น
ั สมัย
เพือ่ ควบคุมการผลิตอาหารทีป
่ ลอดภัย ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
และคงคุณค่าทางโภชนาการเมือ่ ถึงมือผูบ
้ ริโภค ตลอดจนการลด
ปริมาณและการจัดการของเสียเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและสังคมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

2. ความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน
การด�ำเนินธุรกิจและการขยายงานของบริษัททั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต้องอาศัยการคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การสร้าง
โรงงานใหม่ การบ�ำรุงรักษาและพัฒนาโรงงานเดิม การติดตาม
การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครือ่ งดืม
่ และอาหาร ตลอดจน
การลงทุนเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทัง้ หมดต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากและเป็นการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการด�ำเนินงานและขยายธุรกิจที่ผ่านมาและ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มาจากเงินกู้จากแหล่งภายนอกและจาก
การใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัท และอาจมาจากการเพิ่มทุน
ของบริษัทจากผู้ถือหุ้นด้วย โดยบริษัทคาดว่าแหล่งเงินทุนจะมา
จากการกู้เงินเพิ่มโดยเฉพาะการลงทุนในกิจการในต่างประเทศที่
ต้องใช้เงินลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ�ำนวนมาก อันน�ำมา
ซึ่งความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ เช่น ความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและสภาพคล่อง

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

บริษัทได้ด�ำเนินการจัดหาวงเงินกับสถาบันการเงิน ทั้งวงเงินกู้
เบิกเกินบัญชี วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและการออกตั๋วแลกเงินให้
พร้อมไว้เสมอ โดยปัจจุบัน บริษัทมีวงเงินที่เป็นสภาพคล่อง
ดังกล่าวเป็น 4 เท่าของยอดขายเฉลีย
่ ใน 1 เดือน ในการกูเ้ งิน
บริษท
ั ต้องพิจารณาแหล่งทีม
่ าของเงินทุนและสกุลเงินทีจ่ ะใช้ในการกู้
ติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของตลาดเงิน
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

รวมถึงการใช้เครือ่ งมือทางการเงินประเภทต่างๆ เพือ่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารต้นทุนดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน การบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าวนี้สายงานการเงินของบริษัทมีส่วนส�ำคัญใน
การวางแผนการลงทุนด้วย นอกจากนี้ เพื่อการรองรับการระดม
ทุนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นหรือ
ระยะยาว การออกหุน
้ กูท
้ งั้ ในและต่างประเทศ บริษท
ั มีการจัดอันดับ
เครดิตกับสถาบันจัดอันดับเครดิตทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
• TRIS Rating:
• Moody’s:
• Fitch Ratings:

AA+ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
Baa2 แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
อันดับเครดิตสากลระยะยาวที่ ‘BBB’
แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ และ
อันดับเครดิตระยะยาวภายในประเทศ
ที่ ‘AA+(tha)’ แนวโน้มเครดิตมี
เสถียรภาพ

โดยอันดับเครดิตของบริษัททั้งหมดอยู่ในระดับที่เหมาะสมแก่
การลงทุน

3. ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยง
ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่กระบวนการ
จัดหาวัตถุดบ
ิ วัสดุและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิต การขนส่ง การขาย
และการจัดส่งสินค้าและบริการ เพราะหากกระบวนการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานเกิดความไม่สอดคล้องกันในสายห่วงโซ่อุปทาน
จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ความไว้วางใจของลูกค้า
และผูม
้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของบริษท
ั
ด้านการจัดหาวัตถุดบ
ิ ซึง่ ถือเป็นกิจกรรมเริม
่ ต้นทีส่ ำ� คัญของระบบ
ห่วงโซ่อป
ุ ทาน ประกอบกับวัตถุดบ
ิ หลักส่วนใหญ่ทใี่ ช้ในการผลิต
เครือ่ งดืม
่ เป็นผลิตผลทางการเกษตรทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
เช่น ข้าว มอลต์ ฮอปส์ และกากน�้ำตาล นอกจากนี้ ยังมีวัสดุหลัก
ประกอบการผลิต เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และ
น�้ำมันเตา ซึ่งปริมาณและราคามีความผันผวนตามปัจจัยต่างๆ
อาทิ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของแต่ละปี อุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้านัน
้ ๆ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและอัตราแลกเปลีย
่ น
เป็นต้น แม้จะมีความท้าทายของการจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย
ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นและ
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น บริษัทยังสามารถ
บริหารจัดการความต้องการปัจจัยการผลิตและสนับสนุนการผลิต
การขนส่งและจัดจ�ำหน่ายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

บริษัทมีการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากคุณภาพ
ของสินค้าและการบริการ รวมถึงนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของ
คู่ค้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ยึด
หลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ
การดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ก�ำหนด
“แนวทางการปฏิบัติของคู่ค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อ
ให้คู่ค้าหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่ค้าของบริษัทได้ศึกษาและน�ำไปปฏิบัติ
นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักแต่ละ
ประเภทให้มค
ี ค
ู่ า้ มากกว่าหนึง่ รายเพือ่ ลดความเสีย
่ งจากการพึง่ พิง
คู่ค้าจ�ำนวนน้อยราย การก�ำหนดกลยุทธ์ร่วมกับคู่ค้าในการเก็บ
ส�ำรองสินค้าคงคลัง ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิด
ภัยพิบต
ั แิ ละสถานการณ์ฉก
ุ เฉินต่างๆ เพือ่ ให้มน
ั่ ใจถึงความสามารถ
ในการส่งมอบของคู่ค้าโดยไม่กระทบต่อแผนการผลิตของบริษัท
มีการสื่อสารและประสานงานกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบสนอง
แผนการใช้งานได้อย่างครบถ้วนตรงตามเวลา มีการวิเคราะห์
และติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณของวัตถุดบ
ิ
หลักอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีการตกลงราคาซือ้ ล่วงหน้ากับคู่ค้า
วัตถุดิบหลักเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคา
และยังช่วยให้บริษัททราบต้นทุนที่คงที่หรือค่อนข้างชัดเจน
ในการผลิตสินค้า
นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกิดความ
สอดคล้อง เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดค่าใช้จ่าย บริษัท
อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้ปฏิบต
ั งิ าน
ในแต่ละกิจกรรมของสายห่วงโซ่อุปทาน เช่น ระบบการจัดซื้อ
จัดหาแบบศูนย์กลางของกลุ่มไทยเบฟ (Procurement Hub)
ระบบการขนส่ง (Transportation Management) ระบบการขาย
(Sales Management) และระบบการบริหารจัดการตัวแทน
จ�ำหน่ายและการส่งเสริมการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor
and Trade Promotion Management) เป็นต้น

4. ความเสีย
่ งด้านสิง่ แวดล้อม (การเปลีย
่ นแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศ ทรัพยากรน�ำ้ และของเสีย
และมลพิษจากอุตสาหกรรม)
จากผลของการเปลีย
่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ สภาวะโลกร้อน
และภัยพิบต
ั ท
ิ างธรรมชาติทเี่ กิดบ่อยขึน
้ และทวีความรุนแรงเพิม
่ ขึน
้
เรื่อยๆ โดยส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ทั่วโลก ท�ำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ต่างๆ ความขาดแคลนและไม่เพียงพอในทรัพยากรของโลก
โดยเฉพาะด้านอาหารที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร น�้ำ และ
พลังงาน และอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินธุรกิจ
ชือ่ เสียงของกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ รวมถึงต้นทุนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จากค่าชดเชย
ความเสียหายต่างๆ กลุ่มบริษัทไทยเบฟได้ก�ำหนดนโยบายด้าน
สิง่ แวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ขององค์กรทีม
่ งุ่ เน้น
ถึงความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและน�้ำ
ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญต่อโลก และการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ให้น้อยที่สุด บรรเทาความเสี่ยงและแก้ปัญหาอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ด้วยกลุ่มบริษัทไทยเบฟเป็นอุตสาหกรรมการผลิตและจ�ำหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม ทรัพยากรน�้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญของการผลิตและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการผลิตต้องพึ่งพา
การใช้พลังงาน เครื่องจักรและสารเคมี ซึ่งของเสียและมลพิษจาก
อุตสาหกรรมหากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ และขยายผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

กลุ่มบริษัทไทยเบฟยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
และกฎระเบียบอื่นๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทุกโรงงาน
ด�ำเนินตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับการรับรองระบบ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ทบทวนและ
ปรับปรุงผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และความเสี่ยงใน
กระบวนการผลิตอันเกิดจากการเปลีย
่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง

สายการผลิตของทุกกลุ่มธุรกิจได้น�ำเทคโนโลยีการผลิตและ
เครือ่ งจักรทีท
่ น
ั สมัยและประหยัดพลังงานมาใช้ เพือ่ ลดการใช้
ทรัพยากรและพลังงานโดยเฉพาะพลังงานสิ้นเปลือง รวมถึง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงงาน และยังช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกซึง่ มีผลกระทบต่อสภาพภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วย
การน�ำขวดแก้วกลับมาใช้ซำ�้ การน�ำเศษแก้วและกระป๋องอลูมเิ นียม
กลับมาใช้ใหม่ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาวได้ก�ำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องลดการใช้น�้ำ
การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสียที่ชัดเจน
ส�ำหรับปี 2563
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรน�้ำ บริษัทผลิต
สินค้าโดยใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดกระบวนการผลิต
รับผิดชอบต่อการใช้น�้ำของบริษัทโดยไม่กระทบกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค และให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมให้นอ้ ยทีส่ ด
ุ โดยการระบุปญ
ั หา
วิเคราะห์ บริหารจัดการและน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ นอกจากนี้
บริษัทยังได้ประเมินคุณภาพ ปริมาณ และก�ำหนดข้อบังคับเพื่อ
ให้มีน�้ำใช้อย่างเพียงพอในอนาคตและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้น�้ำขององค์กร ผนวกการบริหารจัดการน�้ำเพื่อความ
ยัง่ ยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตัดสินใจและกิจกรรมประจ�ำวัน
รณรงค์เรื่องความส�ำคัญของการปกป้องทรัพยากรน�้ำและ
การบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนในวัฒนธรรมองค์กร มุ่งเน้น
การประยุกต์ใช้เครื่องมือและระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ ด้านสุขลักษณะ สุขอนามัยและ
ความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ี นอกจากนี้ บริษท
ั ยังให้ความส�ำคัญกับการบ�ำบัด
และก�ำจัดน�้ำเสียจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อาทิ น�้ำกากส่าซึ่งเป็นน�้ำเสียของอุตสาหกรรมการผลิตสุรา
โรงงานสุราบริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด ได้เปลี่ยนเทคโนโลยี
การระเหยน�้ำกากส่าจากระบบเดิมที่ใช้ไอน�้ำในการให้ความร้อน
ในกระบวนการระเหย (Thermal Vapor Recompressor) มา
เป็นระบบที่ใช้พัดลมอัดไอที่เกิดจากการระเหย (Mechanical
Vapor Recompressor) ซึ่งช่วยลดการใช้น�้ำมันเตาในการผลิต
ไอน�้ำลงได้กว่า 30% นอกจากนี้ โรงงานสุราสองแห่ง ที่จังหวัด
กาญจนบุรี ก�ำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบเตาเผาน�้ำกากส่า

(Incinerator) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการก�ำจัดน�้ำเสียแบบเบ็ดเสร็จ
(Zero Discharge) และมีผลพลอยได้คือไอน�้ำแรงดันสูง
ซึ่งสามารถน�ำไปขับกังหันไอน�้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในโรงงาน
และ มีไฟฟ้าส่วนที่เหลือขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนไอน�้ำ
แรงดันต�่ำที่ออกจากกังหันไอน�้ำยังสามารถน�ำกลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิตสุราและระบบการระเหยน�ำ้ กากส่าได้ โดยโครงการ
ดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ใน
เดือนมีนาคม 2561 นอกจากนี้ บริษท
ั ยังมีแผนจะลงทุนก่อสร้าง
ระบบก�ำจัดน�ำ้ กากส่าโดยใช้ Incinerator ทีโ่ รงงานสุราอีกหลายแห่ง
และในปี 2560 โรงงานสุรา 5 แห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน
การอนุรักษ์พลังงาน (ISO 50001) จากการปฏิบัติมาตรการ
ต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน
นอกจากการบริหารความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากทรัพยากรน�ำ้ ของตนเอง
แล้ว กลุ่มบริษัทไทยเบฟยังให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรน�้ำของคู่ค้ารายส�ำคัญที่มีมูลค่า
การซื้อขายสูงและมีโอกาสเกิดผลกระทบกับบริษัท โดยทุกปี
บริษท
ั ประเมินความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากทรัพยากรน�ำ้ ของคูค
่ า้ รายส�ำคัญ
เพือ่ หาวิธก
ี ารป้องกันและวางแผนร่วมกับคูค
่ า้ ในการลดความเสีย
่ ง
ที่จะมีผลกระทบกับบริษัทโดยเฉพาะด้านการส่งมอบวัตถุดิบและ
การผลิตของบริษัท ซึ่งพบว่า คู่ค้ารายส�ำคัญมีความตระหนัก
และให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจาก
ทรัพยากรน�้ำอยู่ในระดับสูง อาทิ มีแผนการรับมือกับการเกิด
อุทกภัย กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสีย การควบคุมคุณภาพและ
ปริมาณน�้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น

5. ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
กลุ่มบริษัทไทยเบฟในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นน�ำตระหนัก
ถึงความส�ำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของทุกคน
โดยเฉพาะผูบ
้ ริโภคและพนักงาน จึงยึดมัน
่ ในการผลิตและน�ำเสนอ
สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค การเพิ่มความ
หลากหลายของกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและโภชนาการในกลุ่ม
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและการด�ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ ในส่วนของพนักงานที่ถือเป็นหัวใจของการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายจ�ำเป็นต้องมี
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ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงาน แต่ใน
การด�ำเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผู้บริโภค โอกาสเกิด
อุบต
ั เิ หตุหรือความเสีย
่ งด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการ
ท�ำงานซึง่ ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของพนักงานผูเ้ สียหาย
ชื่อเสียงและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทได้

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สายการผลิตของ
ทุกกลุม
่ ธุรกิจได้จด
ั ท�ำและรับรองระบบคุณภาพและความปลอดภัย
อาทิ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค 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) ซึ่งรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์น�้ำดื่มตาม
มาตรฐาน U.S. FDA (The United States Food and Drug
Administration) และมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารของ
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (The
British Retail Consortium; BRC) เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินค้าทีส่ ง่ ถึงมือผูบ
้ ริโภค นอกจากนี้ บริษท
ั ยังท�ำงานร่วมกับ
ฝ่ายวิจย
ั และพัฒนา คูค
่ า้ เชิงกลยุทธ์ รวมถึงผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายรายใหญ่
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ส�ำหรับเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ พร้อมกับสร้างการรับรู้ข้อมูลโภชนาการของเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้บริโภค โดยแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์
สือ่ สิง่ พิมพ์ไทยเบฟ เว็บไซต์ รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
นอกจากนี้ ในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
รับผิดชอบเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคเองและของสังคมโดยรวม
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยพนักงาน กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
ได้ก�ำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร

เพือ่ มุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ใี นการท�ำงานและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสายการผลิตที่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตค
ิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 เป็นบรรทัดฐานเบื้องต้น ทุกสถาน
ประกอบการของบริษท
ั มีหน่วยงานทีท
่ ำ� หน้าทีบ
่ ริหารและตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานโดยตรงและน�ำระบบบริหาร
จัดการต่างๆ มาใช้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึน
้ อย่างต่อเนือ่ ง
เช่น การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational
Health and Safety Management System; OHSAS 18001)
ระบบ 7 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสย
ั สร้างสรรค์
(นวัตกรรมและปรับปรุงงาน) และส่งเสริมด้านคุณธรรม) ระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และจัดท�ำคู่มือ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ความปลอดภัยในการท�ำงาน การอบรมความรู้และส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ด้าน
การปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย นอกจากนี้ ผูบ
้ ริหารต้องรับผิดชอบติดตามผล
และใส่ใจในมาตรการป้องกันความเสีย
่ งซึง่ อาจเกิดขึน
้ จากอุบต
ั เิ หตุ
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ในการลดการสูญเสียเวลาในการท�ำงานจากการบาดเจ็บ จาก
การท�ำงานถึงขั้นหยุดงานและการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
ในปี 2560 สถานประกอบการของกลุ่มบริษัทไทยเบฟที่เป็น
โรงงานผลิต 10 แห่ง ได้รบ
ั รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน
โรงงานสุราทั้ง 18 แห่งยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ
มอก. 18001) ในโรงงาน โดยระบบดังกล่าวจะเน้นการจัดการเพือ่
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
การเจ็บป่วย ตลอดจนการสูญเสียทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ
สุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากรในองค์กร
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง

6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับนี้ครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายนอกและ
ภายในองค์กร ได้แก่ กฎหมาย กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ
ของแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทไทยเบฟด�ำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายเหล่านี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงและ
เพิม
่ ความเข้มงวดในการบังคับใช้อยูต
่ ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่
กฎหมายควบคุมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551
ขณะเดียวกันภาครัฐได้เพิ่มมาตรการใหม่ๆ และความเข้มงวดใน
การควบคุมให้ทก
ุ ฝ่ายทีเ่ กีย
่ วข้องปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน
้
หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหรือปฏิบต
ั ต
ิ ามไม่ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบ
ต่อชือ่ เสียงของบริษัท การถูกลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาส
ทางธุรกิจได้

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

จากเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ โดยสร้างคุณค่า
และเป็นแบบอย่างของธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มบริษัท
ไทยเบฟให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่ จึงได้เน้นย�้ำด้วย
การก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่
กรรมการ ผูบ
้ ริหาร พนักงานของบริษท
ั และผูม
้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
อาทิ จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ นโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น นโยบายด้านภาษีที่เน้นการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว แนวทางปฏิบัติด้านการตลาด
ส�ำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้แน่ใจว่า การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการท�ำกิจกรรมทางการตลาดส�ำหรับสินค้า
ของบริษัท ตลอดจนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทั่วไป
เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อบุคคล
และสังคมโดยรวม นโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ นโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
รวมทัง้ แนวทางปฏิบต
ั สิ ำ� หรับคูค
่ า้ เป็นต้น โดยบริษท
ั มีการสือ่ สาร
และ/หรือจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทราบและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ในส่วนของกฎหมายใหม่ๆ ที่จะน�ำมาบังคับใช้ บริษัท
จะติดตามความเคลื่อนไหวของภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถ
วางแผนและก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรมี
ข้อเท็จจริงอันมีมูลเกี่ยวกับการกระท�ำที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่า
อาจเป็นความผิด การกระท�ำอันผิดกฎหมายต่างๆ การไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ สามารถแจ้งข้อเท็จจริงอันมีมลู เกีย
่ วกับการกระท�ำ
ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยดังกล่าวผ่านช่องทางตามที่ก�ำหนดไว้ใน
นโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ซึ่งได้รับ
การเผยแพร่และเปิดเผยเป็นการสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท
โดยผู้ที่แจ้งข้อร้องเรียนโดยสุจริตสามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทจะ
ด�ำเนินการกับข้อร้องเรียนอย่างเข้มงวดและจะท�ำการสืบสวน
เรื่องราวตามความเหมาะสม รวมถึงปกป้องคุ้มครองผู้แจ้ง
ข้อร้องเรียนจากความเสียหาย หรือการถูกท�ำร้ายหรือการถูก
คุกคามอันมีสาเหตุมาจากการแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว

7. ความเสี่ยงด้านการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับ
ธุรกิจในต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทไทยเบฟได้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจไปยัง
ประเทศต่างๆ ในภูมภ
ิ าคอาเซียน พนักงานทีม
่ ค
ี วามรูค
้ วามสามารถ
เพือ่ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจในต่างประเทศจึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจในต่างประเทศจะสามารถ
ด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดผลกระทบจากการขาด
บุคลากรในการบริหารจัดการธุรกิจ

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

กลุ่มทรัพยากรบุคคลได้เตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากร
ทีม
่ ค
ี วามมุง่ มัน
่ (Willing) มีความสามารถ (Able) และมีความพร้อม
(Ready) ในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ด้วยการด�ำเนินการ
วางแผนผูส้ บ
ื ทอดต�ำแหน่ง (Succession Planning) ระดับภูมภ
ิ าค
โดยกลุ่มทรัพยากรบุคคลได้ประเมินศักยภาพของบุคลากรที่มี
อยู่ในปัจจุบันตามรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ที่
เป็นมาตรฐาน และความเป็นไปได้ในการหมุนเวียนพนักงานข้าม
สายธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในภาพรวม
การแลกเปลี่ยนบุคลากรข้ามสายธุรกิจ รวมถึงการโอนย้ายไป
ปฏิบัติงานในส�ำนักงานหรือสาขาของบริษัทในต่างประเทศ ยังถือ
เป็นการสร้างแนวทางสายอาชีพ (Career Path) ที่เพิ่มมิติของ
ความเติบโตแก่ตัวพนักงานอีกด้วย
การสร้างผู้น�ำระดับภูมิภาคนับเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน
ในการเตรียมบุคลากรเพือ่ รองรับการด�ำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มทรัพยากรบุคคลได้พัฒนา
โครงการ “Rocket” ผู้น�ำรุ่นใหม่ โดยได้คัดเลือกพนักงานระดับ
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ปฏิบัติการที่มีผลงานดีเด่น ความพร้อม ทักษะ และศักยภาพใน
การท�ำงานระดับภูมิภาค จ�ำนวน 33 คน น�ำมาพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่างๆ ของโครงการ รวมถึงเดินทางศึกษาดูงานกับ
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น จ�ำกัด ในประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือน
มิถน
ุ ายน 2560 เพือ่ เรียนรูค
้ วามแตกต่างทางวัฒนธรรม วิถชี วี ต
ิ
พฤติกรรมผู้บริโภค และสภาพตลาดอาหารและเครื่องดื่ม
นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการยังได้เพิม
่ พูนความรูด
้ า้ นผลิตภัณฑ์
บริการ การพัฒนารูปแบบธุรกิจและนวัตกรรม ผ่านหลักสูตร
Practical Innovation พร้อมน�ำแนวคิดด้านนวัตกรรมมา
พัฒนาต่อยอดสู่การปฏิบัติและสร้างแบบจ�ำลอง ผ่านหลักสูตร
Prototyping & Testing หลังจบโครงการนี้แล้ว พนักงานจะ
ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจในระดับภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2020 และ
ขับเคลื่อนให้กลุ่มบริษัทไทยเบฟเป็นองค์กรในระดับนานาชาติ
อย่างแท้จริง
พนักงานระดับบังคับบัญชา เป็นกลุม
่ ทีม
่ บ
ี ทบาทหลักในการขยาย
ธุรกิจและสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อสืบทอดต�ำแหน่ง
ไทยเบฟได้ร่วมมือกับสถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูบ
้ ริหาร
ระดับบังคับบัญชา (Management Development Program
หรือ MDP) ให้พนักงานระดับบังคับบัญชากว่า 40 คนจาก
หลากหลายสายงาน ได้เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพใน
ช่วงเดือนกันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานเข้าใจ
หลักการบริหารทัว่ ไป ภาวะความเป็นผูน
้ ำ� และทักษะอืน
่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ผู้น�ำระดับสูงขึ้น ผู้เข้าร่วม
หลักสูตรได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
(Action-learning Project) และน�ำเสนอโครงการโดยมี
คณะผู้บริหารระดับสูงและคณาจารย์ที่มาร่วมรับฟัง ประเมินผล
และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้สามารถน�ำโครงการไปปฏิบัติ
ได้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรในระยะยาว
ทักษะทางด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาอังกฤษ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ในการท�ำงานทีบ
่ ค
ุ ลากรจะต้องมีความเชีย
่ วชาญเพือ่ รองรับธุรกิจ
ในต่างประเทศ ไทยเบฟได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาความรู้ภาษา
อังกฤษผ่านระบบออนไลน์ (English E-Learning) เพือ่ เปิดกว้าง
ให้พนักงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษ ได้เข้าเรียนใน
วันและเวลาที่สะดวก ไทยเบฟส่งเสริมให้ผู้บริหารชาวต่างประเทศ
เดินทางมาร่วมปฏิบต
ั งิ านกับพนักงานคนไทย และพนักงานคนไทย
เดินทางไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้พนักงานจ�ำนวนมาก
ได้เรียนรู้ประสบการณ์การท�ำงานแบบข้ามประเทศ อาทิ ส่วนงาน
ด้านการตลาด การเงิน ทรัพยากรบุคคล และการบริหารโครงการ

เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยเบฟได้พัฒนาความพร้อมด้านนโยบาย
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเดินทางไปท�ำงานในต่างประเทศ อาทิ
เรื่องค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนพนักงานและครอบครัวของพนักงานในกรณีที่ต้องไป
ปฏิบัติงานต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน เพื่อเป็นขวัญและ
ก�ำลังใจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
มาตรการส�ำคัญที่บริษัทได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ
การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมท�ำงานกับบริษัท
ซึ่งจากการเร่งพัฒนาในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทจะเดินหน้าต่อไป
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสรรหาและพัฒนาต�ำแหน่งในทุกระดับและ
ทุกประเทศจะเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งผลให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย
ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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พนักงานของเรา
ความสำ�เร็จของเรา

พนักงานของเรา...
ความส�ำเร็จของเรา

“คน” ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในองค์กร พนักงานทุกคน
ของเรามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างการเติบโตของ
องค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากศักยภาพของ
พนักงานในการสืบสาน ต่อยอด และส่งต่อความภาคภูมิใจจาก
รุ่นสู่รุ่นในองค์ความรู้ต่างๆ ในการท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการที่เป็นเลิศ กระบวนการส่ง
มอบสินค้าแก่ผู้บริโภคที่ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ตอบรับ
กับปณิธานและความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ให้ความส�ำคัญกับ
บุคลากรอย่างเสมอมา ด้วย “โอกาสไร้ขีดจ�ำกัด”
เราเชื่อว่า หากองค์กรมอบความชัดเจนในเป้าหมายการท�ำงาน
ความชัดเจนในเส้นทางการเติบโตของสายอาชีพ และความ
ชัดเจนในแนวทางการพัฒนาบุคลากร จะท�ำให้พนักงานสามารถ
แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และจะท�ำให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายวิสัยทัศน์ 2020 ได้ตามทิศทางที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้
หากพนักงานทุกระดับมีความผูกพันกับองค์กร มุ่งมั่นที่จะ
เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ไปในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
(Competency) ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งแม้จะแตกต่างกันไปตาม
ความช�ำนาญพิเศษในงาน (Functional Competency) จะท�ำให้
พนักงานทุกกลุม
่ อาชีพได้พฒ
ั นาศักยภาพทีต
่ อบโจทย์ความต้องการ
ในแผนการด�ำเนินงานของธุรกิจในระยะยาว และพนักงานเองจะมี
ความก้าวหน้าในการเติบโตในองค์กรอีกด้วย

การเรียนรู้และพัฒนาแบบผสมผสาน
ซึ่งสามารถวัดประสิทธิผลได้
เราออกแบบหลักสูตรการพัฒนาพนักงานของเราด้วยรูปแบบ
70:20:10 ซึ่งผสมผสานกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ได้แก่ (1) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรง 70% ซึ่ง
พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสนี้จากการท�ำงานและการสั่งสม
ประสบการณ์ในงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
รวมถึงการขยายขอบเขตความรับผิดชอบ ผ่านการท�ำงาน
โครงการร่วมกับเพื่อนพนักงานที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน

จะส่งเสริมให้พนักงานมีมุมมองใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ และเพิ่ม
ประสบการณ์การท�ำงานโดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2)
การแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้ร่วมสาขาวิชาชีพทัง้ ในและนอกองค์กร 20% ถือเป็นแนวทางการ
พัฒนาที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลอื่น
และ (3) การเรียนรู้จากการบรรยายหรือจากในห้องเรียน 10%
ซึง่ เป็นการเรียนรูโ้ ดยตรงจากผูเ้ ชีย
่ วชาญ รูปแบบ 70:20:10 นี้
จะช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ในภาพรวมของพนักงานได้เป็นอย่างดี
เราได้ออกแบบการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียน
รู้และพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความเป็นรูปธรรม นอกเหนือ
จากการวัดระดับความพึงพอใจ (Satisfaction Level) และ
คุณภาพของการเรียนรู้จากพนักงานของเราแล้ว เราพิจารณาว่า
พนักงานสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้นั้น
มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน น�ำมาสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ หรือปรับปรุง
สิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้หรือไม่ โดยผ่านการน�ำเสนอโครงการต่างๆ
ของพนักงาน ว่าสามารถน�ำไปปฏิบัติจริงและเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรหรือไม่ เช่น การลดต้นทุน การเกิดผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ
เป็นต้น นอกจากนี้ เราติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การส่งผลต่อองค์กรในเชิงบวก (Impact) ของตัวพนักงานด้วย
สิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่องค์กรให้ความส�ำคัญ และถือเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจาก
การเติบโตให้แก่องค์กร

การพัฒนาภาวะผู้น�ำเพื่อรากฐานที่มั่นคง
ขององค์กรในอนาคต
การพัฒนาภาวะผู้น�ำของเรายังคงยึดมั่นกับแนวคิด “ภาวะผู้น�ำ
5 ระดับ” มาประยุกต์ในหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาของเรา
เพื่อสะท้อนพฤติกรรมของผู้น�ำที่องค์กรคาดหวัง อันประกอบ
ด้วย ผู้น�ำที่มีความรับผิดชอบ (Responsibility) สร้าง
ความสัมพันธ์ทด
ี่ ี ผ่านการสือ่ สารและสานพลังการท�ำงานร่วมกัน
(Relationship) มุ่งการสร้างผลลัพธ์ด้วยความคิดริ่เริ่มและ
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ท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ แม้ในสถานการณ์ที่มีความท้าทาย
(Result) ส่งต่อความส�ำเร็จด้วยการสร้างทีมที่มีศักยภาพสูง
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน (Regeneration) และเป็นที่ยอมรับ
นับถือจากการสร้างผลงานที่โดดเด่นอย่างสม�่ำเสมอ (Respect)
ทั้งนี้ การพัฒนาภาวะผู้น�ำนั้นไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะระดับผู้บริหาร
เท่านั้น เพราะเราเชื่อว่า พนักงานทุกระดับสามารถพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำในระดับของตนเองได้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้น
สู่ความเป็นผู้น�ำระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
เพื่อการสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าการเติบโต
การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
เราให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง เราส่งเสริมให้บุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงของเรามีองค์ความรู้ด้านธุรกิจ มีโลกทัศน์กว้างไกล
ผ่าน “โอกาสไร้ขีดจ�ำกัด” ซึ่งประกอบด้วย ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career) การสร้างเครือข่ายการท�ำงานที่กว้างขวาง
(Connection) และการสร้างความแตกต่างแก่องค์กรและสังคม
(Contribution) เราได้พัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Development Program)
เพื่อรองรับพนักงานที่มีความหลากหลายและตอบโจทย์
ความต้องการขององค์กรในทุกมิติ อาทิ โครงการ ASEAN
Management Development Program (AMD) ที่มุ่งเน้น
พัฒนาผู้น�ำในองค์กรให้มีความพร้อมไปสู่ระดับอาเซียน
(ASEAN Readiness) โดยผสมผสานระหว่างการแบ่งปัน
องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งภายในและ
นอกองค์กร และการศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศอื่นๆ
ในอาเซียน ผ่านการลงพื้นที่ส�ำรวจตลาด ช่องทางการขาย และ
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ
กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ถูก
คัดเลือกจากกลุ่มธุรกิจทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม
60 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับบังคับบัญชา
(Management Development Program หรือ MDP) ได้จัด
ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พนักงานจะผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง (Action-learning Project) โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาการพัฒนาโครงการ
โดยตรง โดยโครงการต่างๆ ที่น�ำเสนอสามารถน�ำไปปฏิบัติได้
จริง และช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ 2020
อย่างมั่งคงและยั่งยืน
“โอกาสไร้ขีดจ�ำกัด” ของไทยเบฟ นั้น เป็นค�ำกล่าวที่ไม่เกินจาก
ความเป็นจริงเลย เพราะโอกาสมีอยู่ทุกที่ในองค์กร หากพนักงาน
พร้อมที่จะคว้าโอกาสในการเติบโต องค์กรพร้อมที่จะสนับสนุน
อย่างเต็มที่ เช่น โครงการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทแก่
พนักงาน ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) ในสถาบันชั้นน�ำ ซึ่งได้ด�ำเนินการมา
เป็นปีที่ 3 แล้ว เราได้ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อ
ในประเทศ จ�ำนวน 5 ทุนต่อปี และต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสิงคโปร์
จ�ำนวน 2 ทุนต่อปี
ในปี 2560 ไทยเบฟ ได้มอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
Master of Business Administration ที่ The University of
Edinburgh ณ ประเทศสก๊อตแลนด์ 1 ทุน หลักสูตรปริญญาโท
Marketing and Management (International Program) ที่
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 ทุน และหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1 ทุน นอกจากนี้ พนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา
ตั้งแต่ปี 2558 เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้กลับมาท�ำงานใน
ต�ำแหน่งที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมการเติบโต
ก้าวหน้าทางอาชีพ และได้ส่งต่อความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัวไทยเบฟให้แก่เพื่อนพนักงานในองค์กรอีกด้วย
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การจัดอันดับ
เครดิตองค์กร

การจัดอันดับ
เครดิตองค์กร
Moody’s

(วันที่ 20 กันยายน 2560)

ก่อน

Baa3

ปัจจุบัน

ปรับเพิ่ม

Baa2

แนวโน้มอันดับเครดิต
มีเสถียรภาพ

แนวโน้มอันดับเครดิต
เป็นบวก

Fitch Ratings
(วันที่ 8 สิงหาคม 2560)

อันดับเครดิตสากล
ระยะยาว

อันดับเครดิตระยะยาว
ภายในประเทศ

TRIS Rating
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

หมายเหตุ:

BBB

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

AA+(tha)

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

AA+

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

• TRIS ได้จด
ั อันดับเครดิตให้ประเทศไทยเท่ากับ “AAA” ขณะที่ Moody’s เท่ากับ “Baa1”และ Fitch เท่ากับ “BBB+”
สำหรับอันดับเครดิตสากล และ “AAA(tha)” สำหรับอันดับเครดิตในประเทศ
• ผลการจัดอันดับเครดิตของ TRIS Moody’s และ Fitch สามารถเปลีย
่ นแปลง เพิกถอน ตามการทบทวนอันดับเครดิตประจำปี
ของไทยเบฟ และ/หรือมีเหตุการณ์ทเ่ี ป็นสาระสำคัญอันส่งผลต่อความเห็นของบริษท
ั จัดอันดับเครดิต และ/หรือมีการเปลีย
่ นแปลง
หลักการให้อน
ั ดับเครดิต
• อันดับเครดิตองค์กรของไทยเบฟทีไ่ ด้รบ
ั ทัง้ หมดถือเป็นอันดับเครดิตในระดับทีเ่ หมาะสมแก่การลงทุน

รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
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รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
การก�ำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี การประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตาม
คูม
่ อื เกีย
่ วกับการขอให้รบ
ั หลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SGX-ST Listing Manual) (“คูม
่ อื เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์”)
และตามหลักการและแนวทางของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (“หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555”) เป็นความตั้งใจและ
มุ่งมั่นของไทยเบฟ ที่จะถือปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้
ไทยเบฟในฐานะบริษัทไทยซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ Most Transparent Award ในประเภทบริษัท
ต่างชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จาก Securities Investors Association (Singapore) (SIAS) ในปี 2552 2557 และ
2559 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปี 2553 2555 และ 2556

ก. เรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ที่ 1 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับดูแลธุรกิจและภารกิจของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท รวมถึง
คูม
่ อื เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษท
ั จะต้องใช้วจิ ารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ภายใต้แนวทางของคณะกรรมการบริษท
ั ไทยเบฟได้จด
ั ให้มน
ี โยบายส�ำหรับกลุม
่ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบต
ั ต
ิ าม โดยรายละเอียดเพิม
่ เติม
ของนโยบายเหล่านี้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://sustainability.thaibev.com/home/policy/
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้น�ำขององค์กรดูแลความเป็นผู้น�ำของธุรกิจโดยรวมในการก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์
วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน และความส�ำเร็จในระยะยาวของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจทั้งในประเทศและต่างประเทศ (“กลุ่มบริษัทไทยเบฟ”)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษท
ั ยังมีหน้าทีป
่ ระสานงานให้คณะกรรมการบริษท
ั ผูบ
้ ริหาร และผูถ
้ อื หุน
้ ได้รบ
ั ประโยชน์สงู สุด โดยให้ผม
ู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างสมดุลกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
1.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

2.

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ

ศรีสอ้าน(1)

3.

นายณรงค์

4.

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

กรรมการ

5.

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

กรรมการ

6.

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

7.

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8.

นายมนู เลียวไพโรจน์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9.

นายอึ๊ง ตัก พัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

10. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

กรรมการอิสระ

11. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

กรรมการอิสระ

12. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

13. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

กรรมการ

14. นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

15. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

16. นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

17. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

18. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

โดยมีนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งโดยคณะกรรมการ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ
(1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอีก

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ และการด�ำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึง
การบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท (“ข้อบังคับบริษัท”) รวมถึงการก�ำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และ
ตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของ
บริษัทและก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ตามที่กฎหมายไทยก�ำหนด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

การฝึกอบรม
กรรมการบริษท
ั ทุกท่านได้ผา่ นการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกันอีกด้วย
ในการนี้ บริษัทยังด�ำเนินการให้กรรมการบริษัทเข้าใจกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ที่มีผลบังคับใช้
กับบริษัท โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร รวมถึงท�ำหน้าที่
แจ้งข้อมูลข่าวสารและหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบอยู่เสมอ ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ณ วันที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแล้ว
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและของบริษัทย่อยได้รับคู่มือสรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายสิงคโปร์ที่เป็นปัจจุบัน
เช่น หน้าทีข่ องบริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ การเปิดเผยการมีสว่ นได้เสีย หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี
ปี 2555 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการบรรยายและทบทวนความรู้เกี่ยวกับคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัท
โดยที่ปรึกษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ของบริษัท (Compliance Advisor) และ/หรือส�ำนักกฎหมาย และ/หรือ
งานก�ำกับดูแลของบริษท
ั ให้แก่กรรมการและผูบ
้ ริหารทีเ่ กีย
่ วข้องของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อยทุกปีอก
ี ด้วย ทัง้ นี้ บริษท
ั ได้จด
ั ให้มก
ี ารอบรมกฎหมาย
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เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยที่ปรึกษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อเดือนสิงหาคม 2559
เมือ่ มีการแก้ไขเพิม
่ เติมกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข้องกับบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย กรรมการและผูบ
้ ริหารของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อยจะได้รบ
ั แจ้งใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผ่านทางอีเมล แล้วแต่กรณี

การมอบหมายอ�ำนาจที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
และคณะกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในหน้าที่ความรับผิดชอบตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และ
เพื่อให้ปฏิบัติงานและท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�ำหนดอ�ำนาจทางการเงินและวงเงิน
อนุมต
ั สิ ำ� หรับการด�ำเนินการและค่าใช้จา่ ย การจัดซือ้ สินค้าและบริการ รวมทัง้ ได้มอบอ�ำนาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึงคณะกรรมการ
บริหารและคณะจัดการ) ทีเ่ กีย
่ วข้องในการพิจารณาอนุมต
ั ธิ รุ กรรมตามวงเงินอนุมต
ั ท
ิ ก
ี่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด�ำเนินการ
นอกเหนือจากรายการทีต
่ อ้ งได้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากคณะกรรมการบริษท
ั แล้ว คณะกรรมการบริษท
ั จะอนุมต
ั งิ บประมาณประจ�ำปี แผนการเงิน งบการเงิน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการเข้าท�ำธุรกรรมที่เป็นนัยส�ำคัญ เช่น การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญ การจ�ำหน่ายเงินลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน
และการลงทุน เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกินวงเงินอนุมัติที่ก�ำหนดไว้
ทัง้ นี้ เพือ่ จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน
้ ระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการและกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ กรรมการจะงดออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษท
ั แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมก�ำหนดคุณสมบัติ อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์
และนายอึง๊ ตัก พัน โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสมศักดิ์ แซ่กว๊ ย ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการนี้ นายอึ๊ง ตัก พัน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ
ในการตรวจสอบการท�ำธุรกรรมของกลุ่มบริษัทไทยเบฟกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานประเด็นของรายงานทางการเงินที่ส�ำคัญและการใช้ดุลพินิจเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง
ของงบการเงินของบริษท
ั ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจของบริษท
ั การสอบทาน
รายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน ธุรกรรมของผูม
้ สี ว่ นได้เสียหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานขอบเขตและผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี และการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้งหรือมากกว่านั้นหากมีกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน โปรดพิจารณาในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบถึงผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

• คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษท
ั แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ซึง่ ประกอบด้วยนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายมนู เลียวไพโรจน์ และคุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี
โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการสรรหา และนายธิติ สุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ทัง้ นี้ กรรมการสรรหา
ข้างมาก รวมถึงประธานกรรมการสรรหามาจากกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่หลักในการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ก�ำหนด
วิธก
ี ารและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการหรือกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่เพือ่ ความโปร่งใส ด�ำเนินการและปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
และ/หรือระเบียบทีใ่ ช้บงั คับและคูม
่ อื เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายและ/หรือระเบียบทีใ่ ช้บงั คับหรือคูม
่ อื ดังกล่าวทีม
่ ก
ี ารแก้ไขเพิม
่ เติม
เป็นครั้งคราวและตามค�ำสั่งของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจควบคุมหรือก�ำกับดูแลบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ทบทวนการแต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป และช่วยเหลือคณะกรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

บริษัทในการพิจารณาและทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำอย่างน้อยทุกๆ ปี โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่
2 องค์ประกอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทในรายงานฉบับนี้

• คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย และนายมนู เลียวไพโรจน์ โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และนายธิติ
สุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่หลักในการ
•

ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รวมถึงการสอบทาน ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิกถอนวิธก
ี ารและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข้องกับค่าตอบแทนกรรมการเพือ่ ให้ทป
่ี ระชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้
ของบริษัทอนุมัติ

•

พิจารณาและสอบทานการให้ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

•

ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกรอบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

•

ให้ความเห็นเกี่ยวกับการก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทนการท�ำงานโดยรวมส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน

•

ด�ำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่ใช้บังคับและคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายและ/
หรือระเบียบที่ใช้บังคับหรือคู่มือดังกล่าวที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวและตามค�ำสั่งของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจควบคุมและ/หรือก�ำกับ
ดูแลบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ

•

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนในรายงานฉบับนี้

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ปัจจุบัน คือ “คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง”)
คณะกรรมการบริษท
ั แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริษท
ั และผูบ
้ ริหารระดับสูง โดยผูบ
้ ริหารทีด
่ ำ� รงต�ำแหน่ง
ตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ขน
ึ้ ไปจะเป็นกรรมการบริหารความเสีย
่ งโดยต�ำแหน่ง โดยมีนายณรงค์ ศรีสอ้าน เป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และนายสมศักดิ์ แซ่ก๊วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 20 ท่าน ดังนี้
•

กรรมการบริษัท ได้แก่ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

•

ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน นายโฆษิต สุขสิงห์
ดร. เอกพล ณ สงขลา นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล นายกมลนัย ชัยเฉนียน นางแววมณี โสภณพินิจ
นายฌอง เลอเบรอตง นายปราโมทย์ หรรษมนตร์ นายบรรจง ชินธนะศิริ และนายมหินทร์ กรัยวิเชียร

เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล ซึง่ ได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สายสนับสนุน เข้าเป็น
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยต�ำแหน่ง
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งทีไ่ ด้รบ
ั การอนุมต
ั จิ ากคณะกรรมการบริษท
ั คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งมีหน้าทีก
่ ำ� หนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก�ำหนดกรอบ
การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย และต้องมั่นใจได้ว่า กระบวนการ

125

บริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนดขึ้นจะสามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนองและติดตามความเสี่ยงที่ส�ำคัญทั้งหมดของกลุ่มบริษัทไทยเบฟได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนจัดท�ำรายงานความเสีย
่ งทีส่ ำ� คัญรวมถึงกลยุทธ์และกิจกรรมการบริหารความเสีย
่ งให้คณะกรรมการ
บริษท
ั ทราบ ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งซึง่ จะจัดขึน
้ ทุกๆ ไตรมาส และจัดขึน
้ ตามทีค
่ ณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
มีความเห็นว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ หลังจากปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เป็น “คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง” และ การแก้ไขเพิ่มเติม
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครอบคลุมการก�ำกับดูแลกลยุทธ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
ที่เหลือยังคงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงตามเดิม

• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
คณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน 22 ท่าน ดังนี้
1.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริหาร

2.

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

3.

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

4.

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3

5.

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4

6.

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

7.

นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

8.

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

9.

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

10. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

11. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

12. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

13. นายโฆษิต สุขสิงห์

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

14. ดร. เอกพล ณ สงขลา

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

15. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

16. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

17. นายกมลนัย ชัยเฉนียน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

18. นางแววมณี โสภณพินิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

19. นายฌอง เลอเบรอตง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

20. นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

21. นายบรรจง ชินธนะศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

22. นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

โดยมีนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษท
ั ได้มอบอ�ำนาจแก่คณะกรรมการบริหารในการท�ำหน้าทีบ
่ ริหารกิจการแทนคณะกรรมการบริษท
ั เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของบริษท
ั ในการนี้ กรรมการบริหารบางท่านได้รบ
ั มอบหมายให้ดแู ลงานในสายงานต่างๆ ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษท
ั
ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ด�ำเนินไปอย่างคล่องตัว
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้
•

จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
ต่อคณะกรรมการบริษัท

•

ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

•

ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
งบประมาณ และอ�ำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

•

พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�ำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน
ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค�้ำประกัน เพื่อการท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

•

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจ�ำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี (เงินโบนัส) ให้แก่
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

•

พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

•

เสนอโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท

•

คัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนต�ำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน ก�ำหนดโบนัส สวัสดิการหรือ
สิทธิประโยชน์อย่างอืน
่ ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอืน
่ ของพนักงานของบริษท
ั ทุกระดับต�ำแหน่ง และให้มอี ำ� นาจมอบหมาย
ให้กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่หรือผูไ้ ด้รบ
ั มอบหมายให้ทำ� การแทนของบริษท
ั เป็นผูม
้ อี ำ� นาจแทนบริษท
ั ในการลงนามในสัญญาจ้างทีเ่ กีย
่ วข้อง
ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

•

อนุมต
ั ก
ิ ารแต่งตัง้ ผูแ้ ทนของบริษท
ั เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษท
ั ย่อย เพือ่ ควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

•

ก�ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายหรือมอบอ�ำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยในการพิจารณา
การขึ้นเงินเดือนหรือก�ำหนดเงินโบนัสแก่พนักงานในระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักขึ้นไปจนถึงรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื่อบริหารและกลั่นกรองงาน ก่อนที่จะน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ และ

•

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าท�ำรายการที่ทำ� ให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บ
ั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมต
ั ริ ายการทีต
่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
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นอกเหนือจากการก�ำกับดูแลการบริหารงานของไทยเบฟ กรรมการบริหารบางท่านยังได้รบ
ั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการในบริษท
ั ย่อย
และ/หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตาม
นโยบายของบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการบริหารจะประชุมกันเดือนละหนึง่ ครัง้ เป็นปกติ เพือ่ ปรึกษาหารือเกีย
่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษท
ั ยกเว้นในกรณีทม
ี่ ค
ี วามจ�ำเป็น
เร่งด่วน จะจัดประชุมตามสมควรแก่กรณี

• คณะจัดการ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการตั้งคณะจัดการโดยให้อ�ำนาจแก่กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ในการก�ำกับดูแล ทั้งนี้ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ได้แต่งตัง้ คณะจัดการขึน
้ ในเดือนมกราคม 2551 โดยสมาชิกในคณะจัดการมาจากผูบ
้ ริหารระดับสูงทีด
่ แู ลสายงานต่างๆ ตัง้ แต่เริม
่ ตัง้ คณะจัดการ
มาถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะจัดการ เนื่องจากการแต่งตั้งเพิ่มเติมและการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 คณะจัดการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 17 ท่าน ได้แก่ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน
นายโฆษิต สุขสิงห์ ดร. เอกพล ณ สงขลา นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล นายกมลนัย ชัยเฉนียน นางแววมณี โสภณพินจิ
นายฌอง เลอเบรอตง นายปราโมทย์ หรรษมนตร์ นายบรรจง ชินธนะศิริ และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นประธานคณะจัดการ และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการคณะจัดการ ทั้งนี้ ผู้บริหารจากหน่วยงาน
อื่นอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะจัดการด้วย

• คณะกรรมการลงทุน
ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัท บริษัทได้ด�ำเนินการอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยผูบ
้ ริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ จ�ำนวน 6 ท่าน โดยมีนายณรงค์ ศรีสอ้าน เป็นประธานคณะกรรมการลงทุน
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี เป็นรองประธานคณะกรรมการลงทุน และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการ
ลงทุนท�ำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นในการเข้าซื้อ/ขายกิจการ ทรัพย์สิน รวมทั้งการควบรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยเบฟเพื่อให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาด�ำเนินการ
ตามแผนธุรกิจภายใต้โครงการวิสัยทัศน์ 2020 (Vision 2020) ของกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ได้มีการจัดคณะบริหารเพื่อเชื่อมโยงและ
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยมีการจัดตั้งคณะ Group Steering Committee
Group Steering Committee ประกอบด้วยผูบ
้ ริหารจากกลุม
่ ธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จ�ำนวน 13 ท่าน ได้แก่ นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นายโก๊ะ โป๊ะ เตียง นายสมชาย บุลสุข นายอวยชัย ตันทโอภาส ดาโต๊ะจอร์เก้น บอร์นฮอฟท์ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน นายลี เม็ง ตัท นายโฆษิต สุขสิงห์ และดร. เอกพล ณ สงขลา
โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นประธาน Group Steering Committee และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการ Group Steering
Committee

รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

128

ทั้งนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ
ดังมีรายละเอียดในการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท รวมไปถึงกรรมการในชุดย่อยแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ(9)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง(10)

คณะกรรมการ
บริหาร

1.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

3/5

-

-

-

-

12/12

2.

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

4/5

-

5/5

-

-

12/12

3.

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

4/5

-

-

-

3/4

12/12

4.

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

5/5

-

-

-

4/4

12/12

5.

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

5/5

-

-

-

3/4

11/12

6.

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

5/5

5/5

5/5

1/1

-

-

7.

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

5/5

5/5

-

1/1

-

-

8.

นายมนู เลียวไพโรจน์

5/5

4/5

5/5

1/1

-

-

9.

นายอึ๊ง ตัก พัน

5/5

5/5

-

-

-

-

10. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

5/5

-

-

-

-

-

11. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์(1)

1/5

-

-

-

-

-

12. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย

5/5

-

-

-

-

-

13. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู

4/5

-

-

-

-

-

14. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

5/5

-

-

-

-

-

15. นายปณต สิริวัฒนภักดี

3/5

-

-

-

-

-

16. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

4/5

-

-

-

1/4

12/12

17. นายอวยชัย ตันทโอภาส

5/5

-

-

-

4/4

12/12

18. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

5/5

-

-

-

4/4

11/12

19. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

5/5

-

-

-

3/4

12/12

-

-

-

-

0/4

7/12

21. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

-

-

-

-

2/4

10/12

22. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

-

-

-

-

2/4

12/12

23. นายโฆษิต สุขสิงห์

-

-

-

-

4/4

11/12

24. ดร. เอกพล ณ สงขลา

-

-

-

-

2/4

11/12

-

-

-

-

2/4

4/12

มาตังคสมบัติ

ณ อยุธยา

20. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน

25. นายวิเวก

ฟา(2)

ชาห์บรา(3)

26. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

(4)

-

-

-

-

2/4

8/12

27. นายมารุต

บูรณะเศรษฐกุล(5)

-

-

-

-

0/4

5/12

28. นางนงนุช

บูรณะเศรษฐกุล(6)

-

-

-

-

1/4

7/12
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คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง(10)

คณะกรรมการ
บริหาร

-

-

-

-

3/4

9/12

-

-

-

-

3/4

12/12

31. นายฌอง เลอเบรอตง

-

-

-

-

2/4

12/12

32. นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

-

-

-

-

4/4

12/12

33. นายบรรจง ชินธนะศิริ

-

-

-

-

3/4

12/12

34. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช(8)

-

-

-

-

1/4

9/12

ชื่อ(9)

29. นายกมลนัย ชัยเฉนียน
30. นางแววมณี

โสภณพินิจ(7)

หมายเหตุ

(1)

ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

		

(2)

นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

			

(3)

นายวิเวก ชาห์บรา พ้นจากต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

		

(4)

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
(ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

			

(5)

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายพัฒนาความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
เนื่องจากไปเป็นผู้บริหารบริษัทในกลุ่มทีซีซี

			

(6)

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย)
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และสายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

		

(7)

นางแววมณี โสภณพินจิ พ้นจากต�ำแหน่ง เลขานุการบริษท
ั เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เนือ่ งจากเกษียณ
แต่ยงั คงด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สายสนับสนุน

			(8)

นางสาวเทียนทิพย์ นาราช พ้นจากต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สายการเงิน เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เนือ่ งจากลาออก

			

(9)

นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล ได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สายสนับสนุน และเลขานุการบริษท
ั
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ตุลาคม 2560

			

(10) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้บริหารอื่นซึ่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
เข้าร่วมประชุมอีก 1 ท่าน คือ นายมหินทร์ กรัยวิเชียร เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์ที่ 2 องค์ประกอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษท
ั ประกอบด้วยกรรมการ 18 ท่าน และในจ�ำนวนนีม
้ ก
ี รรมการอิสระ 7 ท่าน ซึง่ มากกว่าหนึง่ ในสาม
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการบริษัททุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจมาเป็นเวลานาน
หรือเป็นผู้ที่มีต�ำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ นอกจากนี้ บริษัทจะเสนอกรรมการอิสระซึ่งจะด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 ท่าน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 ของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัท
ควรมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการบริษท
ั หากประธานกรรมการบริษท
ั ไม่ใช่กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามวาระ 5
ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561)
ความเหมาะสมของจ�ำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษท
ั จะได้รบ
ั การสอบทานจากคณะกรรมการสรรหาเป็นครัง้ คราว เพือ่ ให้แน่ใจว่า
จ�ำนวนของคณะกรรมการบริษัทน�ำไปสู่การปรึกษาหารือและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวนกรรมการอิสระ
ทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหายังคงพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายด้านความเชีย
่ วชาญ ความช�ำนาญ และคุณสมบัติ
ในหมู่กรรมการ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะด้านอย่างเหมาะสม เช่น ด้านบัญชีและการเงิน ธุรกิจและการจัดการ ความรู้ธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์
และความช�ำนาญด้านธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งการค�ำนึงถึงความหลากหลายในการพิจารณา เช่น เพศ อายุ สัญชาติ ในการพิจารณาแต่งตั้ง เมื่อ
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทว่างลงหรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกและเสนอบุคคลโดยพิจารณาจาก
ความช�ำนาญ ประสบการณ์ ความรู้และความหลากหลาย โดยพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

กรรมการอิสระ
กรรมการทุกคนปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีด
่ ว้ ยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการตัดสินใจทีเ่ ป็นอิสระ และตัดสินใจอย่างยุตธิ รรมเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษท
ั
การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาในประเด็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีปี 2555 แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 นั้น กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่อาจแทรกแซง หรือมีเหตุผลให้เข้าใจว่าแทรกแซงความเป็นอิสระในการให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกรรมการต้องมีความเป็นอิสระทั้งด้านคุณลักษณะและการตัดสินใจ
นอกจากนี้ การพิจารณาตามแนวทาง 2.4 ของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ซึ่งก�ำหนดให้ความเป็นอิสระของกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เป็นเรื่องที่บริษัทจะต้องน�ำมาพิจารณา
ทบทวนอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาให้กรรมการอิสระทุกท่านซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ นายอึ๊ง ตัก พัน นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ศาสตราจารย์นายแพทย์ พรชัย มาตังคสมบัติ
และพลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา รวมทั้งสิ้น 6 คน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระให้กับบริษัทต่อไป แม้ว่าแต่ละท่านจะด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและพบว่ากรรมการอิสระแต่ละท่านได้ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท และการให้ค�ำแนะน�ำของผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัท โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ 3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ และเป็นผู้อนุมัติ
การก�ำหนดวาระของการประชุมคณะกรรมการบริษท
ั และคณะกรรมการบริหาร (ในฐานะทีเ่ ป็นประธานกรรมการบริหาร) กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
เป็นผูค
้ วบคุมการให้ขอ้ มูลเพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าคณะผูบ
้ ริหารและคณะกรรมการบริษท
ั ได้รบ
ั ข้อมูลของบริษท
ั เพือ่ ประกอบการพิจารณาด�ำเนินการต่างๆ
ภายในก�ำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ต่างท�ำหน้าที่ของตนเพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัทตามแผนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ 2020 และตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท
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นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษท
ั และเป็นบิดาของนายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ของบริษท
ั
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ (Lead Independent Director) โดยหัวหน้า
กรรมการอิสระท�ำหน้าที่เป็นบุคคลผู้ติดต่อประสานระหว่างกรรมการอิสระและประธานกรรมการในเรื่องที่มีความอ่อนไหว และเพื่อเป็นช่องทาง
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถสอบถามผ่านประธานกรรมการหรือกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ หรือเป็น
กรณีที่ไม่เหมาะสมที่จะสอบถามผ่านทางดังกล่าว
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 หัวหน้ากรรมการอิสระ โดยนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้จด
ั ให้มก
ี ารประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระ
1 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2560 ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงร่วมให้ค�ำแนะน�ำเพื่อช่วย
พัฒนาการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์ที่ 4 สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ ให้เกิดกระบวนการโปร่งใสในการแต่งตัง้ กรรมการของบริษท
ั และการแต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ คณะกรรมการ
สรรหาได้ก�ำหนดและทบทวนคุณสมบัติที่ต้องการของผู้ซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัทใน
การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ และการเข้าออกตามวาระของกรรมการ นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส รองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และเสนอค�ำแนะน�ำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหายังพิจารณาถึงความหลากหลายด้านความเชีย
่ วชาญ ส�ำหรับคณะกรรมการบริษท
ั และคณะกรรมการบริหารเพือ่ ให้สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่
และความรับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญได้อย่างสมบูรณ์
โดยกรรมการต้องมัน
่ ใจว่าสามารถอุทศ
ิ เวลาอย่างเพียงพอและมีความใส่ใจต่อกิจการของไทยเบฟ และเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการสรรหานั้นเป็นผู้พิจารณาว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ก�ำหนดจ�ำนวนสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทก
ี่ รรมการแต่ละท่านสามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้ เนือ่ งจากบริษท
ั มีความเชือ่ มัน
่ ว่ากรรมการแต่ละท่านได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบ
แล้วว่า ตนจะสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการบริหารกิจการของไทยเบฟได้
ทัง้ นี้ กรรมการจ�ำเป็นต้องออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระ ตามทีก
่ ำ� หนดในข้อบังคับของบริษท
ั ของไทยเบฟ โดยมีองค์ประกอบ การแต่งตัง้
การถอดถอน หรือการเข้าออกตามวาระในการเป็นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัดและกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

4. กรรมการคนใดจะออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ทีป
่ ระชุมผูถ
้ อื หุน
้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวน
ผูถ
้ อื หุน
้ ซึง่ มาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง และมีหน
ุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน
้ ทีถ
่ อื โดยผูถ
้ อื หุน
้ ทีม
่ าประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง
ในการด�ำเนินงานตามหน้าที่นั้น คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท รวมถึงคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้จัดท�ำกฎระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงาน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
ส�ำหรับข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย
่ วกับกรรมการแต่ละท่าน โปรดพิจารณาในรายละเอียดประวัตก
ิ รรมการและผูบ
้ ริหาร ในรายงานประจ�ำปี 2560 ของบริษท
ั

หลักเกณฑ์ที่ 5 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมติของ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการจะมีการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในทุกปี คณะกรรมการสรรหาจะประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมไปถึงการเข้าร่วมประชุม
การมีส่วนร่วมและการให้ความคิดเห็นระหว่างการประชุม นอกจากนี้ ยังพิจารณาโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ตามแนวทางในหลักเกณฑ์ที่ 5 ของ
หลักการดูแลกิจการที่ดีปี 2555 อีกด้วย
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหา
ได้จด
ั ท�ำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษท
ั และคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ครอบคลุมในเรือ่ งต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมของโครงสร้าง
และคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ
้ ริหาร รวมถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการ
สรรหาจะเป็นผู้สอบทานแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับทราบภาพรวมของการประเมินต่อไป

หลักเกณฑ์ที่ 6 การเข้าถึงข้อมูล
บริษัทมีความมุ่งมั่นให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงและอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทจ�ำกัด และบริษัทมหาชนจ�ำกัด รวมถึงกฎหมายหลักทรัพย์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยการประสานงานและปรึกษาหารือกับส�ำนักกฎหมาย รวมถึงทีป
่ รึกษาด้านก�ำกับดูแลกิจการ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษท
ั ได้จด
ั ตัง้ สายงานก�ำกับดูแล
(Compliance Unit) พร้อมทั้งมีหัวหน้าสายงานก�ำกับดูแลท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานดังกล่าวภายใต้การควบคุมดูแลของส�ำนัก
เลขานุการบริษท
ั และท�ำหน้าทีส่ นับสนุนเลขานุการบริษท
ั เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าบริษท
ั มีการก�ำกับดูแลตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริษท
ั จะเป็นผูอ้ นุมต
ั ก
ิ ารแต่งตัง้ และถอดถอนเลขานุการบริษท
ั โดยส�ำหรับปีสน
ิ้ สุด 30 กันยายน 2560 เลขานุการบริษท
ั ได้เข้าร่วมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาว นันทิกา นิลวรสกุล ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ส�ำนักเลขานุการบริษัทวางแผนจัดท�ำปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ในการจัดเตรียมงานประชุม
ส�ำนักเลขานุการบริษัทจะน�ำส่งเอกสารประกอบการประชุม งบการเงิน รวมถึงรายงานจากฝ่ายบริหาร วาระในการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทัว่ ไป หรือข้อมูลอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้แก่กรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษท
ั เพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่านมีเวลาเพียงพอใน
การอ่าน ทบทวน และพิจารณาวาระต่างๆ เพือ่ ให้การหารือในทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษท
ั และคณะกรรมการชุดย่อยมีความหมายและมีประโยชน์
มากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำและ
ให้ความเข้าใจต่อเรื่องที่ก�ำลังหารืออยู่ และเพื่อตอบค�ำถามใดๆ ที่กรรมการแต่ละท่านอาจสอบถามในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทสามารถ
ติดต่อฝ่ายบริหารได้โดยตรงและอิสระเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแนวทางของคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตาม
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หากมีความจ�ำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านอาจ
แสวงหาและขอรับค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

ข. นโยบายพัฒนาผลตอบแทน
หลักเกณฑ์ที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนานโยบายผลตอบแทน
หน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบหลักของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนคือการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษท
ั ในการก�ำหนดกระบวนการพัฒนานโยบาย
การพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและการพัฒนาที่เป็นระบบและมีความโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะทบทวนเงื่อนไข
ของผลตอบแทนและการว่าจ้างกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง (เช่น กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง) ณ เวลาที่ว่าจ้าง
หรือ ณ เวลาที่ต่อสัญญาการว่าจ้าง (หากมี) รวมทั้งพิจารณาถึงภาระหน้าที่ของบริษัทในกรณีที่มีการเลิกจ้าง
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษท
ั ให้เป็นผูก
้ ำ� หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษท
ั และ/หรือผูบ
้ ริหาร
โดยการปรึกษาประธานกรรมการซึง่ ได้รบ
ั อ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษท
ั ให้เป็นผูจ้ ด
ั สรรตามทีพ
่ จิ ารณาเห็นสมควร และเสนอระดับผลตอบแทน
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้มีการพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและเหตุผลในการจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษท
ั และผูบ
้ ริหารระดับสูงแต่ละท่านแล้ว และได้เสนอความเห็นเกีย
่ วกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษท
ั ทัง้ คณะเพือ่ พิจารณาเห็นชอบ ทัง้ นี้ การพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนนัน
้ ครอบคลุมถึงการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว และผลประโยชน์อื่นๆ ในส่วนของการให้ความเห็นเกี่ยวกับการก�ำหนด
ผลประโยชน์ตอบแทนการท�ำงานโดยรวมส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนยังได้
ทบทวนความรับผิดชอบของบริษัทที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการสิ้นสุดการว่าจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่ได้รับจากการสิ้นสุดการว่าจ้างนั้น
เป็นไปด้วยความยุติธรรมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนยังมีหน้าที่ในการพิจารณาและรับทราบการรายงานจาก
คณะกรรมการบริหารแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนระยะยาว
ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมพิจารณาและอนุมัติ
เรื่องดังกล่าว
หากมีความจ�ำเป็นเป็นครั้งคราว คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนนโยบายผลตอบแทนและก�ำหนดระดับ
และประเภทผลตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ที่ 8 ระดับและประเภทของผลตอบแทน
การก�ำหนดระดับและประเภทของผลตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษท
ั กรรมการบริหาร และผูบ
้ ริหารระดับสูงของบริษท
ั นัน
้ เป็นไปตามผลประกอบการ
ของบริษัท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลงานเฉพาะบุคคล ตามกฎหมายที่ใช้บังคับและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555
อนึง่ บริษท
ั ได้ทำ� สัญญาว่าจ้างระยะยาวกับ ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษท
ั กรรมการผูจ้ ด
ั การบริษท
ั เบียร์ไทย (1991)
จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการบริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านเทคนิคการผลิตเบียร์

แผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
บริษัทได้รับอนุมัติแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของบริษัท (Long Term Incentive Plan หรือ “LTIP”) จากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559”) ซึ่งเป็นแผนการที่มีความสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ที่จะช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทไทยเบฟโดยการรักษาและดึงดูดพนักงานกลุ่มบริษัท
(ตามที่นิยามไว้ใน LTIP) ที่มีความสามารถเอาไว้ และ LTIP จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการให้รางวัลส�ำหรับผลงานที่ผ่านมาในอดีตและสร้าง
แรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทัง้ ในระดับองค์กรและระดับพนักงาน ทัง้ นี้ การออกและเสนอขายหุน
้ สามัญของบริษท
ั จะเป็นการด�ำเนินการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายของประเทศไทย และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนระยะยาว (“คณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP”) ซึง่
ประกอบด้วยกรรมการบริษท
ั 4 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง และนายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
โดยมีนายณรงค์ ศรีสอ้าน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP และ ดร. เอกพล ณ สงขลา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
แผนการ LTIP
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP มีหน้าที่ตามแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของบริษัทตามที่ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP มีดุลยพินิจในการพิจารณาและก�ำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ LTIP
อาทิ ผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นโบนัส การบริหารการยกเลิกโครงการภายในระยะเวลาสูงสุด 5 ปีนับแต่วันเริ่มโครงการ และ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ LTIP ณ เวลาใดก็ตาม เป็นต้น
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับการได้รับสิทธิในหุ้นโบนัสภายใต้ LTIP ของ
กรรมการบริษท
ั จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อ 704(29)
ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการด�ำเนินการเพื่อจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมอบหุ้นให้แก่พนักงานตามแผนการ LTIP ใน
เดือนมกราคม 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2561

หลักเกณฑ์ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทน
9.1 ผลตอบแทนของกรรมการ
ในการจัดท�ำรายละเอียดผลตอบแทนของกรรมการ (รวมไปถึงผู้ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหาร) ของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(โดยใช้อต
ั ราแลกเปลีย
่ นที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาท) รวมทัง้ แบ่งเป็นร้อยละของผลตอบแทนประเภทต่างๆ ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนกรรมการ
(2) เงินเดือน (3) เงินโบนัส รวมถึงเงินที่จ่ายโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของบริษัท (4) ประโยชน์อื่นๆ และ (5) ค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้น
และผลประโยชน์ระยะยาว รายละเอียดตามตารางด้านล่าง
ส�ำหรับกรรมการผู้ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหารนั้น เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในระดับสูงในแวดวง
อุตสาหกรรมของบริษัท ตลอดทั้งผลตอบแทนของพนักงานบริษัทที่ถือเป็นความลับ จึงเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของ
กรรมการบริหารอย่างละเอียดอาจเป็นผลเสียต่อบริษัท และอาจเป็นอุปสรรคต่อความพยายามของบริษัทในการรักษาและดูแลกลุ่มพนักงานที่
มีความสามารถ ทัง้ นี้ บริษท
ั จึงเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนแบ่งตามระดับผลตอบแทนทุกๆ จ�ำนวนเงิน 250,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
(ตามที่แจกแจงดังต่อไปนี้)
ระดับผลตอบแทน
“A”
“B”
“C”
“D”
“E”
“F”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนที่ต�่ำกว่า 250,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 250,000 เหรียญสิงคโปร์ และ 499,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 500,000 เหรียญสิงคโปร์ และ 749,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 750,000 เหรียญสิงคโปร์ และ 999,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 1,000,000 เหรียญสิงคโปร์ และ 1,249,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 1,250,000 เหรียญสิงคโปร์ และ 1,500,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า
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ประเภทผลตอบแทน

ระดับผล
ตอบแทน
กรรมการ

ค่าตอบแทน
กรรมการ
(%)

เงินเดือน
(%)

เงินโบนัส
รวมถึงเงินที่จ่าย
โดยอ้างอิงกับ
ผลประกอบการ
ของบริษัท
(%)

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

D

-

80

20

-

-

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

B

-

80

20

-

-

3. นายณรงค์ ศรีสอ้าน

F

-

48

52

-

-

4. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

B

-

74

26

-

-

5. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

C

-

47

53

-

-

6. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

F

-

56

44

-

-

7. นายอวยชัย ตันทโอภาส

E

-

61

39

-

-

8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

D

-

61

39

-

-

9. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

D

-

63

37

-

-

ชื่อกรรมการ
(ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหาร)

ประโยชน์อื่น
(%)

ค่าตอบแทน
ในรูปแบบหุ้น
หรือผลประโยชน์
ระยะยาว
(%)

ประเภทผลตอบแทน

ผลตอบแทน
กรรมการ
(เหรียญสิงคโปร์)

ค่าตอบแทน
กรรมการ
(%)

เงินเดือน
(%)

เงินโบนัส
รวมถึงเงินที่จ่าย
โดยอ้างอิงกับ
ผลประกอบการ
ของบริษัท
(%)

10. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

264,000

54

-

46

-

-

11. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

132,000

54

-

46

-

-

12. นายมนู เลียวไพโรจน์

158,000

54

-

46

-

-

13. นายอึ๊ง ตัก พัน

105,000

54

-

46

-

-

61,000

54

-

46

-

-

61,000

54

-

46

-

-

16. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย

61,000

54

-

46

-

-

17. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร

61,000

54

-

46

-

-

18. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

61,000

54

-

46

-

-

19. นายปณต สิริวัฒนภักดี

61,000

54

-

46

-

-

ชื่อกรรมการ
(ซึ่งอยู่ในฐานะไม่ใช่ผู้บริหาร)

14. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
15. ดร. ศักดิ์ทิพย์

ไกรฤกษ์(1)

มาตังคสมบัติ

ก�ำภู ณ อยุธยา

หมายเหตุ

(1) ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

ประโยชน์อื่น
(%)

ค่าตอบแทน
ในรูปแบบหุ้น
หรือผลประโยชน์
ระยะยาว
(%)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

9.2 ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ในการจัดท�ำรายละเอียดผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 15 รายของบริษัท (ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (โดยค�ำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาท) และแบ่งเป็นร้อยละของผล
ตอบแทนประเภทต่างๆ ดังนี้ (1) เงินเดือน (2) เงินโบนัส รวมถึงเงินที่จ่ายโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของบริษัท (3) ประโยชน์อื่นๆ และ
(4) ค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้นและผลประโยชน์ระยะยาว มีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง รายละเอียดของผลตอบแทนเปิดเผยโดยแบ่ง
ตามระดับผลตอบแทนทุกๆ จ�ำนวนเงิน 250,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า (ตามที่กล่าวด้านบน)
ประเภทผลตอบแทน

ระดับ
ผลตอบแทน

ชื่อผู้บริหารระดับสูง(8)

เงินเดือน
(%)

เงินโบนัส
รวมถึงเงินที่จ่าย
โดยอ้างอิงกับ
ผลประกอบการ
ของบริษัท
(%)

ประโยชน์อื่น
(%)

ค่าตอบแทน
ในรูปแบบหุ้น
หรือผลประโยชน์
ระยะยาว
(%)

1. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา(1)

B

100

-

-

-

2. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

C

81

19

-

-

3. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

F

74

26

-

-

4. นายโฆษิต สุขสิงห์

B

81

19

-

-

5. ดร. เอกพล ณ สงขลา

C

79

21

-

-

6. นายวิเวก

ชาห์บรา(2)

C

62

38

-

-

ชวน(3)

C

100

-

-

-

8. นายมารุต

บูรณะเศรษฐกุล(4)

B

63

37

-

-

9. นางนงนุช

บูรณะเศรษฐกุล(5)

B

73

27

-

-

B

85

15

-

-

B

73

27

-

-

12. นายฌอง เลอเบรอตง

C

63

37

-

-

13. นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

B

60

40

-

-

14. นายบรรจง ชินธนะศิริ

B

65

35

-

-

B

67

33

-

-

7. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก

10. นายกมลนัย ชัยเฉนียน
11. นางแววมณี

โสภณพินิจ(6)

15. นางสาวเทียนทิพย์
หมายเหตุ

นาราช(7)

(1) นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
			 (2) นายวิเวก ชาห์บรา พ้นจากต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ กลุม
่ ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ (ประเทศไทย)
เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
			 (3) นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
(ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
			 (4) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายพัฒนาความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
เนื่องจากไปเป็นผู้บริหารบริษัทในกลุ่มทีซีซี
			(5) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย)
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และสายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
			 (6) นางแววมณี โสภณพินจิ พ้นจากต�ำแหน่ง เลขานุการบริษท
ั เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เนือ่ งจากเกษียณ แต่ยงั คงด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สายสนับสนุน
		
(7) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายการเงิน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เนื่องจากลาออก
			 (8) นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล ได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สายสนับสนุนและเลขานุการบริษท
ั
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ตุลาคม 2560
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โดยมูลค่ารวมของผลตอบแทนทัง้ หมดทีจ่ า่ ยให้กบ
ั ผูบ
้ ริหารระดับสูงของบริษท
ั 15 ท่าน (ไม่รวมถึงผูท
้ เี่ ป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,932,000 เหรียญสิงคโปร์
ทั้งนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าผลประโยชน์จากการสิ้นสุดหน้าที่ การเกษียณ และผลประโยชน์หลังออก
จากงาน ให้กับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงสุด (ซึ่งไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
นอกเหนือจากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นบุตรของกรรมการบริษัทคือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยนั้น มีพนักงานของไทยเบฟและ/หรือบริษัทย่อยดังต่อไปนี้
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย (immediate family members) กับกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ได้รับค่าตอบแทนเกิน 50,000 เหรียญสิงคโปร์(โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาท) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560
ชื่อพนักงาน

ต�ำแหน่ง
เลียวไพโรจน์(1)

1. ดร. การดี
บุตรสาวของนายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด (บริษัทย่อยของไทยเบฟ)

2. นางสาวนิตยา ชัยเกรียงไกร
น้องสาวของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของไทยเบฟ)

หมายเหตุ

ระดับค่าตอบแทน (เหรียญสิงคโปร์)
150,001 – 200,000

50,001 – 100,000

(1) ดร. การดี เลียวไพโรจน์ พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ด
ั การ บริษท
ั ซี เอ ซี จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เนือ่ งจากลาออก
ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งทีป
่ รึกษา

อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนกรรมการของนายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี และนายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจ�ำปี 2560 ของบริษัท

ค. ความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ที่ 10

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้การประเมินผลประกอบการของกลุ่มบริษัทไทยเบฟมีความสมดุลและง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ
ด้วยการจัดท�ำรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาสและประจ�ำปี ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสของสามไตรมาสแรกให้ผู้ถือหุ้น
ทราบภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส และรายงานผลประกอบการประจ�ำปีภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัท
จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ส�ำหรับข้อ
มูลอื่นๆ ที่มีความอ่อนไหวต่อราคา บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ รวมทั้งผ่านทางการแถลงข่าว ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการประชุมเพื่อรับทราบ
ข้อมูล นอกจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารระดับสูงยังได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลผลประกอบการประจ�ำไตรมาส และ
ร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่านักลงทุนได้รับข้อมูลทันต่อเวลา นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูง
มีการรายงานผลการด�ำเนินงานให้กับกรรมการบริษัททุกคนทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง

หลักเกณฑ์ที่ 11

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือสายงาน ท�ำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติตามหน้าที่
ความรับผิดชอบเพือ่ ให้แน่ใจว่ากลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟได้กำ� หนดให้มก
ี รอบการบริหารความเสีย
่ งทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

มุ่งเน้นการก�ำหนดและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญโดยรวมซึ่งไม่จ�ำกัดเพียง ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อันอาจเป็นอุปสรรคท�ำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่บริษัท
พึงรับได้เสนอให้คณะกรรมการบริษท
ั พิจารณาอนุมต
ั ิ ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสีย
่ งของบริษท
ั ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารในด้านการออกแบบ
การลงมือปฏิบัติ และการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและ
กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมกันทุกๆ ไตรมาส หรือจัดขึ้นตามที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งหมด 4 ครั้ง ภายหลังการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานความคืบหน้าและสถานะของการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนต้องจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับความเสี่ยง กิจกรรมและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟเพื่อเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้
•

ก�ำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรรับทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การบริหารความเสี่ยง และน�ำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

•

ระบุความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk) ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) และระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อก�ำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สูง

•

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ก�ำหนด

•

ก�ำหนดมาตรการการตอบสนองความเสีย
่ ง (Risk Response) ส�ำหรับความเสีย
่ งทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงและเกินระดับความเสีย
่ งทีย
่ อมรับได้ของบริษท
ั

•

ติดตามและสอบทาน (Monitor and Review) การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

โปรดพิจารณาข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจ�ำปี 2560 ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานถึงความเสี่ยงที่
ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทไทยเบฟและมาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีขึ้น
อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งกรรมการบริหารแต่ละท่านรับผิดชอบดูแลกลุ่มธุรกิจและสายงานต่างๆ ให้มีการควบคุมภายในในระดับที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
ทั้งการควบคุมด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นระบบ ก�ำหนดโครงสร้าง กลยุทธ์และผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ควบคุมและติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยงและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเป็นการสนับสนุนการควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ส�ำนักเลขานุการบริษัท
ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
นอกเหนือจากการควบคุมด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติให้ประกาศใช้
จรรยาบรรณบริษัทและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยเบฟเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อช่วยสนับสนุนด้านความยั่งยืนของบริษัทด้วย ส�ำหรับ
การด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนด
นโยบายและหลักในการปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่
ไม่ได้รบ
ั อนุญาตและ/หรือมิให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูลทีย
่ งั มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุน
้ และตราสารทางการเงินอืน
่ ๆ
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ของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะได้รับข้อมูลนั้นและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะที่ข้อมูล
ดังกล่าวยังมีความอ่อนไหวต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษท
ั ได้กำ� หนดนโยบายเกีย
่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์สำ� หรับบริษท
ั กรรมการ และผูบ
้ ริหารของบริษท
ั โดยก�ำหนด
ห้ามมิให้บริษัท กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 2 อาทิตย์ ก่อนวันประกาศงบการเงินของบริษัทในแต่ละ
ไตรมาสของช่วงสามไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี หรือในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนรอบปีบัญชี จนถึงวันที่ได้ประกาศงบการเงินของบริษัทต่อ
สาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพย์โดยหวังผลตอบแทนในระยะสั้น อนึ่ง ตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการต้องแจ้งให้
บริษัทและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ทราบถึงรายละเอียดการถือหุ้นของบริษัทที่ตนถืออยู่ ณ เวลาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจน
การเปลีย
่ นแปลงการถือหุน
้ ของบริษท
ั ทีต
่ นถืออยูใ่ นระหว่างทีต
่ นยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการภายใน 2 วันท�ำการ นับจากวันทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
ดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ประกาศรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากกรรมการดังกล่าวโดยทันที ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(SGXNET) และจัดส่งส�ำเนารายละเอียดดังกล่าวให้กรรมการท่านอื่นภายใน 7 วัน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการสนับสนุนของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี มีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละครั้งถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คณะจัดการได้ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า การด�ำเนินงานของบริษัท
เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย
่ วข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สน
ิ ส�ำคัญจากการทุจริต เสียหาย รวมทัง้ มีการจัดท�ำ
บัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาจากการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในที่ได้จัดท�ำตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แนะน�ำให้บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง
จากการพิจารณาตามแนวทางดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นว่า ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในในด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษท
ั โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งและคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานความเพียงพอ
และความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทปีละหนึ่งครั้ง จากการควบคุมภายในและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้ก�ำหนดขึ้นและถือปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
รวมถึงค�ำรับรองจากกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงินที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทซึ่งระบุว่า รายงานทางการเงินได้
ถูกจัดท�ำอย่างเหมาะสม และงบการเงินได้สะท้อนสถานะการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทไทยเบฟอย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อ
การประกอบธุรกิจและการด�ำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่าส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟมีระบบการควบคุมภายในทัง้ ด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผลภายในขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทไทยเบฟในปัจจุบัน
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟที่มีในรอบระยะเวลาบัญชีข้างต้น สามารถให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผล แต่ไม่สามารถรับรองอย่างสมบูรณ์ว่า บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจคาดการณ์ได้ในความมุ่งมั่นที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัททราบดีว่า ไม่มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใดที่จะสามารถรับรองได้
อย่างสมบูรณ์ว่า ข้อผิดพลาดที่มีสาระส�ำคัญ การพิจารณาตัดสินใจที่ขาดการไตร่ตรอง การปฏิบัติที่ผิดพลาด การสูญเสีย การทุจริตหรือ
รายการผิดปกติต่างๆ จะไม่เกิดขึ้น

หลักเกณฑ์ที่ 12 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีสัญชาติไทย 3 ท่าน และสัญชาติ
สิงคโปร์ 1 ท่าน ส�ำหรับรายชื่อประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ 1 การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท จากคุณวุฒิของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ สอบทานกระบวนการจัดท�ำรายงาน
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ ท�ำหน้าที่ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย
มีระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ สอบทานการท�ำธุรกรรมของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจในการตรวจสอบเรื่อง
ต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร สามารถเข้าหารือและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และสามารถใช้ดุลยพินิจในการเชิญ
กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม และมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ทีม
่ ค
ี วามรูค
้ วามสามารถ ความช�ำนาญในวิชาชีพ ผลการปฏิบต
ั งิ านอันเป็นทีย
่ อมรับ ความเป็นอิสระ
ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการให้บริการทางวิชาชีพอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชีทจี่ ะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พจิ ารณาว่าผูส้ อบบัญชี
(ทัง้ ส�ำนักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบ
ั การเสนอชือ่ เพือ่ รับผิดชอบการตรวจสอบ) มีทรัพยากรและประสบการณ์ทจี่ ำ� เป็น งานสอบบัญชีอน
ื่
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ขนาดและความซับซ้อนของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบ และจ�ำนวนและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่
ระดับหัวหน้างานและเจ้าหน้าทีต
่ รวจสอบทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายให้รบ
ั ผิดชอบงานตรวจสอบ เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าผูส้ อบบัญชีมค
ี วามเหมาะสม
ส�ำหรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกวาระหรือไม่ ก่อนเสนอความเห็นการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439) หรือนางสาว
สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494)
หรือนางวิไล บูรณกิติโสภณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920) คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อ 712
และ 713(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
โดยปกติ ไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มรวมถึงบริษัทร่วมที่ส�ำคัญของบริษัท ได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
(“เคพีเอ็มจี ประเทศไทย”) และส�ำนักงานสอบบัญชีในกลุ่มเคพีเอ็มจีในประเทศต่างๆ เป็นผู้สอบบัญชี โดยอินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ
โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด และอินเตอร์เบฟ อินเวสท์เมนท์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ส�ำคัญของบริษัทได้แต่งตั้งเคพีเอ็มจี ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นผู้สอบบัญชี ส�ำหรับเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด และเฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ส�ำคัญของบริษัท
และทั้งสองบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้แต่งตั้งเคพีเอ็มจี ประเทศสิงคโปร์ (KPMG LLP) เป็นผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ดี
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีบริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทจ�ำนวน 7 บริษัท คือ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์
ลิมิเต็ด ยูเอสเอ อิงค์, เบสท์ สปิริตส์ คอมพานี ลิมิเต็ด, อินเตอร์เบฟ มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี, อินเตอร์เบฟ (แคมโบเดีย) คอมพานี ลิมิเต็ด,
เบียร์โค ลิมเิ ต็ด, เวลวอเตอร์ ลิมเิ ต็ด และ อินเตอร์เนชัน
่ แนล เบฟเวอเรจ เวียดนาม คอมพานี ลิมเิ ต็ด ได้ใช้บริการผูส้ อบบัญชีจากส�ำนักงานอืน
่ ๆ
ที่ไม่ใช่เคพีเอ็มจี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจนเป็นที่พอใจแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงานอื่นที่
แตกต่างนี้เป็นส�ำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสมกับบริษัทย่อยและการแต่งตั้งดังกล่าวไม่ลดทอนมาตรฐานและประสิทธิภาพของการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท ดังนั้น การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จึงเป็นไปตามข้อ 715 และ 716 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ตามงบการเงินส�ำหรับส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทไทยเบฟ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อยทั้งหมด ได้ช�ำระค่าสอบบัญชีให้แก่เคพีเอ็มจี ประเทศไทยและผู้สอบบัญชีอื่น เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 62.23 ล้านบาท และ
6.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ได้ช�ำระค่าบริการทางวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ให้แก่เคพีเอ็มจี
ประเทศไทยและผู้สอบบัญชีอื่น เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 2.09 ล้านบาท และ 3.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริการทาง
วิชาชีพอืน
่ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอบเขตของงานให้บริการทางวิชาชีพอืน
่ และยืนยันว่า ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการทางวิชาชีพอื่นไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของเคพีเอ็มจี ประเทศไทยและผู้สอบบัญชีอื่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจ และรายการทีเ่ กีย
่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกๆ ไตรมาส และเมื่อมีกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 นอกเหนือ
จากการประชุมตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จด
ั ประชุมหนึง่ ครัง้ ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต
้ รวจสอบภายในโดยไม่มฝ
ี า่ ยบริหารเข้าร่วม
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เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สรุปให้กรรมการตรวจสอบทราบในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขต
และผลการตรวจสอบ รายการทางบัญชีที่ส�ำคัญจากการสอบทาน/ตรวจสอบ และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีที่
เกี่ยวข้องและประเด็นที่มีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินของบริษัท
กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับใน
องค์กรสามารถแจ้งข้อเท็จจริงอันมีมูลเกี่ยวกับการกระท�ำที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจเป็นความผิดหรือความไม่ปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน ซึ่ง
รวมถึงอาชญากรรมและการกระท�ำอันผิดกฎหมายต่างๆ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความผิดปกติทางด้านการเงิน และการกระท�ำอันเป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่แจ้งข้อร้องเรียนโดยสุจริตสามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทจะด�ำเนินการ
กับข้อร้องเรียนอย่างเข้มงวดและจะท�ำการสืบสวนเรื่องราวตามความเหมาะสม รวมถึงปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนจากความเสียหาย
หรือการถูกท�ำร้ายหรือการถูกคุกคามอันมีสาเหตุมาจากการแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว รายละเอียดของนโยบายการรับข้อร้องเรียนได้รับ
การเผยแพร่และเปิดเผยเป็นการสาธารณะต่อพนักงานทุกคนบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายดังกล่าว
และจะท�ำให้มั่นใจได้ถึงความเป็นอิสระของกระบวนการสืบสวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ พร้อมทั้งมีการด�ำเนินการและติดตามผลอย่างเหมาะสม

หลักเกณฑ์ที่ 13

การตรวจสอบภายใน

บริษท
ั จัดตัง้ ส�ำนักตรวจสอบภายในซึง่ เป็นหน่วยงานอิสระขึน
้ ภายในบริษท
ั เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษท
ั ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสีย
่ ง ระบบการควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลกิจการ ในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนของผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายในจะถูกก�ำหนดตามความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจาก
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่และประธานกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายในจะได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการตรวจสอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และส�ำนักตรวจสอบภายในรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานการบริหารงานต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ จากโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาดังกล่าว ท�ำให้
ส�ำนักตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของส�ำนัก
ตรวจสอบภายในซึง่ ได้รบ
ั การอนุมต
ั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักตรวจสอบภายในมีอำ� นาจในการเข้าตรวจสอบเอกสาร บันทึก ทรัพย์สน
ิ
และบุคลากรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักตรวจสอบภายในยัง
เป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ซึ่งใช้แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในทีก
่ ำ� หนดโดยสถาบันผูต
้ รวจสอบภายในสากลและส�ำนักตรวจสอบภายในได้นำ� มาตรฐานเหล่านีม
้ าใช้ในการปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบ
ส�ำนักตรวจสอบภายในได้จัดท�ำแผนการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงซึ่งท�ำให้กิจกรรมการตรวจสอบถูกก�ำหนดอยู่ใน
แนวทางเดียวกับความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ การประเมินความเสี่ยงจะให้ความส�ำคัญและก�ำหนดช่วงเวลาของการตรวจสอบ
อย่างเหมาะสมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและการควบคุมภายในที่ส�ำคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ส�ำนักตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในที่เสนอและได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแก่ผู้บริหารเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และทุก
ไตรมาส ส�ำนักตรวจสอบภายในจะรายงานสถานะของแผนการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ และการด�ำเนินการของผู้บริหารแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประเด็นส�ำคัญที่ตรวจพบจะมีการพิจารณาหารือและติดตามผลในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะก�ำกับดูแลความเหมาะสมและระยะเวลาในการด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบภายในด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำนักตรวจสอบภายในจะสรรหาว่าจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามทักษะและประสบการณ์ที่จ�ำเป็น พนักงานเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องและโอกาสในการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มเติมความรู้ทางเทคนิคและทักษะการตรวจสอบ นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาความช�ำนาญทาง
วิชาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในหรือวุฒิบัตรทางวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าส�ำนักตรวจสอบภายในมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม
ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

ง. สิทธิของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบ
หลักเกณฑ์ที่ 14

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเวลา ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) ทั้งนี้ บริษัทได้
ให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดย
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษัทโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่ 15

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่มีเพียงแค่การประกาศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) เท่านั้น แต่หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่) ยังได้ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้สามารถ
ส่งข้อมูลต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นโดยประกาศผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) ในเวลาที่เหมาะสม หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มี
หน้าที่สรุปผลประกอบการประจ�ำไตรมาส หลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยผลประกอบการระหว่างกาลและรายปีแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
สอบถามฝ่ายจัดการเกี่ยวกับประเด็นทางการเงิน การตลาด หรือกลยุทธ์อื่นๆ นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้พบกับนักลงทุน
เป็นประจ�ำเพื่อสื่อสารถึงนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทท�ำให้นักลงทุนสามารถเข้าใจการด�ำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และยังน�ำเสนอ
รายละเอียดต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย
ในขณะเดียวกัน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีหน้าที่รายงานให้ผู้บริหารทราบความคิดเห็นหรือข้อกังวลใจของนักลงทุนด้วย ท่านสามารถ
หารายละเอียดที่อยู่และข้อมูลการติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้จากข้อมูลส�ำหรับนักลงทุนในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ หรือจากหัวข้อนักลงทุน
สัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.thaibev.com/ir.html

หลักเกณฑ์ที่ 16

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผูถ
้ อื หุน
้ บริษท
ั จะด�ำเนินการตามล�ำดับระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ
้ อื หุน
้ โดยบริษท
ั ได้จด
ั ส่งหนังสือเชิญประชุม
ผูถ
้ อื หุน
้ พร้อมเอกสาร และข้อมูลประกอบการประชุมทีม
่ รี ายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ อีกทัง้ บริษท
ั ยังได้ประกาศข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้องกับการประชุม
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ บริษท
ั ได้ลงประกาศเชิญประชุมผูถ
้ อื หุน
้ ในหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศสิงคโปร์ (เป็นเวลา 1 วัน) ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนการประชุม
ผูถ
้ อื หุน
้ และในหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศไทย (เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 วันติดต่อกัน) ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนการประชุมผูถ
้ อื หุน
้ เพือ่ บอกกล่าว
ล่วงหน้าถึงการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุมตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ก�ำหนด
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน รวมถึงกรรมการซึ่งเป็น
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี ประเทศไทย จะเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ
ข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบบัญชีและเนื้อหาในหน้ารายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะ
ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และในระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและ
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ทัง้ นี้ ในทีป
่ ระชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ประจ�ำปี 2560 บริษท
ั ได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษท
ั ได้แก่ ส�ำนักตรวจสอบภายใน ส�ำนักกฎหมาย
และสายงานก�ำกับดูแล เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน รวมทั้งเชิญผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน
และเชิญตัวแทนจาก เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบอิสระในการตรวจนับคะแนนเสียง (Scrutineer) ซึ่งการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
อิสระในการนับคะแนนเสียงดังกล่าว เป็นไปตามข้อ 730เอ (3) และ (4) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
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ประธานในที่ประชุมจะตอบค�ำถามและให้ข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยบริษัทจะเปิดเผย มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGXNET) ทันทีภายหลังจากการประชุมและก่อนช่วงก่อนเปิดตลาด (pre-opening session) ในวันท�ำการ
ถัดจากวันประชุม ส�ำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด โดยผู้ถือหุ้น
สามารถขอตรวจสอบได้
บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกระเบียบวาระ ซึ่งจะท�ำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อน�ำผลคะแนน
มารวม ก่อนท�ำการประกาศผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใสบริษัทจะประกาศรายละเอียดผลการลงคะแนน
ทั้งส่วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละมติ โดยแจกแจงเป็นคะแนนและอัตราส่วนร้อยละ ตลอดจนจัดเก็บบัตรลงคะแนน
(ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไว้) เพื่อการอ้างอิงในอนาคต
ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ตามที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ในเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศ
สิงคโปร์ ข้อ 730เอ และแนวปฏิบัติ 7.5 ก�ำหนดว่า (เว้นแต่ได้รับการยกเว้นจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) บริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์
เพื่อจ�ำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลาดแรก ถูกก�ำหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์ เว้นแต่มีข้อจ�ำกัดของกฎหมาย
ห้ามมิให้บริษัทจดทะเบียนด�ำเนินการดังกล่าว และบริษัทจดทะเบียนควรจัดให้มีช่องทางอื่นๆ ในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น
การเผยแพร่ภาพวีดีโอบนอินเตอร์เน็ต (webcast) และการประชุมเพื่อให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูงได้
ในเรื่องนี้ ตามประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ไทยเบฟได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว
และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์ข้อ 730เอ(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ไม่ใช้บังคับกับไทยเบฟ ดังนั้น
ไทยเบฟสามารถด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทยต่อไป โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ข้อ 2.4 ของ
แนวปฏิบัติ 7.5 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ก็ไม่มีข้อคัดค้านในการที่ไทยเบฟจะไม่จัดให้มีการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (video conference) และเผยแพร่ภาพวีดีโอบนอินเตอร์เน็ต (webcast) ต่อผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อติดตามกระบวนการ
ประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
บริษัทประสงค์จะให้เหตุผลส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทยต่อไป ดังนี้
•

ภายใต้กฎหมายไทย บุคคลซึ่งเปิดบัญชีไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“ซีดีพี”)ซึ่งมีหุ้นของไทยเบฟฝากไว้
ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับซีดีพีนั้น ซีดีพีถือเป็นผู้ถือหุ้นในทางทะเบียนของบริษัท และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไทยเบฟ ทั้งนี้ ผู้ฝากหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งฝากหุ้นไว้กับซีดีพี (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) ไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายไทยให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของไทยเบฟ แม้ว่าการประชุม
ผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์

•

ไทยเบฟได้รับค�ำแนะน�ำจากที่ปรึกษากฎหมายว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัดและข้อบังคับของบริษัท ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นว่าผู้ที่
ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าดูการประชุมผู้ถือหุ้นจากสถานที่อื่นภายนอกห้องประชุม นอกจากนี้ อ�ำนาจของประธานในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยในการอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเข้าดูการประชุมผู้ถือหุ้นจากสถานที่อื่นภายนอกห้องประชุมยังถูกจ�ำกัดโดย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัดและข้อบังคับของบริษัท

แม้ว่าจะมีข้อห้ามตามกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมเพื่อสื่อสารระหว่างไทยเบฟกับผู้ฝากหลักทรัพย์ในประเทศ
สิงคโปร์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์วางแผนจัดการประชุมในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ข้อมูลของบริษัท
ในไม่ช้าหลังจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทยแล้วเสร็จ เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์สามารถได้รับข้อมูลเท่าเทียมกับข้อมูล
ที่เปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติปัจจุบันของบริษัท ผู้ฝากหลักทรัพย์ (และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์) ซึ่งมีหุ้นของบริษัท
ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับซีดีพี สามารถสั่งให้ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน
โดยกรอกแบบค�ำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายังซีดีพีตามวันที่ก�ำหนดไว้ อนึ่ง แบบค�ำสั่งการออกเสียงลงคะแนนดัง
กล่าวจะระบุวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะเดียวกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในทางปฏิบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิของตนในการออกเสียงตามวาระการประชุมผ่านซีดีพีได้อย่างเต็มที่
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
และศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายอึง้ ตัก พัน เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทุกท่านมีคณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัตเิ หมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ใน
รายงานการก�ำกับดูแลกิจการในรายงานประจ�ำปี โดยผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระ
ส�ำคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัททั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี ซึ่งได้จัดท�ำตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards – IFRS) โดยพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ นโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส�ำคัญ และ
การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
รายงานทางการเงินของบริษท
ั ได้จด
ั ท�ำขึน
้ โดยถูกต้องตามทีค
่ วรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อก�ำหนดของกฎหมาย รวมทัง้ เปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง เพื่อรับทราบและหารือกัน
อย่างเป็นอิสระถึงขอบเขตการตรวจสอบ ข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ความเห็นและประเด็นที่พบจากการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งอุปสรรคปัญหาในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในแจ้งว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ ตลอดจน
ไม่มีอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงาน และความขัดแย้งกับฝ่ายจัดการ
2. การสอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีการด�ำเนินการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากการสอบทานพบว่า มีการด�ำเนินการสอดคล้องกับนโยบายการเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่ได้รับการอนุมัติ
จากทีป
่ ระชุมผูถ
้ อื หุน
้ ธุรกรรมทีท
่ ำ� กับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียได้กระท�ำขึน
้ เสมือนหนึง่ เป็นธุรกรรมทีท
่ ำ� กับบุคคลภายนอก เป็นรายการทีส่ มเหตุสมผลตามข้อก�ำหนด
ทางการค้าปกติ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษท
ั และมีการอนุมต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนอย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในตามสรุปผลการตรวจสอบที่ส�ำนักตรวจสอบภายในได้
รายงานเป็นรายไตรมาสและผลการประเมินการควบคุมภายในประจ�ำปีโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) พบว่า
มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีในการประเมินการควบคุมภายในของ
บริษัทในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงิน ที่รายงานว่า ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
4. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่การอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี ประเมินผลการด�ำเนินการด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท ก�ำกับดูแลให้ส�ำนักตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระโดยให้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อแนะน�ำในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบต
ั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ิ ซึง่ พบว่า ผลการปฏิบต
ั งิ านบรรลุผลตามเป้าหมายและแผนงานที่กำ� หนดไว้
5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ำกับดูแลให้บริษัทด�ำเนินกิจการต่างๆ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่พบรายการที่บริษัทกระท�ำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ความช�ำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการทางวิชาชีพอื่นนอกเหนือจาก
ค่าสอบบัญชีของปีที่ผ่านมา รวมทั้งขอบเขตของงานให้บริการทางวิชาชีพอื่นดังกล่าวโดยเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ�ำปี 2561 และพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 10.42 ล้านบาท นอกจากนี้ ส�ำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งให้ส�ำนักงานหรือบริษัทสอบบัญชีอื่นที่แตกต่างจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ
จ�ำนวนเจ็ดบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า การแต่งตั้งดังกล่าวจะไม่ลดทอนมาตรฐานและประสิทธิภาพของการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
โดยสรุปในรอบปีบญ
ั ชีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบต
ั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีก
่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใส โดยมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษท
ั มีความถูกต้องในสาระส�ำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยเบฟอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ
เหมาะสม รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
22 พฤศจิกายน 2560

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และ
ของเฉพาะบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ตามล�ำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัท
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
มูลค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 9 10 13 และ 14
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีการลงทุนและด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก และมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่างๆ
เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ผลการด�ำเนินงานของบางธุรกิจและการลงทุน
ในบางประเทศอาจไม่เป็นไปตามความคาดการณ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่า

วิธีการตรวจสอบส�ำหรับกลุ่มบริษัทและบริษัทของข้าพเจ้ารวมถึง
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการประมาณมูลค่าและวิธีการ
พิจารณาข้อบ่งชี้ของการลดมูลค่า
• พิจารณาการก�ำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษัท
• พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดคิดลดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่าย
บริหาร โดยประเมินข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการกระแส
เงินสดคิดลดกับผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและแผนการด�ำเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดมูลค่าของ
เคพีเอ็มจีในการประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้
โดยเปรียบเทียบกับอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินทุน
ของอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทด�ำเนินกิจการอยู่
• ทดสอบการค�ำนวณของประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
• พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณกระแส
เงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนและ
• การประเมินความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มูลค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย และที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับระดับความส�ำเร็จในการประกอบกิจการ
ให้เกิดผลก�ำไรในอนาคตซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการก�ำหนด
รูปแบบและสมมติฐานควบคู่กับการประมาณการความเสี่ยงเกี่ยวเนื่อง
ที่เกิดขึ้นจากการประมาณการการคิดลดกระแสเงินสด ข้าพเจ้า
จึงพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 เกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนในปี 2559 ส่งผลให้งบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ครอบคลุมระยะเวลา
สิบสองเดือน ขณะที่ข้อมูลเปรียบเทียบเป็นข้อมูลส�ำหรับระยะเวลาเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งท�ำให้ข้อมูลที่น�ำเสนอในรอบระยะ
เวลาดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัทได้น�ำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40
ในรูปแบบของงบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ และข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งข้าพเจ้า
ไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้น
เมื่อจัดท�ำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการ
สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
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สาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม
่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย
่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนย
ั ส�ำคัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัท
ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นิตยา เชษฐโชติรส)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4439
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
23 พฤศจิกายน 2560
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบแสดง
ฐานะการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า

4, 6

ลูกหนี้อื่น

9,929,210

5,059,219

6,848,862

1,734,302

305

3,963

-

-

2,627,222

2,588,209

569,068

454,969

620,566

721,253

64,977

35,575

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

316,726

418,741

11,548,290

7,030,836

สินค้าคงเหลือ

7

37,761,172

38,145,322

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

4,665,825

3,167,189

31,070

12,396

55,921,026

50,103,896

19,062,267

9,268,078

78,372,625

78,462,833

-

-

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

9

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10

-

-

168,015,496

167,792,016

168,388

275,378

-

-

4

107,470

97,821

12,164

11,467

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

12

1,522,947

1,208,503

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

48,531,803

47,870,826

111,924

95,707

ค่าความนิยม

14

6,963,821

7,025,111

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

192,906

212,191

53,729

42,040

สิทธิการเช่า

124,639

137,893

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้ระยะยาวอื่นบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

15

509,342

372,056

39,341

34,335

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

16

1,825,403

1,886,819

251,654

261,028

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

138,319,344

137,549,431

168,484,308

168,236,593

รวมสินทรัพย์

194,240,370

187,653,327

187,546,575

177,504,671
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งบแสดง
ฐานะการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559
(พันบาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย
้ ม
ื ระยะสัน
้
จากสถาบันการเงิน

17

5,703,438

3,495,328

3,952,815

1,989,550

4, 18

4,797,456

4,532,296

-

-

เจ้าหนี้อื่น

19

6,467,508

5,298,375

234,653

215,390

ตั๋วเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

17

24,950,451

15,500,615

24,950,451

14,955,640

4, 17

384,157

315,358

37,231,265

50,838,947

เจ้าหนี้การค้า

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

4,500

-

-

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

3,453,496

1,716,489

132,722

114,436

15,929

19,104

-

-

1,893,784

1,941,153

44,618

308,279

47,670,719

32,818,718

66,546,524

68,422,242

4, 17

221

104

27,494,000

1,264,536

หุ้นกู้

17

2,000,000

2,000,000

-

-

ตั๋วเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

17

8,000,000

25,089,353

8,000,000

24,763,289

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

15

868,303

1,026,732

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

21

3,088,932

2,886,553

231,038

201,261

99,192

119,617
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รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

14,056,648

31,122,359

35,725,186

26,229,208

รวมหนี้สิน

61,727,367

63,941,077

102,271,710

94,651,450

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

20

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

150

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบแสดง
ฐานะการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559
(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

22
25,155,025

ทุนจดทะเบียน

25,155,025

25,155,025

25,155,025

25,110,025

25,110,025

31,035

31,035

25,110,025

25,110,025

(19,718,440)

(19,718,440)

22

17,215,737

17,215,737

17,215,737

17,215,737

23

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

106,085,610

86,796,632

39,984,527

37,596,424

7,765,846

33,541

-

128,780,006

120,069,800

85,274,865

82,853,221

3,732,997

3,642,450

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

132,513,003

123,712,250

85,274,865

82,853,221

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

194,240,370

187,653,327

187,546,575

177,504,671

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

23

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

11

(2,812,926)
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งบก�ำไรขาดทุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับ
งวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับ
งวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

(พันบาท)

รายได้

25
4, 33

189,997,301

139,152,663

-

-

4

-

-

6,991,238

5,158,683

4, 10

5,499

4,984

15,392,990

17,369,640

4

42,610

37,490

445,206

218,744

34,895

49,922

56,216

66,353

616,785

642,515

9,078

2,406

190,697,090

139,887,574

22,894,728

22,815,826

4, 7

131,898,650

97,590,784

-

-

ต้นทุนการให้บริการ

4

-

-

2,291,803

1,448,797

ค่าใช้จ่ายในการขาย

4, 27

18,573,766

13,388,906

-

-

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4, 28

12,000,424

8,790,385

551,692

384,568

ต้นทุนทางการเงิน

4, 31

981,337

813,036

2,203,809

1,678,840

163,454,177

120,583,111

5,047,304

3,512,205

- ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจาก
เงินลงทุน ในบริษัทร่วม

4,072,898

3,374,649

-

-

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ใน เงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม

8,496,587

-

-

-

39,812,398

22,679,112

17,847,424

19,303,621

รายได้จากการขาย
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

4, 26

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

25

รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(สุทธิจากภาษีเงินได้)

4, 9

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

32

ก�ำไรส�ำหรับปี/งวด

(5,131,634)

(3,642,816)

(383,202)

(316,865)

34,680,764

19,036,296

17,464,222

18,986,756

34,509,739

18,919,624

17,464,222

18,986,756

171,025

116,672

-

-

34,680,764

19,036,296

17,464,222

18,986,756

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

1.37

0.75

0.70

0.76

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

1.37

0.75

0.70

0.76

การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

11

ก�ำไรส�ำหรับปี/งวด
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

34
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบก�ำไรขาดทุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวดเก้า
เดือน
สิน
้ สุดวันที่
30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

(พันบาท)
34,680,764

ก�ำไรส�ำหรับปี/งวด

19,036,296

17,464,222

18,986,756

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในก�ำไรหรือขาดทุน
การตีราคามูลค่าที่ดินใหม่

13

(141,471)

1,730,671

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยส�ำหรับโครงการผล
ประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้

21

(183,254)

75,358

(12,630)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

32

64,713

(360,859)

2,526

(10,104)

4,325

(865)

(260,012)

1,445,170

282,863

2,136,647

-

-

-

-

-

-

-

8,726

-

-

8,648

-

-

-

-

3,460

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในก�ำไรหรือขาดทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอืน
่ จากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม

4, 9

- ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการ
ด�ำเนินงานปกติ จากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม
- การรับรู้ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนได้เสียในเงินลงทุนเผื่อ
ขายของบริษัทร่วม

(8,506,039)

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ

(2,274,379)

การเปลีย
่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของเงินลงทุน
เผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(3,702)
32

740

(1,532,917)

(10,500,517)

621,104

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี/งวด
- สุทธิจากภาษี

(10,760,529)

2,066,274

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี/งวด

23,920,235

21,102,570

17,454,118

18,990,216

23,742,680

20,757,136

17,454,118

18,990,216

177,555

345,434

-

-

23,920,235

21,102,570

17,454,118

18,990,216

(10,104)

3,460

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี/งวด

11

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

25,110,025

-

-

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวด

-

(19,718,440)

-

-

-

-

-

-

-

-

(19,718,440)

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

35

25,110,025

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวด

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผถ
ู้ อื หุน
้

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ

ผลต่างจาก
ทุนเรือนหุ้น
การ
ที่ออกและ ปรับโครงสร้าง
ช�ำระแล้ว
ทางธุรกิจ

Thai Beverage Public Company Limited and its Subsidiaries

17,215,737

-

-

-

-

-

-

-

17,215,737

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

2,900,000

-

-

-

-

-

-

-

2,900,000

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

86,796,632

18,984,222

64,598

18,919,624

(16,572,616)

-

(16,572,616)

(16,572,616)

84,385,026

ยังไม่ได้
จัดสรร

ก�ำไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(858,727)

(1,522,591)

(1,522,591)

-

-

-

-

-

663,864

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

5,115,654

1,154,344

1,154,344

-

-

-

-

-

3,961,310

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคา
สินทรัพย์

11,593

4,514

4,514

-

-

-

-

-

7,079

3,497,326

2,136,647

2,136,647

-

-

-

-

-

1,360,679

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

(16,572,616)

20,757,136

1,837,512

18,919,624

(16,572,616)

-

(16,572,616)

7,765,846 120,069,800

1,772,914

1,772,914

-

-

-

-

-

5,992,932 115,885,280

รวมองค์
ประกอบอื่น
ของ
ส่วนของผู้ถือ
หุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจาก
การ ส่วนแบ่งก�ำไร
เปลี่ยนแปลงใน
ขาดทุน
มูลค่ายุติธรรม
เบ็ดเสร็จ
ของ
อื่นจากเงิน
เงินลงทุนเผื่อ
ลงทุน
ขาย ในบริษัทร่วม

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

14,450

21,102,570

2,066,274

19,036,296

3,642,450 123,712,250

345,434

228,762

116,672

(83,217) (16,655,833)

14,450

(97,667) (16,670,283)

(97,667) (16,670,283)

3,380,233 119,265,513

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

งบการเงินรวม
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-

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,110,025 (19,718,440) 17,215,737

-

-

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

-

-

-

35

24

25,110,025 (19,718,440) 17,215,737

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

พนักงานระยะยาว

ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ
ยังไม่ได้
จัดสรร

34,354,993

(154,746)

34,509,739

(15,066,015)

-

(15,066,015)

(15,066,015)

-

2,900,000 106,085,610

-

-

-

-

-

-

-

-

2,900,000 86,796,632

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ก�ำไรสะสม

33,541

-

-

-

33,541

-

33,541

-

33,541

-

ทุนส�ำรองอื่นการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

(3,132,810)

(2,274,083)

(2,274,083)

-

-

-

-

-

-

(858,727)

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

5,002,515

(113,139)

(113,139)

-

-

-

-

-

-

5,115,654

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์

9,678

(1,915)

(1,915)

-

-

-

-

-

-

11,593

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
เผื่อขาย

(4,725,850)

(8,223,176)

(8,223,176)

-

-

-

-

-

-

3,497,326

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

34,509,739

(15,032,474)

-

(15,032,474)

(15,066,015)

33,541

33,541

8,552

177,555

6,530

171,025

23,920,235

(10,760,529)

34,680,764

(87,008) (15,119,482)

8,552

(95,560) (15,128,034)

(95,560) (15,161,575)

-

(2,812,926) 128,780,006 3,732,997 132,513,003

(10,612,313) 23,742,680

(10,612,313) (10,767,059)

-

33,541

-

33,541

-

33,541

7,765,846 120,069,800 3,642,450 123,712,250

รวม
ส่วนแบ่งก�ำไร องค์ประกอบอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของ
อื่นจากเงินลงทุน ส่วนของผู้ถือ
ในบริษัทร่วม
หุน
้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ
ที่ออกและ ปรับโครงสร้าง
ช�ำระแล้ว
ทางธุรกิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

154
งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวด
25,110,025

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

25,110,025

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว

-

35

หมายเหตุ

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวด

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

31,035

-

-

-

-

-

31,035

ผลต่างจากการ
ปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

17,215,737

-

-

-

-

-

17,215,737

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

2,900,000

-

-

-

-

-

2,900,000

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

37,596,424

18,990,216

3,460

18,986,756

(16,572,616)

(16,572,616)

35,178,824

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

82,853,221

18,990,216

3,460

18,986,756

(16,572,616)

(16,572,616)

80,435,621

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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35

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

25,110,025

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

-

-

-

25,110,025

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

24

ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

31,035

-

-

-

-

-

-

31,035

17,215,737

-

-

-

-

-

-

17,215,737

ผลต่างจากการ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ปรับโครงสร้าง
ส่วนเกิน
และช�ำระแล้ว
ทางธุรกิจ มูลค่าหุ้นสามัญ
หมายเหตุ

2,900,000

-

-

-

-

-

-

2,900,000

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

39,984,527

17,454,118

(10,104)

17,464,222

(15,066,015)

(15,066,015)

-

37,596,424

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

33,541

-

-

-

33,541

-

33,541

-

ทุนส�ำรองอื่นการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

85,274,865

17,454,118

(10,104)

17,464,222

(15,032,474)

(15,066,015)

33,541

82,853,221

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี/งวด

34,680,764

19,036,296

4,307,684

3,293,208

17,464,222

18,986,756

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

36,953

22,335

(445,206)

(218,744)

ดอกเบี้ยรับ

(42,610)

(37,490)

ต้นทุนทางการเงิน

981,337

813,036

2,274

(2,809)

(58)

(5,095)

(5,511)

-

-

ตัดจ�ำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ช�ำนาญการ

50,000

37,500

9,374

7,031

ขาดทุนจากค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)

47,504

(1,541)

-

-

-

2,405

-

-

ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(7,420)

-

-

-

กลับรายการก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น

68,281

-

-

-

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ

6

ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2,203,809

1,678,840
(59,255)

-

(2,408)

ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14,528

49,960

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(กลับรายการ)

82,130

(88,057)

-

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

92,983

-

-

-

เงินปันผลรับ

(5,499)

(4,984)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการค่าตอบแทนระยะยาว

246,055
24

33,541

(306)

(15,392,990)

1

(17,369,640)

22,754

17,747

-

15,005

-

-

-

-

-

-

187,457

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่น
ของบริษัทร่วม

4, 9

(8,496,587)

ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม

4, 9

(4,072,898)

(3,374,649)

32

5,131,634

3,642,816

383,202

316,865

33,108,606

23,545,229

4,296,759

3,381,936

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้า

1,310,168

(114,099)

1,985,806

93,175

363,712

(69,208)

(4,933)

ลูกหนี้อื่น

100,335

(113,536)

(29,402)

(18,262)

สินค้าคงเหลือ

336,646

(2,941,425)

-

-

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(32,338)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(1,461,555)

861,729

264,806

(318,943)

67,018

49,467

1,012,786

(18,674)
256,855

9,371
91,742

478,159

21,985

107,137

(47,369)

(349,922)

(263,661)

176,698

(226,901)

(78,976)

(5,607)

(7,364)

(3,127)

26

-

4,074,974

5,717,226

(12,269)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

33,207,845

22,802,535

จ่ายภาษีเงินได้

(3,634,833)

(4,314,120)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

29,573,012

18,488,415

3,707,578

5,514,672

42,019

35,520

454,670

259,662

2,273,453

2,355,752

15,392,990

17,369,640

3,658

(1)

(367,396)

(202,554)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)

-

-

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

-

-

(15,757,081)

(7,161,100)

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง

-

-

11,317,210

7,151,300

เงินสดจ่ายส�ำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

9,467

14,450

7,500

-

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม

(230,980)

(351,750)

เงินสดจ่ายส�ำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม

(1,694)

-

-

-

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

42,420

-

-

-

-

22,483

-

-

ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(5,507,441)

(2,954,297)

(46,666)

(42,001)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

155,969

132,316

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(49,769)

(56,355)

ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2,396

1,210

70

-

(23,779)

2,656

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(3,053,301)

(446,266)

744
(17,902)

11,120,555

56
(10,558)

17,215,249
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(791,059)

(942,360)

(1,974,620)

(1,847,680)

(15,066,015)

(16,572,616)

(15,066,015)

(16,572,616)

(95,560)

(97,667)

-

-

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(1,072,120)

(375,737)

-

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

21,665,431

3,768,903

20,050,000

2,700,000

(18,343,772)

(7,750,000)

(18,050,000)

(6,350,000)

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

4,500

-

-

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

-

-

29,492,921

32,342,400

ช�ำระคืนเงินกูย
้ ม
ื ระยะสัน
้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

-

-

(43,395,323)

(38,862,300)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

-

-

27,494,000

-

(1,264,536)

ช�ำระคืนเงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้

-

8,000,000

11,000,000

8,000,000

10,000,000

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(15,869,509)

(4,633,731)

(15,000,000)

(3,000,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(21,568,104)

(15,603,208)

(9,713,573)

(21,590,196)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

4,951,607

2,438,941

5,114,560

1,139,725

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2559 และ 1 มกราคม 2559

5,059,219

3,489,986

1,734,302

594,577

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน

(81,616)
5

9,929,210

(869,708)
5,059,219

6,848,862

1,734,302

รายการที่ไม่เป็นเงินสด
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จะเรียกช�ำระตามข้อตกลง
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
ลูกหนี้อื่นค่าตอบแทนระยะยาว-หุ้น

643,402
-

-

-

24,950,000

500,249

4,002

3,203

-

18,536

-

รายงานประจำ�ปี 2560
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งบการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ สารบัญ

หมายเหตุ สารบัญ

1

ข้อมูลทั่วไป

22

ทุนเรือนหุ้น

2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

23

ส�ำรอง

3

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

24

4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - แผนการก�ำหนด
ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว

5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

25

ส่วนงานด�ำเนินงาน

6

ลูกหนี้การค้า

26

รายได้อื่น

27

ค่าใช้จ่ายในการขาย

28

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

29

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

30

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

31

ต้นทุนทางการเงิน

32

ภาษีเงินได้

33

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

34

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

35

เงินปันผล

36

เครื่องมือทางการเงิน

37

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

38

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

39

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

40

ข้อมูลเพิ่มเติม

7
8

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

12
13

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

ค่าความนิยม

15

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

17

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

18

เจ้าหนี้การค้า

19

เจ้าหนี้อื่น

20

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

21

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) “บริษท
ั ” เป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ่ ด
ั ตัง้ ขึน
้ ในประเทศไทย และมีทอี่ ยูจ่ ดทะเบียนตัง้ อยูเ่ ลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549
บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและให้บริการด้านการจัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)
ด�ำเนินธุรกิจหลักเกีย
่ วกับการผลิตและการจัดจ�ำหน่าย เครือ่ งดืม
่ ผสมแอลกอฮอล์และไม่ผสมแอลกอฮอล์ และอาหาร รายละเอียดของบริษท
ั ย่อย
และบริษัทร่วมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังนี้
บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

บริษัทย่อยทางตรง
1.

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตเบียร์ น�้ำดื่มและน�้ำโซดา

ไทย

100.00

100.00

2.

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด

ผลิตเบียร์ น�้ำดื่มและน�้ำโซดา

ไทย

100.00

100.00

3.

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผลิตเบียร์ น�้ำดื่มและน�้ำโซดา

ไทย

100.00

100.00

4.

บริษัท แสงโสม จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

5.

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

6.

บริษัท มงคลสมัย จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

7.

บริษัท ธนภักดี จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

8.

บริษัท กาญจนสิงขร จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

9.

บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

10. บริษัท อธิมาตร จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

11. บริษัท เอส. เอส. การสุรา จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

12. บริษัท แก่นขวัญ จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

13. บริษัท เทพอรุโณทัย จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

14. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

15. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์
		 ดิสทิลเลอรี่ จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

16. บริษัท สีมาธุรกิจ จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

17. บริษัท นทีชัย จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

18. บริษัท หลักชัยค้าสุรา จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

19. บริษัท สุราพิเศษทิพราช จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

20. บริษัท ประมวลผล จ�ำกัด

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสุรา

ไทย

100.00

100.00

21. บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จ�ำกัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

22. บริษัท ป้อมกิจ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

23. บริษัท ป้อมคลัง จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00
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บริษัทถือหุ้นร้อยละ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
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ไทย

100.00

100.00

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

26. บริษัท ป้อมบูรพา จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

27. บริษัท ป้อมพลัง จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

28. บริษัท ป้อมนคร จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

29. บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

30. บริษัท น�ำยุค จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุราและเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

31. บริษัท น�ำกิจการ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุรา และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

32. บริษัท น�ำพลัง จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุราและเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

33. บริษัท น�ำเมือง จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุราและเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

34. บริษัท น�ำนคร จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุราและเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

35. บริษัท น�ำธุรกิจ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุราและเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

36. บริษัท น�ำรุ่งโรจน์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุราและเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

37. บริษัท น�ำทิพย์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุราและเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

38. บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

39. บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

40. บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

41. บริษัท ทิพย์ชโลธร จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

42. บริษัท กฤตยบุญ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

43. บริษัท สุราทิพย์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

44. บริษัท สุนทรภิรมย์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

45. บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

46. บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายกากน�้ำตาล

ไทย

99.72

99.72

47. บริษัท อาหารเสริม จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายอาหารสัตว์และปุ๋ย

ไทย

100.00

100.00

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

24. บริษัท ป้อมโชค จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

25. บริษัท ป้อมเจริญ จ�ำกัด

ชื่อกิจการ
บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)
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บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)
48. บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล
		 (ประเทศไทย) จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายวัสดุและ
บริการจัดซื้อจัดจ้าง

ไทย

100.00

100.00

49. บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ�ำกัด

ผลิตอิฐ

ไทย

100.00

100.00

50. บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จ�ำกัด

ผลิตถังไม้โอ๊ค

ไทย

100.00

100.00

51. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายก๊าซชีวภาพ

ไทย

100.00

100.00

52. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายขวด

ไทย

100.00

100.00

53. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด

บริการขนส่งและจัดจ�ำหน่าย

ไทย

100.00

100.00

54. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

ให้บริการด้านโฆษณา
และส่งเสริมการตลาด

ไทย

100.00

100.00

55. บริษัท ทศภาค จ�ำกัด

ธุรกิจโฆษณา

ไทย

100.00

100.00

56. บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ให้บริการด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

ไทย

100.00

100.00

57. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ำกัด

จัดอบรม

ไทย

100.00

100.00

58. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จ�ำกัด

ถือครองเครื่องหมายการค้า

ไทย

100.00

100.00

59. บริษัท เบียร์ช้าง จ�ำกัด

ถือครองเครื่องหมายการค้า
และผลิตหัวเชื้อเบียร์

ไทย

100.00

100.00

60. บริษัท เบียร์อาชา จ�ำกัด

ถือครองเครื่องหมายการค้า
และผลิตหัวเชื้อเบียร์

ไทย

100.00

100.00

61. บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ำกัด 8

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม

ไทย

100.00

100.00

62. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
และจัดจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ไทย

79.66

79.66

63. บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด

บริหารจัดการศูนย์ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ไทย

100.00

100.00

64. International Beverage Holdings Limited

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

65. บริษัท เบฟโค จ�ำกัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก
พลาสติกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ไทย

100.00

-

68. บริษัท น�้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม

ไทย

100.00

-

69. บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริหารจัดการทรัพย์สิน และบริการ

ไทย

100.00

-

70. บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

-

71. บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

-

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสุรา

ไทย

99.90

99.90

73. บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จ�ำกัด 10

จัดจ�ำหน่ายสุรา

ไทย

100.00

100.00

74. บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายสุรา

ไทย

100.00

100.00

ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม

ไทย

79.66

79.66

4

66. บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

4

67. บริษัท เบฟเทค จ�ำกัด

บริษัทย่อยทางอ้อม
72. บริษัท สุราไทยท�ำ จ�ำกัด 9

75. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

2

11
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งบการเงิน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

ไทย

79.66

79.66

ธุรกิจอาหารว่างในอนาคต

ไทย

79.66

79.66

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ในต่างประเทศ

ฮ่องกง

79.66

79.66

79. บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 12

หยุดด�ำเนินกิจการ

ไทย

100.00

100.00

80. บริษัท สุราแม่โขง จ�ำกัด 13

ให้บริการค�ำปรึกษา

ไทย

100.00

100.00

81. บริษัท ช้าง คอร์ป จ�ำกัด

ให้บริการด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

ไทย

100.00

100.00

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

ร้านอาหารญี่ปุ่น

บริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)
76. บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ำกัด 2
77. บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ำกัด

2

78. Oishi International Holdings Limited

14

82. บริษัท เบียร์โค จ�ำกัด 1
83. บริษัท เวลวอเตอร์ จ�ำกัด

1

2

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

100.00

100.00

85. InterBev (Singapore) Limited 1

การตลาดและจัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สิงคโปร์

100.00

100.00

86. InterBev (Cambodia) Co., Ltd. 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

กัมพูชา

100.00

100.00

87. InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
และให้บริการด้านตลาด

มาเลเซีย

100.00

100.00

88. Best Spirits Company Limited 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ฮ่องกง

100.00

100.00

89. International Beverage Holdings
		 (UK) Limited 1

ธุรกิจลงทุน

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

90. International Beverage Holdings

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

91. Beer Chang International Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สิงคโปร์

100.00

100.00

92. International Beverage Trading

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เบอร์มิวดา

100.00

100.00

93. InterBev Investment Limited 1

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

94. International Beverage Vietnam
		 Company Limited 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

100.00

-

95. International Beverage Holdings
		 (Singapore) Pte. Limited 1

ธุรกิจลงทุน

สิงคโปร์

100.00

-

96. BevCo Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

ฮ่องกง

100.00

-

97. International Beverage Holdings
		 Limited USA, Inc. 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สหรัฐอเมริกา

100.00

100.00

98. Super Brands Company Pte. Ltd. 1

ถือครองเครื่องหมายการค้า

สิงคโปร์

100.00

100.00

99. Blairmhor Limited 1

ธุรกิจลงทุน

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

100. Inver House Distillers Limited 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสุรา

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

84. บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด

5

1

(China) Limited 1

Limited 1

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
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บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

101. InterBev Trading (China) Limited 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

100.00

100.00

102. Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd. 1

ผลิตสุรา

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

100.00

100.00

103. InterBev Trading (Hong Kong) Limited 1 ธุรกิจลงทุนและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม

ฮ่องกง

100.00

100.00

104. Blairmhor Distillers Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

105. Wee Beastie Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

106. Moffat & Towers Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

107. Glen Calder Blenders Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

108. Hankey Bannister & Company Limited 1 หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

109. R. Carmichael & Sons Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

110. J MacArthur Junior & Company Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

111. Mason & Summers Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

112. James Catto & Company Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

113. The Knockdhu Distillery Co., Ltd. 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

114. Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd.1 หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

115. The Pulteney Distillery Co., Ltd.1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

116. The Balblair Distillery Co., Ltd.1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

117. Interbev Timor, Unipessoal, Lda 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต

100.00

100.00

118. บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม

ไทย

64.67

64.66

119. บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด 1

ธุรกิจลงทุน

ไทย

64.67

64.66

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม

ไทย

64.67

64.66

บริการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ไทย

64.67

64.66

บริหารตราสินค้า

ฮ่องกง

64.67

64.66

ชื่อกิจการ
บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)

120. บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ำกัด
121. บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จ�ำกัด
122. Great Brands Limited

1

1

1
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งบการเงิน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

ไทย

64.67

64.66

ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
น�้ำดื่มและเครื่องดื่มชูก�ำลัง
และตัวแทนจ�ำหน่ายสุรา

ไทย

99.84

99.84

125. บริษัท ช้างเบียร์ จ�ำกัด 1

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

126. บริษัท โซ วอเตอร์ จ�ำกัด 1

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

127. Oishi F&B (Sinapore) Ple. Ltd.2

ธุรกิจบริหารตราสินค้า
และให้ค�ำปรึกษา

สิงคโปร์

79.66

79.66

128. Oishi Myanmar Limited 2

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมาร์

43.81

43.81

129. Oishi Group Limited Liability Company 2 บริการให้ค�ำปรึกษา

การบริหารด้านการตลาด

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

79.66

79.66

130. บริษัท ก้อยเกี่ยว จ�ำกัด 7

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ไทย

51.00

51.00

ธุรกิจร้านเบเกอรี่

ไทย

70.00

70.00

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

100.00

-

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

100.00

-

134. Fraser and Neave, Limited 3

ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม และสิ่งพิมพ์

สิงคโปร์

28.50

28.53

135. Frasers Centrepoint Limited 3

การพัฒนาและลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์

สิงคโปร์

28.39

28.44

136. Liquorland Limited 3

ลิขสิทธิ์

สหราช
อาณาจักร

49.49

49.49

137. บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 6

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสติก

ไทย

25.87

25.86

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

123. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ำกัด 1

ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชูก�ำลัง

124. บริษัท เอส. พี. เอ็ม. อาหารและเครื่องดื่ม
		จ�ำกัด 1

ชื่อกิจการ
บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)

131. บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ำกัด

7

132. บริษัท บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด7
133. บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด

7

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

บริษัทย่อยทางตรงหรือทางอ้อมของ International Beverage Holdings Limited
บริษัทย่อยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท โออิชิ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทร่วมทางอ้อมของ International Beverage Holdings Limited
บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 51 และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49
บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 25 และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 75
บริษัทร่วมทางตรงของบริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 95 และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 5
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จ�ำกัด
บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 41.45 บริษัท สุราไทยท�ำ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40 และบริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 18.55
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จ�ำกัด
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท เบียร์ช้าง จ�ำกัด
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
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เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 Oishi Myanmar Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น 4.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (4.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) จากเดิม 2.10 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2.10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยได้มีการช�ำระมูลค่าหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นบางส่วนจ�ำนวน 0.60
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม 2559 รวมมีทุนที่ออกและช�ำระแล้วเป็น 2.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 International Beverage Vietnam Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ที่ประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจ�ำนวนเงิน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี International Beverage Holding Limited ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นทั้งหมด
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้
InterBev (Singapore) Limited (“IBS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 5.60 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ ทัง้ นี้ IBS ได้เพิม
่ ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วจาก 66.74 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (66.74 ล้านหุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 1 เหรียญสิงคโปร์)
เป็น 72.34 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (72.34 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจ�ำนวนเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี International
Beverage Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นทั้งหมด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 บริษัท บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ที่ประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 10 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยมี บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 BevCo Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศฮ่องกง
โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจ�ำนวนเงิน 10,000 เหรียญฮ่องกง โดยมี International Beverage Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทถือหุ้นทั้งหมด
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 10 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท โดยมี บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ขายหุ้นในบริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ออกไปร้อยละ 75 ของทุนที่ช�ำระแล้วเป็นเงิน 7.50 ล้านบาท ให้แก่
บริษท
ั ฟูด
้ ส์ คอมพานี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั เพือ่ การจัดการโครงสร้างของกลุม
่ ธุรกิจ ท�ำให้บริษท
ั ฟูด
้ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
เปลี่ยนเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทได้มีมติอนุมัติ
การด�ำเนินโครงการการจัดกลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัทโออิชิเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ
มากยิ่งขึ้น โดยก�ำหนดให้บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ำกัด (“โออิชิ สแน็ค”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจการผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปและอาหารส�ำเร็จรูป รวมถึงการผลิตและจัดส่งวัตถุดิบด้านอาหารให้แก่ร้านอาหารต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ
ซึ่งในการด�ำเนินการดังกล่าว โออิชิ สแน็ค จะท�ำการซื้อทรัพย์สินอันได้แก่ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
ธุรกิจดังกล่าวจากบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ตามราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ มูลค่า
การด�ำเนินโครงการทัง้ หมดประมาณ 950 ล้านบาท และมีกำ� หนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการประมาณเดือนมีนาคม 2561 โดยโออิชิ สแน็ค
จะด�ำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท (10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท (800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ100 บาท และมูลค่าหุ้นที่ช�ำระแล้ว หุ้นละ100 บาท )โดยจะมีการช�ำระมูลค่า
หุ้นเต็มจ�ำนวนก่อนการด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้รับช�ำระค่าหุ้นเต็มตามจ�ำนวนทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 80 ล้านบาท (800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จากเดิมที่ได้รับช�ำระแล้วจ�ำนวน 52 ล้านบาท (800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมูลค่าหุ้นที่ช�ำระแล้วหุ้นละ 65 บาท)

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบือ้ งต้นการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่นน
ั้ มีผลให้เกิดการเปลีย
่ นแปลง
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�ำมาใช้
ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผย
ในหมายเหตุข้อ 39
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนีจ้ ด
ั ท�ำขึน
้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนีท
้ ใี่ ช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลา
รายงาน
รายการ

เกณฑ์การวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย

มูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน

การตีราคาใหม่

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ได้เปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ณ)

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ
้ ริหารต้องใช้วจิ ารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดย
วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�ำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจ�ำนวนเงินที่รับรู้
ในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การค�ำนวณมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม
การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน
การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
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การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก�ำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน
กลุม
่ บริษท
ั ก�ำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกีย
่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กรอบแนวคิดนีร้ วมถึงกลุม
่ ผูป
้ ระเมินมูลค่าซึง่ มีความรับผิดชอบ
โดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจาก
บุคคลทีส่ ามเพือ่ วัดมูลค่ายุตธิ รรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตัง้ ราคากลุม
่ ผูป
้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานทีไ่ ด้มาจากบุคคลทีส่ ามทีส่ นับสนุน
ข้อสรุปเกีย
่ วกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชัน
้ ของมูลค่ายุตธิ รรมว่าเป็นไปตามทีก
่ ำ� หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้
ถูกจัดประเภทในแต่ละล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ สังเกตได้)
หากข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่า
ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่ำสุดที่มีนัยส�ำคัญ
ส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
• หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
• หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36
เครื่องมือทางการเงิน
(จ) การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลง รอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทจากเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ต่อมาในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลา
บัญชี โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้รับการอนุมัติ
จากกรมสรรพากรแล้ว ส่งผลให้รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เปลี่ยนแปลงของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยงบการเงินส�ำหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ถูกจัดท�ำส�ำหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนเท่านั้น ดังนั้นตัวเลขซึ่งแสดงเปรียบเทียบในงบก�ำไรขาดทุน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
(ก) เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม
การรวมธุรกิจ
กลุม
่ บริษท
ั บันทึกบัญชีสำ� หรับการรวมธุรกิจตามวิธซี อื้ เมือ่ การควบคุมถูกโอนไปยังกลุม
่ บริษท
ั ยกเว้นในกรณีทเี่ ป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ�ำนาจ
เหนือกิจการนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อ�ำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยัง
ผู้ซื้อ การก�ำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอ�ำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�ำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย
ในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่าง
กลุ่มบริษัทและผู้ถูกซื้อ ให้ใช้ราคาที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจาก
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต
และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและ
ค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนส่วนได้เสียในกิจการภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมกลุ่มบริษัท ถือเป็นการเข้าครอบครองเสมือน
ว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้าสุดหรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วันใดจะหลังกว่า
เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดท�ำงบการเงินรวมภายใต้การควบคุม
ของผู้ถือหุ้นที่กลุ่มบริษัทมีส่วนควบคุม ส่วนประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนของกลุ่มบริษัท
เว้นแต่ส่วนที่ได้มานั้นได้รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจาก
การเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ�ำนาจเหนือกิจการนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท
งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ท�ำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการใน
ส่วนของเจ้าของ
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุม
ในบริษัทย่อยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญโดยมีอ�ำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การด�ำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการท�ำรายการ ภายหลังการ
รับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูก
บันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญหรือการควบคุมร่วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุม
่ รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จา่ ยทีย
่ งั ไม่เกิดขึน
้ จริงซึง่ เป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุม
่
ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่ม
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บริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อ
ไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละบริษท
ั ในกลุม
่ บริษท
ั โดยใช้อต
ั ราแลกเปลีย
่ น ณ วันที่
เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ น
ิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีร่ ายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อต
ั ราแลกเปลีย
่ น
ณ วันนั้น
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่
ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยงานใน
ต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ�ำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท�ำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญหรือ
การควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก�ำไรหรือขาดทุน
โดยเป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม
ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพียงบางส่วนโดยที่
กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระส�ำคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นก�ำไรหรือ
ขาดทุน
รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการช�ำระหนี้หรือไม่มี
ความเป็นไปได้ว่าจะช�ำระเงินในอนาคตอันใกล้ ก�ำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วน
หนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพน
ั ธ์ได้ถก
ู น�ำมาใช้เพือ่ จัดการความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
และความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรมด�ำเนินงานกิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็น
ตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้แสดงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
และรับรู้เมื่อมีการช�ำระเงิน
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่
มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�ำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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งบการเงิน

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัด
จ�ำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
(ฉ) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ต้นทุนของสินค้าค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้า
อยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าค�ำนวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐาน
ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงระดับก�ำลังการผลิต
ตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นโดยประมาณในการขาย
(ช) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจาก
การขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป จัดเป็นประเภทสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ที่
ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับ กลุ่ม
สินทรัพย์ที่ยกเลิกน�ำไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นล�ำดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน
ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลก�ำไรและขาดทุนจากการจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในก�ำไรหรือ
ขาดทุน ผลก�ำไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้
(ซ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนดเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
แสดงในราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้
จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารทุนซึง่ เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ ขาย ภายหลังการรับรูม
้ ลู ค่าในครัง้ แรก เงินลงทุนเผือ่ ขาย
แสดงในมูลค่ายุตธิ รรม และการเปลีย
่ นแปลงทีไ่ ม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการทีเ่ ป็นตัวเงิน
บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าก�ำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็น
เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิทไี่ ด้รบ
ั และมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีทก
ี่ ลุม
่ บริษท
ั จ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถ
่ อื อยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายไปและเงินลงทุนทีย
่ งั ถืออยูใ่ ช้วธิ ถ
ี วั เฉลีย
่
ถ่วงน�้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
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(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง
ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม
ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

20

ปี

ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นทีด
่ น
ิ ทีแ่ สดงด้วยราคาทีต
่ ใี หม่ ราคาทีต
่ ใี หม่
หมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมซึง่ ก�ำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ทม
ี่ อี ยูจ่ ริง ณ วันทีม
่ ก
ี ารตีราคาใหม่หก
ั ด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของ
วัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความ
ประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�ำคัญ
แยกต่างหากจากกัน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จ�ำนวนเงินที่บันทึกอยู่ใน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังก�ำไรสะสม
สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึง่ กลุม
่ บริษท
ั ได้รบ
ั ส่วนใหญ่ของความเสีย
่ งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่านัน
้ ๆ ให้จด
ั ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท�ำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อท�ำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้
จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ด�ำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่ำเสมอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาที่ดิน
ทุกๆ สามถึงห้าปี หรือเมือ่ มีปจั จัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อมูลค่าทีด
่ น
ิ เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทไี่ ด้รบ
ั การประเมิน
ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสินทรัพย์สว่ นทีต
่ เี พิม
่ ขึน
้ จะบันทึกไปยังก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ และแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอืน
่
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในก�ำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว
ในกรณีทม
ี่ ลู ค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่ จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับมูลค่าทีล่ ดลงเฉพาะจ�ำนวนทีล่ ดลงมากกว่าส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ที่ตี
ราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จ�ำหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังก�ำไรสะสมและไม่รวมในการค�ำนวณก�ำไรหรือขาดทุนจากการ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลีย
่ นแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีด
่ น
ิ อาคารและ อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ที่
กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่
ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลีย
่ นแทนอืน
่
หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของ
สินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ถังไม้โอ๊ค
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

3 ถึง 30
5 ถึง 40
5 ถึง 33
3 ถึง 40
10 ถึง 20
3 ถึง 11
3 ถึง 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น รอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมทีเ่ กิดจากการซือ้ กิจการของบริษท
ั ย่อยรับรูใ้ นสินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน การรับรูม
้ ลู ค่าเริม
่ แรกของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ส�ำหรับตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุนมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส�ำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค รับรู้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รายจ่ายที่เกิดจาก
การพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนั้น
มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและ
มีทรัพยากรเพียงพอที่จะน�ำมาใช้เพื่อ ท�ำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน�ำสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือน�ำมาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนา
รับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนส�ำหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถน�ำ
มาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ยืมสามารถน�ำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในก�ำไร
หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนอืน
่ ๆ ทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั ซือ้ มาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่
เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้า
สิทธิการด�ำเนินกิจการ
ลิขสิทธิ์

3 ถึง 10
10 ถึง 20
10
10

ปี
ปี
ปี
ปี

วิธก
ี ารตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รบ
ั การทบทวนทุกสิน
้ รอบปีบญ
ั ชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ฏ) สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
(ฐ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�ำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่
พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าว
มีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึง่ เคยบันทึกในส่วนของผูถ
้ อื หุน
้ จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�ำไรหรือขาดทุน
การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เผื่อขายค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารทุนทีจ่ ด
ั ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย การกลับรายการ
จะถูกรับรู้โดยตรงในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มก
ี ารปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สน
ิ ทรัพย์ทางการเงินอืน
่ ๆ
ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่ามาก่อน
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกตามที่ระบุในสัญญา
(ฒ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยพนักงานในก�ำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพ
่ นักงานได้ทำ� งานให้กบ
ั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบัน
การค�ำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทก
ี่ ำ� หนดไว้นน
ั้ จัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตเป็นประจ�ำทุกปี โดยวิธค
ี ด
ิ ลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการค�ำนวณอาจท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค�ำนวณมูลค่า
ปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต�่ำส�ำหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้
รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทก�ำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัด
มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมา
จากการสมทบเงินและการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�ำไร
หรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต
หรือก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนทันที กลุม
่ บริษท
ั รับรูก
้ ำ� ไรและขาดทุนจากการจ่ายช�ำระผลประโยชน์
พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในงวด
ปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส�ำหรับการปรับโครงสร้างหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน นับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน
้ ของพนักงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ พนักงานท�ำงานให้ หนีส้ น
ิ รับรูด
้ ว้ ยมูลค่าทีค
่ าดว่าจะจ่ายช�ำระ หากกลุม
่ บริษท
ั มีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�ำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณ
ได้อย่างสมเหตุสมผล
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน (ช�ำระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น
ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จ�ำนวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ�ำนวนหุ้นที่แท้จริง
ซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เดิมเคยรับรู้ตามจ�ำนวนหุ้นที่เข้า
เงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันที่ได้รับสิทธิ ส�ำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่
เงือ่ นไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุตธิ รรมของหุน
้ ณ วันทีใ่ ห้สท
ิ ธิจะถูกวัดค่าเพือ่ ให้สะท้อนถึงเงือ่ นไขนัน
้ และไม่มก
ี ารปรับปรุงส�ำหรับผลต่าง
ระหว่างจ�ำนวนที่คาดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง
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(ด) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้น
อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจ�ำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายใน
อนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�ำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ�ำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่ง แปรไปตามเวลา
และความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
(ต) ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
กลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างต้นทุนในการรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ ณ วันที่รวมธุรกิจ (ยกเว้นกิจการที่ไม่
ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน จะปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม) โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงผลต่าง
จากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น และจะตัดจ�ำหน่ายเมื่อขายเงินลงทุนออกไป
(ถ) รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ
การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้รบ
ั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ ได้โอนความเสีย
่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าทีม
่ น
ี ย
ั ส�ำคัญไปให้กบ
ั ผูซ้ อื้ แล้ว และจะไม่รบ
ั รูร้ ายได้
ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�ำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
การขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ
ค่านายหน้า
ส�ำหรับรายการค้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทนมากกว่าการเป็นตัวการ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหน้า
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้คา่ เช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน เงินปันผลและดอกเบีย
้ รับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้น
เป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
(ท) ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�ำนองเดียวกันบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุน
ส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดงั กล่าวก่อนทีจ่ ะน�ำมาใช้เองหรือเพือ่ ขาย
(ธ) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน
้ ต้องน�ำมารวมค�ำนวณจ�ำนวนเงินขัน
้ ต�ำ่ ทีต
่ อ้ งจ่ายตามระยะเวลาทีค
่ งเหลือของสัญญาเช่า เมือ่ ได้รบ
ั การยืนยันการปรับค่าเช่า
การจ�ำแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันทีเ่ ริม
่ ต้นข้อตกลง กลุม
่ บริษท
ั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่า หรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณา
จากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�ำ
ไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�ำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้
มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ
ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�ำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�ำนวนหนี้สินจะลดลงตาม
จ�ำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
(น) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบน
ั ได้แก่ภาษีทค
ี่ าดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รบ
ั ช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปีทต
ี่ อ้ งเสียภาษี โดยใช้อต
ั ราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�ำนวนที่ใช้
เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก
การรับรูส้ น
ิ ทรัพย์หรือหนีส้ น
ิ ในครัง้ แรกซึง่ เป็นรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน
้ ไม่มผ
ี ลกระทบต่อก�ำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี
และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทจี่ ะเกิดจากลักษณะวิธก
ี ารทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั คาดว่าจะได้รบ
ั ผลประโยชน์
จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้
หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบน
ั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุม
่ บริษท
ั ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ที่ไม่แน่นอนและอาจท�ำให้จ�ำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�ำหรับ
ภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ใน
อดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ
อาจจะท�ำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบน
ั มาหักกลบกับหนีส้ น
ิ ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบน
ั และภาษีเงินได้นป
ี้ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
ส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�ำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�ำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�ำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�ำนวนเพียงพอกับ
การใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
(บ) ก�ำไรต่อหุ้น
กลุ่มบริษัทแสดงก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับหุ้นสามัญ ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณ
โดยการหารก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ายและปรับปรุงด้วยจ�ำนวน
หุ้นสามัญที่ซื้อคืน และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(ป) รายงานทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน) จะแสดง
ถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�ำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ผลกระทบสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย เงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินบางส่วน และเงิน
ลงทุนบางรายการ
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4. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากบริษัทย่อยทางตรง บริษัทย่อยทางอ้อมบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1)
มีดังนี้

ชื่อกิจการ

ประเทศที่
จัดตั้ง/ สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

1

บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

2

บริษัท สินเอกพาณิชย์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

3

บริษัท บางเลนการเกษตร จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

4

บริษัท พิเศษกิจ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

5

บริษัท น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

6

บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลชลบุรี จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

7

บริษัท ไทย อะโกรโปรดักส์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

8

บริษัท น�้ำตาลทิพย์สุโขทัย จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

9

บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลสุพรรณบุรี จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

10

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

11

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

12

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

13

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

14

บริษัท อุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

15

บริษัท บางนากลาส จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

16

บริษัท ทีซีซี โฮเทล คอลเล็คชั่น จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

17

บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

18

บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

19

บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

20

บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

21

บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

22

บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

23

บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

24

บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

25

Silvercord Capital (Singapore) Limited

สิงคโปร์

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

26

บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

27

บริษัท ตะวันออก เคมีเกิ้ล จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

28

บริษัทโมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

29

บริษัท คอมเมอร์เชียล โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

30

บริษัท ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

31

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

32

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน 8 จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

33

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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34

บริษัท ทรัพย์มหากิจ 8 จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

35

บริษัท ศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

36

บริษัท แก้วสารศิริ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

37

บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

38

บริษัท พี.ไอ.ที. แฟคตอรี่ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

39

บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

40

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

41

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล
อินเวสเม้นต์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน
ส่วนใหญ่ทางอ้อม

42

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

43

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

44

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

45

บริษัท ธนสินธิ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

46

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

47

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

48

บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

49

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง (มหาชน)

ไทย

กรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยทางอ้อม

50

บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

51

InterContinental Singapore

สิงค์โปร์

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

52

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

53

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

54

บริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้น จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

55

บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

56

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

57

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

58

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

59

Phu Thai Group Joint Stock Company

เวียดนาม

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

60

บริษัท แอสเสท เวิร์ด์ รีเทล จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

61

บริษัท เลิศรัฐการ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

62

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

63

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
นิวโนเบิล

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน
ส่วนใหญ่ทางอ้อม

64

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
เบสท์ ฟอร์จูน

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน
ส่วนใหญ่ทางอ้อม

65

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน
ส่วนใหญ่ทางอ้อม

66

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ไทยคอมเมอร์เซียลอินเวสเม้นต์

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

67

บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและ
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

68

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและ
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
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69

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50

70

บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ทางอ้อม

71

บริษัท พี เอส รีไซเคิล จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติกับ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม

72

T.C.C. International Limited

ฮ่องกง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

73

Best Wishes Co., Ltd.

ฮ่องกง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

74

บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ำกัด

ไทย

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

75

บริษัท เดอะเพ็ท จ�ำกัด

ไทย

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

76

บริษัท ฝาจีบ จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

77

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ไทย

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

78

TCC Assets Ltd.

หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางตรง

79

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

80

บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นทางอ้อม

81

F&N Group และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กับ F&N Group

สิงคโปร์

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 28.50 ใน Fraser and
Neave, Limited

82

FCL Group และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กับ FCL Group

สิงคโปร์

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 28.39 ใน Frasers
Centrepoint Limited

83

ผู้บริหารส�ำคัญ

ไทย

บุคคลที่มีอ�ำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการ ไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท
และบริษัท (ไม่ว่าจะท�ำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการก�ำหนดราคา

รายได้จากการขายสินค้า

ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

รายได้จากการให้บริการ

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อสินค้า/วัตถุดิบ

ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

การรับบริการ

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อขายเงินลงทุน

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย

อัตราที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน

รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2559 สรุปได้ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

182

งบการเงิน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)
บริษัทย่อย
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

-

-

6,991

5,159

ต้นทุนการให้บริการ

-

-

497

289

ดอกเบี้ยรับ

-

-

431

198

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

1,279

951

เงินปันผลรับ

-

-

15,393

17,369

รายได้อื่น

-

-

4

-

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

-

26

12

2,268

2,351

-

-

440

340

405

314

18

13

18

10

8

-

8

-

466

353

431

324

รายได้จากการขายสินค้า

3,399

1,275

-

-

ซื้อวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ

10,063

7,915

-

-

315

176

-

-

-

-

336

170

10

บริษัทร่วม
เงินปันผลรับ
ผู้บริหารส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับแผนการก�ำหนด
ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

โสหุ้ยการผลิต
ต้นทุนการให้บริการ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ซื้ออาคารและอุปกรณ์

6

5

-

-

165

214

3

1

1,887

1,173

18

7

477

184

7

-

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

-

-

569

455

47

78

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

241

154

-

-

รวม

288

232

569

455

-

-

-

บริษัทร่วม

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รวม
317

149

168

-

ลูกหนี้อื่น

-

-

-

บริษัทย่อย

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว

317

149

168

-

รวม

107

107

-

ลูกหนี้อื่น

107

107

-

รวม

30 กันยายน 2560

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

30 กันยายน 2560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว

-

-

-

-

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินรวม

419

169

250

-

รวม

98

98

-

ลูกหนี้อื่น

98

98

-

รวม

30 กันยายน 2559

419

169

250

-

ลูกหนี้อื่น

30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม

-

-

-

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว

11,351

-

-

11,351

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

11,548

93

-

11,455

รวม

12

11

1

ลูกหนี้อื่น

12

11

1

รวม

30 กันยายน 2560

197

93

-

104

ลูกหนี้อื่น

30 กันยายน 2560

-

-

-

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว

6,912

-

-

6,912

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

7,031

80

-

6,951

(ล้านบาท)

รวม

11

10

1

ลูกหนี้อื่น

11

10

1

(ล้านบาท)

รวม

30 กันยายน 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

119

80

-

39

ลูกหนี้อื่น

30 กันยายน 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

183

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

184

งบการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ ส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม

-

-

6,912

6,902

เพิ่มขึ้น

-

-

15,757

7,161

ลดลง

-

-

(11,318)

(7,151)

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

11,351

6,912

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อย

424

517

11,560

7,042

รวม

424

517

11,560

7,042

งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
บริษัทร่วม

238

154

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1,393

1,388

-

-

รวม

1,631

1,542

-

-

-

-

-

บริษัทร่วม

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รวม
384

313

71

-

เจ้าหนี้อื่น

บริษัทย่อย

-

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

384

313

71

-

รวม

-

เจ้าหนี้อื่น
-

รวม

30 กันยายน 2560

เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

บริษัทย่อย

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

30 กันยายน 2560

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

-

-

-

-

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินรวม

315

194

121

-

รวม

-

เจ้าหนี้อื่น
-

รวม

30 กันยายน 2559

315

194

121

-

เจ้าหนี้อื่น

30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม

27,494

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

11,602

-

-

11,602

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

37,231

96

-

37,135

รวม

-

เจ้าหนี้อื่น

27,494

รวม

30 กันยายน 2560

25,629

96

-

25,533

เจ้าหนี้อื่น

30 กันยายน 2560

1,264

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

25,505

-

-

25,505

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

รวม

50,839

16

-

50,823

(ล้านบาท)

-

เจ้าหนี้อื่น

1,264

(ล้านบาท)

รวม

30 กันยายน 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25,334

16

-

25,318

เจ้าหนี้อื่น

30 กันยายน 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

185

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

186

งบการเงิน

งบการเงินรวม

สรุปเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
เงินกู้ยืมระยะสั้น

-

-

11,602

25,505

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

27,494

1,264

รวม

-

-

39,096

26,769

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม

-

-

เพิ่มขึ้น

-

-

29,492

32,342

ลดลง

-

-

(43,395)

(38,862)

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

11,602

25,505

ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม

-

-

1,265

1,317

เพิ่มขึ้น

-

-

27,494

-

ลดลง

-

-

(1,265)

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

-

-

(52)

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

27,494

1,265

25,505

32,025

เงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อย

-

เงินกู้ยืมและเจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อย

375

223

64,720

50,704

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์

8

6

4

1

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

1

1

1

-

สกุลเงินยูโร

-

84

-

-

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

-

1

-

-

สกุลเงินเหรียญฮ่องกง

-

-

-

1,398

384

315

64,725

52,103

รวม

187

สัญญาส�ำคัญที่ท�ำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุน
บริษัทท�ำสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุนกับบริษัทย่อยหลายแห่งในการให้บริการด้านงานสนับสนุนซึ่งได้แก่ งานด้านทรัพยากรบุคคล
ธุรการ บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายนอก เทคโนโลยี กฎหมาย เลขานุการและทะเบียนหุน
้ และตรวจสอบภายใน มีกำ� หนดระยะเวลา
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยหากไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาก่อนสัญญาหมดอายุภายใน 30 วัน ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับกันต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทในอัตราตามที่
ตกลงกันในสัญญา
สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
บริษท
ั ได้ทำ� สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กบ
ั บริษท
ั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกันในการรับบริการ
การดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทจะต้องจ่ายช�ำระค่าเช่าระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และค่าบริการเป็น
รายเดือน ตลอดอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ภายใต้ข้อตกลงค่าบริการและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ต่อมาบริษัทมีการท�ำสัญญาเพิ่มเติมหลายฉบับ ตามการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ใช้บริการ
สัญญาซื้อขายกากน�้ำตาล
บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายกากน�้ำตาลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งเพื่อน�ำกากน�้ำตาลมา
จ�ำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาซื้อขายขวดแก้ว
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายขวดแก้วกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อน�ำขวดแก้วมาจ�ำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียน
บริษัทได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนโดยใช้วงเงินกู้ร่วมกันกับบริษัทย่อยหลายแห่ง เพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นวงเงินให้กู้ร่วมไม่เกิน
15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม ต่อมาบริษัทได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนอีกฉบับเพื่อให้กู้ยืม
แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งเป็นวงเงินให้กู้จ�ำนวน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม
บริษท
ั ได้ทำ� สัญญากูย
้ ม
ื เงินหมุนเวียนกับบริษท
ั ย่อยหลายแห่งเพือ่ กูย
้ ม
ื เงินจากบริษท
ั ย่อย เป็นวงเงินกูร้ วมจ�ำนวน 97,500 ล้านบาท อัตราดอกเบีย
้
ร้อยละ 4 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม ณวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นคงเหลือเป็นจ�ำนวนเงิน 11,602 ล้านบาท
(30 กันยายน 2559: 25,505 ล้านบาท)
ในระหว่างปี 2560 บริษท
ั ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินให้กบ
ั บริษท
ั ย่อยหลายแห่งเพือ่ เปลีย
่ นเงินกูย
้ ม
ื ระยะสัน
้ เป็นเงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวรวมเป็นเงินจ�ำนวน
27,494 ล้านบาท ก�ำหนดช�ำระเงินต้นภายใน 2 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
สัญญาการบริการ
บริษท
ั เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยทางอ้อม ได้ทำ� สัญญากับบริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกันแห่งหนึง่ ในการได้มาซึง่ สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์
และได้รับบริการในการบ�ำรุงรักษาระบบ สัญญามีระยะเวลาสามปีและสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีอัตราค่าใช้บริการตามที่ก�ำหนดใน
สัญญา
สัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารส�ำนักงาน
ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ท�ำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารส�ำนักงานและสัญญาบริการกับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามีก�ำหนดระยะเวลาสามปีนับจากวันที่ท�ำสัญญาในปี 2560 โดยบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวมี
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่ง ณ ปัจจุบันสัญญาดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาลงนามจาก
บริษัทและคู่สัญญา

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

188

งบการเงิน

ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์

60

8

-

-

ที่ดิน

35

-

-

-

6

262

-

-

101

270

-

-

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
รวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี

517

439

51

29

1,281

849

63

48

293

128

-

-

2,091

1,416

114

77

119

4

-

-

สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์

50

89

50

89

สัญญาซื้อวัตถุดิบ

40

7

-

-

สัญญาซื้อกากน�้ำตาล

23

110

-

-

สัญญาจ้างควบคุมดูแลการผลิตเบียร์

15

16

-

-

สัญญาบริการอื่นๆ

224

128

84

44

รวม

471

354

134

133

หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาขายกากน�้ำตาล

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
เงินสดในมือ

156

64

-

-

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

802

1,024

1

2

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

8,971

3,893

6,848

1,732

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

-

78

-

-

9,929

5,059

6,849

1,734

รวม
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อย

9,816

4,930

6,849

1,734

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

69

83

-

-

สกุลเงินเหรียญฮ่องกง

31

-

-

-

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

12

4

-

-

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์

1

42

-

-

9,929

5,059

6,849

1,734

รวม

6. ลูกหนี้การค้า
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

288

232

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ

2,394

2,423

-

-

รวม

2,682

2,655

569

455

(67)

-

-

2,588

569

455

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

4

(55)
2,627

569

455

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ส�ำหรับปี/งวด

(9)

8

-

-

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

190

งบการเงิน

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ

211

182

569

455

76

50

-

-

1

-

-

-

288

232

569

455

2,006

2,028

-

-

333

331

-

-

3 - 6 เดือน

32

26

-

-

6 - 12 เดือน

10

27

-

-

มากกว่า 12 เดือน

13

11

-

-

2,394

2,423

-

-

-

-

เกินก�ำหนดช�ำระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
6 - 12 เดือน

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ:
น้อยกว่า 3 เดือน

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(55)

(67)

2,339

2,356

-

-

2,627

2,588

569

455

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 150 วัน
ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อย
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย
รวม

2,441

2,556

569

455

180

19

-

-

6

13

-

-

2,627

2,588

569

455
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7. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
สินค้าส�ำเร็จรูป

14,023

13,767

-

-

สุราเก็บบ่ม

13,283

12,555

-

-

สินค้าระหว่างผลิต

4,623

5,573

-

-

วัตถุดิบ

2,683

2,791

-

-

พัสดุบรรจุ

2,556

2,602

-

-

553

520

-

-

อะไหล่
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ

443

693

-

-

38,164

38,501

-

-

(356)

-

-

38,145

-

-

(403)
37,761

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้
รวมในบัญชีต้นทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุทธิ

131,851

97,591

-

-

267

233

-

-

(219)

(233)

-

-

97,591

-

-

131,899

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า

1,798

1,709

-

-

เงินมัดจ�ำ

1,251

259

-

-

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

805

654

30

12

ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน

157

74

-

-

อื่นๆ

655

471

1

-

รวม

4,666

3,167

31

12

192

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

สัญญาซื้อขายสินทรัพย์
เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษท
ั เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ย่อยทางอ้อมของบริษท
ั ได้เข้าท�ำสัญญาซือ้ ขาย
สินทรัพย์ (“เอเอสพีเอ”) กับบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อเข้าซื้อกิจการร้านเคเอฟซีกว่า 240 สาขาที่
มีอยู่ ณ ปัจจุบันและสาขาที่ก�ำลังสร้างใหม่อีกจ�ำนวนหนึ่งในประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด�ำเนินกิจการของร้านเคเอฟซี
(“การเข้าซื้อสินทรัพย์”) โดยจ�ำนวนค่าตอบแทนเบื้องต้นส�ำหรับสาขาของร้านเคเอฟซีที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 11.3 พันล้านบาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขี้นอยู่กับการปรับปรุงราคาตามที่ก�ำหนดไว้ในเอเอสพีเอ และขึ้นอยู่กับจ�ำนวนร้านเคเอฟซีที่แน่นอน ณ วันที่การซื้อขาย
เสร็จสิ้น) และค่าตอบแทนเพิ่มเติมส�ำหรับสาขาของร้านเคเอฟซีที่ก�ำลังสร้างใหม่ที่แน่นอน ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขในเอเอสพีเอ
ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายเงินมัดจ�ำตามสัญญาเป็นจ�ำนวนเงิน 1.1 พันล้านบาท ซึ่งได้แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อย่างไรก็ตามการซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบริษัทย่อยดังกล่าวและคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ก�ำหนดไว้ในเอเอสพีเอ คาดว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์จะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2560

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
งบการเงินรวม

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวดเก้าดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน
2559

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม

78,463

75,737

- ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

4,073

3,375

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม

8,497

-

283

2,137

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)

ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- การรับรูก
้ ำ� ไรจากมูลค่ายุตธิ รรมของการเปลีย
่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนเผือ่ ขายของ
บริษท
ั ร่วม

(8,506)

-

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

(2,268)

(2,351)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

(2,169)

(435)

ณ วันที่ 30 กันยายน

78,373

78,463

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 F&N Dairy Investments Pte Ltd (“F&NDI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Fraser and Neave, Limited
(“F&N”) มีเงินลงทุนในบริษัท Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (“Vinamilk”) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 10.95 โดยจัด
ประเภทเป็นเงินลงทุนอื่น ในระหว่างปี F&Nbev Manufacturing Pte. Ltd. (“F&Nbev”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ F&N และ F&NDI ได้ซื้อหุ้น
เพิ่มเติมใน Vinamilk รวมจ�ำนวน 112.95 ล้านหุ้น ส่งผลให้ F&N มีส่วนได้เสียทั้งหมดใน Vinamilk เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.74 และ F&N ได้
จัดประเภทเงินลงทุนใน Vinamilk เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทได้จัดประเภทก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน Vinamilk ที่เคย
บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 8,496.59 ล้านบาท ทั้งนี้ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน F&N
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 FCL Treasury Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ได้ท�ำ
โปรแกรมการออกหุ้นกู้ไม่จ�ำกัดสกุลเงินต่างประเทศ (“โปรแกรม”) มูลค่า 5 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่อน�ำเงินที่ได้รับไปใช้ปรับโครงสร้างเงิน
กู้ยืมใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
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เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2560 บริษท
ั เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) (“เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ต”ี้ ) จ�ำกัดซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยแห่งหนึง่
ของ FCL ได้ด�ำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน 735 ล้านหุ้น หรือประมาณร้อยละ 40.07 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (“ไทคอน”) ที่ราคา 18 บาทต่อหุ้น ต่อมาในระหว่างปี 2560 เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม
จ�ำนวน 16 ล้านหุ้น ส่งผลให้มีสัดส่วนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 40.95 ของหุ้นทั้งหมดในไทคอน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ F&N และ FCL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ผู้ถือหุ้น
ของ F&N และ FCL ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.062 เหรียญสิงคโปร์ ตามล�ำดับ โดยเงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในการนี้ บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้รับเงินปันผลเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ
1,559 ล้านบาท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ F&N และ FCL เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตามล�ำดับ คณะ
กรรมการบริษัทของ F&N และ FCL ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.015 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.024 เหรียญ
สิงคโปร์ ตามล�ำดับ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 Frasers Property Investments (Holland) B.V. (“Frasers Property”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ได้
ด�ำเนินการซื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt) จ�ำนวน84,143,602 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86.56
ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Geneba Properties N.V. (“Geneba”) เป็นจ�ำนวนเงิน 314.8 ล้านยูโร (หรือประมาณ 494.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์)
จากการซื้อหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ Geneba กลายเป็นบริษัทย่อยของ FCL ต่อมา Frasers Property ได้ซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงส่วนที่เหลือ
ทั้งหมด ส่งผลให้มีสัดส่วนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 99.45 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Geneba
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 Geneba RE19 B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ FCL ได้ด�ำเนินการท�ำสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขเพื่อซื้อหุ้น
ร้อยละ 76.5 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Harder, Gutperle, Harder & Gutperly GmbH GbR (“H&G”) เป็นจ�ำนวนเงิน 20.5 ล้านยูโร (หรือ
ประมาณ 32.1 ล้านเหรียญสิงคโปร์) จากการซื้อหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ H&G กลายเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ FCL

28.39

Frasers Centrepoint Limited

25.87

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
25.86

49.49

28.44

28.53

75 ล้านบาท

GBP 0.5 ล้าน

SGD 1,775 ล้าน

SGD 849 ล้าน

30 กันยายน
2560

75 ล้านบาท

GBP 0.5 ล้าน

SGD 1,767 ล้าน

SGD 849 ล้าน

30 กันยายน
2559

49,799

30

11

33,779

15,979

30 กันยายน
2560

52,834

30

13

35,834

16,957

30 กันยายน
2559

ราคาทุน

78,373

507

118

40,283

37,465

30 กันยายน
2560

78,463

426

118

39,234

38,685

2,268

62

-

1,749

457

2560

2,351

111

-

1,775

465

(ล้านบาท)

2559

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน
2559

เงินปันผลรับ

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (“SGX”) คือ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ณ วันที่
30 กันยายน 2560 มีราคาปิดอยู่ที่ 2.53 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น และ 2.09 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น ตามล�ำดับ (30 กันยายน 2559: 2.14 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น และ 1.49 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น ตามล�ำดับ)
มูลค่าตลาดของเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท ซึ่งค�ำนวณจากราคาปิดดังกล่าวข้างต้นของ F&N และ FCL เท่ากับ 25,630 ล้านบาท และ 42,345 ล้านบาท ตามล�ำดับ (30 กันยนยน 2559: 22,410 ล้านบาท และ
31,207 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

รวม

49.49

Liquorland Limited

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทย่อย
ทางอ้อม

28.50

(ร้อยละ)

30 กันยายน
2559

ทุนช�ำระแล้ว

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

Fraser and Neave, Limited

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัทร่วม

30 กันยายน
2560

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้
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บริษัทร่วม
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และ
ความแตกต่างของนโยบายการบัญชี

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Fraser and Neave, Limited

Frasers Centrepoint Limited

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)
รายได้

47,016

38,285

99,747

71,126

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

32,942

3,112

18,309

10,997

ก�ำไรหลังภาษีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

-

-

(30,851)

7,794

2,862

(3,509)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)

2,091

10,906

21,171

10,666

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

1,058

918

7,448

3,717

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน

1,033

9,988

13,723

6,949

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

Fraser and Neave, Limited

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

3,178

Frasers Centrepoint Limited
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน

42,700

41,300

158,986

177,032

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

77,529

54,498

504,441

437,549

หนี้สินหมุนเวียน

(29,316)

(11,455)

(82,473)

(87,574)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(13,891)

(4,296)

(260,429)

(226,286)

77,022

80,047

320,525

300,721

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

7,789

7,857

144,786

131,586

69,233

72,190

175,739

169,135

Fraser and Neave, Limited

Frasers Centrepoint Limited

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สุทธิ
ของผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม

38,685

36,507

39,234

38,659

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท

306

2,842

3,898

2,564

เงินปันผลรับระหว่างปี/งวด

(457)

(465)

(1,749)

(1,775)

ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(1,069)

(199)

(1,100)

(214)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน

37,465

38,685

40,283

39,234
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส�ำคัญ จากจ�ำนวนเงินที่รายงานในงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัท
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

Liquorland Limited

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน
- ก�ำไรส�ำหรับปี/งวด
- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

143

106

8

9

-

-

-

-

143

106

8

9

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2560

2559

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
ซื้อเงินลงทุน
จ�ำหน่ายเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน

167,792

142,490

-

25,302

231

-

(8)
168,015

167,792

การซื้อเงินลงทุน
ในระหว่างปีบริษัทได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เบฟเทค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท เบฟเทค
จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนเป็นจ�ำนวนเงิน 200 ล้านบาท (20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษท
ั ได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษท
ั น�ำ้ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ทีจ่ ด
ั ตัง้ ขึน
้
ในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท น�้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 1 ล้านบาท (0.1 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 10 ล้านบาท (1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 10 ล้านบาท (1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)
เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 บริษท
ั ฟูด
้ ส์ คอมพานี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยทางตรงของบริษท
ั ได้จดทะเบียนเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลในประเทศไทย
โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 10 ล้านบาท (1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
การจ�ำหน่าย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ขายหุ้นในบริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ออกไปร้อยละ 75 ของทุนที่ช�ำระแล้วเป็นเงิน 7.50 ล้านบาท ท�ำให้
ส่วนได้เสียของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 25 รายละเอียดของการจ�ำหน่ายได้อยู่ในหมายเหตุข้อ 1

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) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด

บริษัท แสงโสม จ�ำกัด

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ�ำกัด

บริษัท มงคลสมัย จ�ำกัด

บริษัท ธนภักดี จ�ำกัด

บริษัท กาญจนสิงขร จ�ำกัด

บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด

บริษัท อธิมาตร จ�ำกัด

บริษัท เอส. เอส. การสุรา จ�ำกัด

บริษัท แก่นขวัญ จ�ำกัด

บริษัท เทพอรุโณทัย จ�ำกัด

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จ�ำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จ�ำกัด

บริษัท สีมาธุรกิจ จ�ำกัด

บริษัท นทีชัย จ�ำกัด

บริษัท หลักชัยค้าสุรา จ�ำกัด

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จ�ำกัด

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัท ป้อมกิจ จ�ำกัด

บริษัทย่อย

30 กันยายน
2560

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)

30 กันยายน
2559

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

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

30 กันยายน
2560

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

30 กันยายน
2559

ทุนช�ำระแล้ว

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

30 กันยายน
2560

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

30 กันยายน
2559

ราคาทุน

2560

134

16

451

5

72

4

160

36

-

78

106

98

114

788

36

11

2

119

495

337

533

106

7

712

1

94

32

247

68

-

132

186

156

179

1,312

50

20

17

201

787

264

355

(ล้านบาท)

2559

ส�ำหรับปี
ส�ำหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ เก้าเดือนสิ้นสุด
่ 0 กันยายน
30 กันยายน วันที3

เงินปันผลรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษท
ั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

197

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

บริษัท น�ำธุรกิจ จ�ำกัด

บริษัท น�ำรุ่งโรจน์ จ�ำกัด

บริษัท น�ำทิพย์ จ�ำกัด

บริษัท ทิพย์ชโลธร จ�ำกัด

บริษัท กฤตยบุญ จ�ำกัด

บริษัท สุราทิพย์ จ�ำกัด

บริษัท สุนทรภิรมย์ จ�ำกัด

บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จ�ำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

100.00

100.00

บริษัท น�ำนคร จ�ำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด

100.00

บริษัท น�ำเมือง จ�ำกัด

100.00

100.00

บริษัท น�ำพลัง จ�ำกัด

บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จ�ำกัด

100.00

บริษัท น�ำกิจการ จ�ำกัด

100.00

100.00

บริษัท น�ำยุค จ�ำกัด

100.00

100.00

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ำกัด

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ�ำกัด

100.00

บริษัท ป้อมนคร จ�ำกัด

บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

100.00

บริษัท ป้อมพลัง จ�ำกัด

99.72

100.00

บริษัท ป้อมบูรพา จ�ำกัด

100.00

100.00

บริษัท ป้อมเจริญ จ�ำกัด

บริษัท อาหารเสริม จ�ำกัด

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

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)

30 กันยายน
2559

123

300

122

1

1

40

860

5

5

1

5

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30 กันยายน
2560

123

300

122

1

1

40

860

5

5

1

5

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30 กันยายน
2559

ทุนช�ำระแล้ว

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

10

10

30 กันยายน
2560

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

10

10

30 กันยายน
2559

ราคาทุน

2560

91

5

-

9

12

76

47

166

224

288

387

258

443

499

636

360

528

324

723

593

78

43

133

84

-

48

65

156

-

-

28

-

148

13

132

77

90

200

107

770

872

1,032

640

910

586

1,189

1,060

81

35

96

72

24

50

81

(ล้านบาท)

2559

ส�ำหรับปี
ส�ำหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ เก้าเดือนสิ้นสุด
่ 0 กันยายน
30 กันยายน วันที3

เงินปันผลรับ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด

100.00

บริษัท ป้อมคลัง จ�ำกัด

บริษัท ป้อมโชค จ�ำกัด

บริษัทย่อย (ต่อ)

30 กันยายน
2560

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

198
งบการเงิน

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
79.66
95.05

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ำกัด

บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด

International Beverage Holdings Limited

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จ�ำกัด

บริษัท เบียร์ช้าง จ�ำกัด

บริษัท เบียร์อาชา จ�ำกัด

บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จ�ำกัด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ำกัด

50.99
50.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

บริษัท เบฟโค จ�ำกัด

บริษัท เบฟเทค จ�ำกัด

บริษัท น�้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด

บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

รวม

25.00

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด

100.00

100.00

บริษัท ทศภาค จ�ำกัด

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

100.00

บริษัท ประมวลผล จ�ำกัด

100.00

100.00

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

100.00

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด

บริษัทย่อย (ต่อ)

30 กันยายน
2560

-

-

-

-

-

50.99

50.99

100.00

100.00

100.00

95.05

79.66

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)

30 กันยายน
2559

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

10

10

10

1

200

5,436

1

10

10

10

1,500

375

1,000

1

1

5

1,667

67,942

30

3

25

350

300

1,012

30 กันยายน
2560

-

-

-

-

-

5,436

1

10

10

10

1,500

375

1,000

1

1

5

1,667

67,942

30

3

25

350

300

1,012

30 กันยายน
2559

ทุนช�ำระแล้ว

168,015

10

10

10

1

200

2,772

1

2

10

10

438

5,540

1,015

130

4,318

39

4,139

92,892

30

2

61

376

300

1,012

30 กันยายน
2560

167,792

-

-

-

-

-

2,772

1

10

10

10

438

5,540

1,015

130

4,318

39

4,139

92,892

30

2

61

376

300

1,012

30 กันยายน
2559

ราคาทุน

2560

15,393

-

-

-

-

-

-

-

-

524

447

-

373

23

2

173

2

83

3,393

-

37

74

-

164

383

17,369

-

-

-

-

-

-

-

-

162

193

-

381

7

-

68

-

108

2,292

-

22

90

-

101

570

(ล้านบาท)

2559

ส�ำหรับปี
ส�ำหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ เก้าเดือนสิ้นสุด
่ 0 กันยายน
30 กันยายน วันที3

เงินปันผลรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

199

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

200

งบการเงิน

บริษท
ั ไม่มเี งินลงทุนในบริษท
ั ย่อยทางตรงซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน
้ จึงไม่มรี าคาทีเ่ ปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นบริษท
ั โออิชิ กรุป
๊
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
มีราคาปิดอยูท
่ ี่ 133.00 บาท ต่อหุน
้ (30 กันยายน 2559: 141.50 บาท ต่อหุน
้ ) มูลค่าตลาดของเงินลงทุนในบริษท
ั โออิชิ กรุป
๊ จ�ำกัด (มหาชน)
เท่ากับ 19,865 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 21,134 ล้านบาท)
บริษัทย่อยทั้งหมดด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเว้น International Beverage Holdings Limited ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง

11. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ ก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน
งบการเงินรวม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

บริษัท เสริมสุข
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

อื่น

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

รวม

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

20.34

35.33

สินทรัพย์หมุนเวียน

2,641

2,240

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7,066

10,872

หนี้สินหมุนเวียน

(2,030)

(2,218)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(2,086)

(2,200)

สินทรัพย์สุทธิ

5,591

8,694

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

1,137

3,072

13,551

10,623

1,443

(293)

8

(484)

3,733

(3)

(16)

171

-

-

7

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายได้
ก�ำไร (ขาดทุน)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(2)

21

1,441

(272)

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

294

(104)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

-

7

2,389

239

(500)

(224)

(1,036)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
ขึ้นสุทธิ

853

15

201

งบการเงินรวม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป
บริษัท เสริมสุข
จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำกัด (มหาชน)และ
และบริษัทย่อย
บริษัทย่อย

อื่น

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

รวม

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

20.34

35.34

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,718

2,452

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7,560

11,202

หนี้สินหมุนเวียน

(2,576)

(2,579)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(2,093)

(2,109)

สินทรัพย์สุทธิ

4,609

8,966

938

3,169

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

11

(476)

3,642

ส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
รายได้

10,399

8,097

ก�ำไร (ขาดทุน)

880

(135)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

124

576

1,004

441

179

(48)

(3)

(11)

117

25

204

-

-

229

2,010

44

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
ขึ้นสุทธิ

(853)

(134)

(1,158)

-

(1)

(90)

202

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม
จ�ำหน่าย
โอนมา (ไป) จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

ณ วันที่ 30 กันยายน

1,325

1,374

-

-

-

(22)

-

-

319

(27)

-

-

1,644

1,325

-

-

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม

116

113

-

-

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี/งวด

5

4

-

-

จ�ำหน่าย

-

(2)

-

-

-

(1)

-

-

-

2

-

-

121

116

-

-

ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม

1,209

1,261

-

-

ณ วันที่ 30 กันยายน

1,523

1,209

-

-

โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน

13

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนของกลุม
่ บริษท
ั ได้รบ
ั การประเมินราคาโดยผูป
้ ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามวิธเี ปรียบเทียบตามราคาตลาด
และวิธรี าคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนมีจำ� นวนเงิน 2,613 ล้านบาท (30 กันยายน 2559:
2,144 ล้านบาท)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่มีคุณสมบัติเชิงพาณิชย์เพื่อให้เช่าแก่บุคคลที่สามและที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่
ไม่ได้ใช้งาน

203

การวัดมูลค่ายุติธรรม
ล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนถูกประเมินโดยผูป
้ ระเมินราคาทรัพย์สน
ิ อิสระจากภายนอกซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นวิชาชีพทีเ่ หมาะสม
และมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�ำนวน 2,613 ล้านบาท ถูกจัดล�ำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จาก
เกณฑ์ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงใน
ตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ

ความสัมพันธ์ระห ว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต
ได้ที่มีนัยส�ำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน
วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด

ราคาซื้อขายของที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึง มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น
กันที่ปรับแล้ว
(ลดลง) หากราคาตลาดสูงขึ้น (ต�่ำลง)

อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วิธีการต้นทุน

ต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนใหม่ตามราคา
ณ ปัจจุบัน

มูลค่าที่ยุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น
(ลดลง) หากต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนสูงขึ้น
(ลดลง)

17,983

(1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

(312)
-

12

-

(141)

15

18,422

(20)

-

25

6

1,731

8

16,672

ที่ดิน

จ�ำหน่าย

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

โอน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / 1 ตุลาคม 2559

12

หมายเหตุ

1,830

-

(3)

-

21

-

10

1,802

(1)

-

-

38

-

4

1,761

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

27,170

(14)

(149)

(7)

423

-

396

26,521

(265)

(41)

2

284

-

166

26,375

อาคาร ส่วน
ปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

60,805

(12)

(715)

-

1,605

-

1,146

58,781

(253)

(406)

-

766

-

493

58,181

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

2,930

(1)

(1)

-

-

-

31

2,901

(58)

-

-

-

-

27

2,932

ถังไม้โอ๊ค

2,159

(1)

(148)

-

31

-

232

2,045

(1)

(60)

-

35

-

168

1,903

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

4,278

(1)

(211)

-

209

-

242

4,039

(1)

(163)

-

157

-

17

4,029

ยานพาหนะ

2,444

-

-

-

(2,299)

-

3,578

1,165

(12)

(10)

-

(1,293)

-

1,970

510

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

119,599

(30)

(1,227)

(319)

(10)

(141)

5,650

115,676

(611)

(680)

27

(7)

1,731

2,853

112,363

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

จ�ำหน่าย

โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

โอน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ราคาทุน/ ราคาประเมินใหม่

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

204
งบการเงิน

12

-

โอน

จ�ำหน่าย

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

18,317
17,878

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / 1 ตุลาคม 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
495

546

568

1,335

-

(3)

-

-

82

1,256

-

-

-

-

-

63

1,193

11,331

11,836

12,511

15,839

(7)

(117)

-

-

1,278

14,685

(114)

(30)

1

-

-

964

13,864

14,452

14,258

14,990

46,355

(7)

(590)

3

50

2,376

44,523

(147)

(252)

-

(1)

(34)

1,766

43,191

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

327

355

439

2,603

(1)

-

-

-

58

2,546

(43)

-

-

-

-

96

2,493

ถังไม้โอ๊ค

646

633

610

1,511

(1)

(137)

(2)

-

239

1,412

(1)

(55)

-

(1)

-

176

1,293

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

992

761

780

3,286

(1)

(210)

(2)

-

221

3,278

(1)

(161)

-

-

-

191

3,249

ยานพาหนะ

2,411

1,165

510

33

1

-

-

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

48,532

47,871

46,921

71,067

(16)

(1,057)

(1)

82

4,254

67,805

(306)

(498)

1

(2)

(88)

3,256

65,442

(ล้านบาท)

รวม

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจ�ำนวน 44,704 ล้านบาท
(30 กันยายน 2559: 40,467 ล้านบาท)

ในปี 2560 กลุม
่ บริษท
ั ได้ทบทวนมูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนของทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พบว่ามูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนของทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
มากกว่ามูลค่าตามบัญชี

16,513

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

105

-

ขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

-

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

105

-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / 1 ตุลาคม 2559

-

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

-

โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

จ�ำหน่าย

-

โอน

(54)

-

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

159

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับงวด

ที่ดิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

หมายเหตุ

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

งบการเงินรวม

205

206

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

(ล้านบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

13

216

25

17

271

เพิ่มขึ้น

2

29

14

3

48

จ�ำหน่าย

-

(1)

(12)

(13)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559/1 ตุลาคม 2559

15

244

39

8

306

เพิ่มขึ้น

-

31

9

14

54

จ�ำหน่าย

-

(17)

(6)

(7)

(30)

15

258

42

15

330

13

160

20

-

193

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับงวด

-

16

3

-

19

จ�ำหน่าย

-

(1)

-

-

(1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559/1 ตุลาคม 2559

13

175

23

-

211

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

24

6

-

30

จ�ำหน่าย

-

(17)

(6)

-

(23)

13

182

23

-

218

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

-

56

5

17

78

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559/ 1 ตุลาคม 2559

2

69

16

8

95

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

2

76

19

15

112

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้วแต่ยัง
คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจ�ำนวน 189 ล้านบาท (30 กันยายน2559: 159 ล้านบาท)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ใน
การประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินจ�ำนวน 17,878 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ถูกจัดล�ำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม
อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม (30 กันยายน 2559: 18,317 ล้านบาท)
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มูลค่ายุติธรรมระดับ 3
ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปส�ำหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
งบการเงินรวม

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2560

2559

(ล้านบาท)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม
ซื้อและรับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

18,317

16,513

-

39

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(297)

-

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (กลับรายการ)

(141)

1,731

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

-

54

(1)

(20)

17,878

18,317

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต
ได้ที่มีนัยส�ำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม

วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด

ราคาซื้อขายของที่ดินเปรียบเทียบที่
คล้ายคลึงกันที่ปรับแล้ว

มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น
(ลดลง) หากราคาตลาดสูงขึ้น (ต�่ำลง)

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

14. ค่าความนิยม
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม

7,173

7,222

-

-

-

(49)

-

-

7,173

7,173

-

-

148

171

-

-

61

-

-

-

-

(23)

-

-

209

148

-

-

ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม

7,025

7,051

-

-

ณ วันที่ 30 กันยายน

6,964

7,025

-

-

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 30 กันยายน
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 30 กันยายน
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ค่าความนิยม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์และอาหาร
ธุรกิจเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
รวม

6,123
841
6,964

6,123
902*
7,025

-

-

-

-

-

-

* ค่าความนิยม จ�ำนวนเงิน 547 ล้านบาท ได้ถูกปันส่วนใหม่จากเดิมธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์และอาหารไปยังธุรกิจเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากกว่า
ในปี 2560 กลุม
่ บริษท
ั ได้ทบทวนมูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนของค่าความนิยม พบว่ามูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนของค่าความนิยม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
มากกว่ามูลค่าตามบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของ
กลุ่มบริษัท
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ค�ำนวณโดยประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้
รับในอนาคตคิดลด จากงบประมาณและการคาดการณ์ที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหาร ครอบคลุมระยะเวลา 3-5 ปี กระแสเงินสดหลังจาก
ช่วงเวลาดังกล่าวคาดการณ์โดยใช้อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.61 ถึง 2.00 อัตราการเติบโตที่ใช้สอดคล้องกับข้อสมมติที่ว่าผู้เข้าร่วมตลาด
จะท�ำได้ อัตราคิดลดร้อยละ 8.49 ถึง 11.20 ส�ำหรับการค�ำนวณกระแสเงินสด มาจากการประมาณการของผู้บริหารซึ่งสะท้อนความเสี่ยงของ
แต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ณ วันที่ท�ำการประเมิน มูลค่าของสมมติฐานหลักแสดงถึงการประเมินของผู้บริหารของแนวโน้มใน
อนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก
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15. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

หนี้สิน
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

1,937

1,684

(2,296)

(2,339)

(1,428)

(1,312)

1,428

1,312

509

(868)

372

(1,027)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

หนี้สิน
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
รวม

39

34

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

39

34

-

-

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี/งวด มีดังนี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่

1 ตุลาคม 2559

ก�ำไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 32)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่

30 กันยายน 2560

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ

232

27

-

259

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

303

(7)

-

296

เงินลงทุนระยะยาว

1

-

-

1

ประมาณการหนี้สิน

6

-

-

6

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

487

(21)

36

502

ยอดขาดทุนยกไป

630

219

-

849

อื่นๆ

25

(1)

-

24

รวม

1,684

217

36

1,937

(2,300)

2

28

(2,270)

อื่นๆ

(39)

12

1

(26)

รวม

(2,339)

14

29

(2,296)

สุทธิ

(655)

231

65

(359)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

งบการเงินรวม

ณ วันที่
1 มกราคม
2559

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ก�ำไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 32)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ

217

15

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

232

290

13

-

303

เงินลงทุนระยะยาว

1

-

-

1

ประมาณการหนี้สิน

6

-

-

6

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

502

-

(15)

487

ยอดขาดทุนยกไป

556

74

-

630

อื่นๆ

28

(3)

รวม

1,600

99

(15)

1,684

(1,966)

12

(346)

(2,300)

อื่นๆ

(37)

-

(2)

(39)

รวม

(2,003)

12

(348)

(2,339)

สุทธิ

(403)

111

(363)

(655)

-

25

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่

1 ตุลาคม 2559

ก�ำไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 32)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่

30 กันยายน 2560

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1

-

-

1

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

33

2

3

38

รวม

34

2

3

39

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม 2559

ก�ำไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 32)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
30 กันยายน 2559

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2

(1)

-

1

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

35

(1)

(1)

33

รวม

37

(2)

(1)

34
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16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ช�ำนาญการ

1,342

1,392

252

261

เงินมัดจ�ำ

300

282

-

-

อื่นๆ

183

213

-

-

รวม

1,825

1,887

252

261

37

17. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
ส่วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่วนที่มีหลักประกัน

-

1,071

-

-

ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีหนังสือ
สนับสนุนทางการเงิน

-

1

-

-

1,446

-

-

-

304

434

-

-

3,953

1,989

3,953

1,989

5,703

3,495

3,953

1,989

24,950

15,456

24,950

14,956

-

45

-

-

24,950

15,501

24,950

14,956

-

-

11,602

25,505

5

-

-

-

30,658

18,996

40,505

42,450

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ส่วนที่มีหลักประกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีหนังสือ
สนับสนุนทางการเงิน
ตั๋วเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน
หนึ่งปี
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีการค�้ำ
ประกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

4

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมส่วนที่หมุนเวียน

รายงานประจำ�ปี 2560
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งบการเงิน

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

-

-

27,494

1,264

2,000

2,000

-

-

-

9,763

-

9,763

8,000

15,000

8,000

15,000

-

326

-

-

8,000

25,089

8,000

24,763

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน

10,000

27,089

35,494

26,027

รวมทั้งสิ้น

40,658

46,085

75,999

68,477

4

หุ้นกู้
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
ตั๋วเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีการค�้ำ
ประกัน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบก�ำหนดการจ่ายช�ำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2559 ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)
ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี

30,658

18,996

40,505

42,450

ครบก�ำหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี

10,000

27,089

35,494

26,027

รวม

40,658

46,085

75,999

68,477

ลักษณะและรายละเอียดที่ส�ำคัญต่างๆ ของเงินกู้ยืม มีดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
(ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทไม่มียอดคงเหลือเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (30 กันยายน 2559: 1,072 ล้านบาท โดยบางส่วนมี
หนังสือสนับสนุนทางการเงินซึ่งออกโดยบริษัท)
(ข) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินกู้ยืมและตั๋วเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นเงินจ�ำนวน 5,703
ล้านบาท และ 3,953 ล้านบาท ตามล�ำดับ (30 กันยายน 2559: 2,423 ล้านบาท และ 1,989 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ซึ่งประกอบด้วยตั๋ว
สัญญาใช้เงินที่ออกโดยกลุ่มบริษัทและบริษัทให้แก่สถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่งและตั๋วเงินที่ออกโดยบริษัท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามที่สถาบันการเงินก�ำหนด บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในต่างประเทศมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ มี
วงเงินรวม 45 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีสินค้าเป็นหลักประกัน และมูลค่าสินค้าต้องมีมูลค่าไม่ต�่ำกว่าภาระหนี้คงเหลือ
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเป็นจ�ำนวนเงิน 4.50 ล้านบาทซึ่งในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทย่อย
ของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายหนึ่ง ในบริษัทดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 4.50 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี มีก�ำหนดช�ำระคืนภายใน 3 เดือน
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและตั๋วเงิน
(ก) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินสามแห่ง ซึ่งท�ำสัญญาโดยบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวมีเงินต้นจ�ำนวนรวม 10,000 ล้านบาท เริ่มช�ำระตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2559 ดอกเบี้ยก�ำหนดช�ำระเป็นรายเดือน รายหกเดือนและรายสามเดือน ส�ำหรับสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง สอง และสาม
ตามล�ำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 3 ถึง 4.3 ต่อปี
รายละเอียดดังนี้
ก�ำหนดช�ำระคืน

สถาบันการเงิน

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนงวด

(ล้านบาท)
แห่งที่ 1

2,000

ยอดช�ำระต่องวด

ก�ำหนดจ่ายช�ำระ

(ล้านบาท)
12

166.60

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 30 กันยายน 2560 ยอดค้างช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินดังกล่าวได้ถูกช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน (30 กันยายน 2559:
1,000 ล้านบาท)
(ข) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวและตั๋วเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินสามแห่ง ซึ่งท�ำสัญญาโดยบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสองแห่งก่อนหน้านี้มีเงินต้นจ�ำนวนรวม 23,000 ล้านบาท เริ่มช�ำระตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึง
เดือนมีนาคม 2562 ดอกเบี้ยก�ำหนดช�ำระเป็นรายสามเดือนและรายเดือน ส�ำหรับสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่งและสอง ตามล�ำดับ โดยมี
อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 2.4 ถึง 3.1 ต่อปี ทั้งนี้เงินกู้เพิ่มระหว่างงวดจ�ำนวน 8,000 ล้านบาท ได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
เงินดังกล่าวแล้ว
ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ออกตั๋วเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งที่สามเพิ่ม โดยมีเงินต้นจ�ำนวน 3,500 ล้านบาท และ
จ�ำนวน 1,500 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 1.88 ต่อปี และต่อมาในเดือนกันยายน 2559 บริษัทออกตั๋วเงิน
ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งเดียวกันเพิ่มโดยมีเงินต้นจ�ำนวน 5,000 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าอัตราร้อยละ 1.97 ต่อปี
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งบการเงิน

รายละเอียดดังนี้
ก�ำหนดช�ำระคืน

สถาบันการเงิน

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนงวด

(ล้านบาท)

ยอดช�ำระต่องวด

ก�ำหนดจ่ายช�ำระ

(ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาว
แห่งที่ 1
ส่วน Tranche A

1,000

1

1,000

25 มิ.ย. 61

ส่วน Tranche B

1,300

1

1,300

31 ต.ค. 61

ส่วน Tranche C

1,300

1

1,300

30 พ.ย. 61

ส่วน Tranche D

1,300

1

1,300

28 ธ.ค. 61

ส่วน Tranche E

1,300

1

1,300

31 ม.ค. 62

ส่วน Tranche F

1,300

1

1,300

28 ก.พ. 62

ส่วน Tranche G

1,500

1

1,500

22 มี.ค. 62

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

3,500

13 พ.ย. 60

แห่งที่ 2

แห่งที่ 3
ตั๋วเงิน

3,500

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

1

สุทธิ
ตั๋วเงิน

1,500

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

1,500
1

สุทธิ
ตั๋วเงิน

23 พ.ย. 60

(4)
1,496

5,000

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

1

5,000

23 ก.พ. 61

(38)

สุทธิ
รวม

(8)
3,492

4,962
33,000

32,950

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและตั๋วเงินระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมและตั๋วเงินที่ไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษท
ั มียอดเงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและตัว๋ เงินดังกล่าวคงเหลือเป็นจ�ำนวนเงิน 32,950 ล้านบาท
(30 กันยายน 2559: 38,719 ล้านบาท)
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(ค) หุ้นกู้ ซึ่งออกโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ในปี 2555.ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้อนุมัติให้บริษัทย่อยได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มีวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาไม่เกิน
10 ปี โดยในกรณีที่บริษัทย่อยได้ไถ่ถอนหรือช�ำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินข้างต้นแล้ว บริษัทย่อยสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติม
อีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่ก�ำหนดไว้ (Revolving)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีภาระหุ้นกู้ที่คงเหลือชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่มห
ี ลักประกันไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มผ
ี แู้ ทนถือหุน
้ กูเ้ ป็น
จ�ำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท (2,000,000 หน่วย มูลค่าทีต
่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยครบก�ำหนดเวลาไถ่ถอนในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
และวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 และมีอต
ั ราดอกเบีย
้ ร้อยละ 2.51 ต่อปี และร้อยละ 2.20 ต่อปี ตามล�ำดับ ซึ่งมีก�ำหนดจ่ายช�ำระดอกเบี้ยทุกๆ
หกเดือน ทั้งนี้บริษัทมีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้อีกเป็นจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท
บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดและด�ำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตลอดอายุของหุ้นกู้
(ง) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งท�ำสัญญาโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีเงินต้นจ�ำนวน 500 ล้านบาท ก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายเดือนจ�ำนวน 5 งวด งวดละ 100 ล้านบาท
โดยเริ่มช�ำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ดอกเบี้ยก�ำหนดช�ำระเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี ณ วันที่
30 กันยายน 2560 ยอดค้างช�ำระเงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวกับสถาบันการเงินดังกล่าวได้ถก
ู ช�ำระแล้วทัง้ จ�ำนวน (30 กันยายน 2559: 500 ล้านบาท)
(จ) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ซึ่งท�ำสัญญาโดยบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในต่างประเทศมีรายละเอียดดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวมีจ�ำนวน 10 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง มีระยะเวลา 3 ปี ก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายไตรมาส จ�ำนวน 12 งวด และใน 11 งวดแรก
ช�ำระคืนงวดละ 250,000 ปอนด์สเตอร์ลงิ ส�ำหรับเงินกูท
้ เี่ หลือจะช�ำระในงวดสุดท้าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษท
ั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
ได้ชำ� ระคืนเงินกูร้ ะยะยาวก่อนวันครบก�ำหนดทัง้ จ�ำนวนโดยไม่มค
ี า่ ปรับ (30 กันยายน 2559: 8.25 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ หรือ 371 ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุม
่ บริษท
ั และบริษท
ั มีวงเงินสินเชือ่ ทีย
่ งั ไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงินรวม 82,824 ล้านบาท และ 54,898 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (30 กันยายน 2559: 74,896 ล้านบาท และ 46,268 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน การด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อย

40,658

46,070

75,999

67,213

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์

-

15

-

-

สกุลเงินเหรียญฮ่องกง

-

-

-

1,264

40,658

46,085

75,999

68,477

รวม

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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18. เจ้าหนี้การค้า
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,631

1,542

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่น

3,166

2,990

-

-

รวม

4,797

4,532

-

-

4

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้
ในการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

4,554

4,173

-

-

187

297

-

-

สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

36

-

-

-

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

12

17

-

-

8

38

-

-

-

7

-

-

4,797

4,532

-

-

สกุลเงินยูโร

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์
รวม

19. เจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2,690

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า

1,426

395

-

-

ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย

1,340

1,390

-

-

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์

630

464

4

3

อื่นๆ

382

514

5

4

รวม

6,468

5,298

235

215

2,535

226

208

217

ยอดเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อย

6,231

5,126

235

215

101

69

-

-

สกุลเงินเยนญี่ปุ่น

64

-

-

-

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

41

21

-

-

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย

24

52

-

-

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์

6

25

-

-

สกุลเงินเหรียญฮ่องกง

1

-

-

-

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

-

5

-

-

6,468

5,298

235

215

สกุลเงินยูโร

รวม

20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย

1,043

961

31

20

เงินมัดจ�ำรับและเงินค�้ำประกันรับ

570

485

-

-

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง

211

409

12

287

อื่นๆ

70

86

2

1

รวม

1,894

1,941

45

308

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
- การลาหยุดพักผ่อนประจ�ำปีสะสม

1

11

-

-

39

45

-

-

3,049

2,831

231

201

3,089

2,887

231

201

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
- รางวัลการท�ำงานเป็นระยะเวลานาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี/งวด

245

190

23

18

1

9

-

-

246

199

23

18

ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี/งวด

183

(75)

13

(4)

ขาดทุนสะสม (ก�ำไร) จากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้

171

(12)

(33)

(46)

รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญพนักงานตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

219

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559

(ล้านบาท)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม
รับรู้ในก�ำไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

2,887

2,817

201

200

179

132

18

13

66

58

5

5

1

9

-

-

246

199

23

18

183

(75)

13

(4)

183

(75)

13

(4)

29

รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยายน

(227)

(54)

(6)

(13)

(227)

(54)

(6)

(13)

3,089

2,887

231

201

ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559

(ล้านบาท)
สมมติฐานประชากร

85

(128)

6

(8)

สมมติฐานทางการเงิน

(21)

73

-

5

การปรับปรุงจากประสบการณ์

119

(20)

7

(1)

รวม

183

(75)

13

(4)

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด

2.50

2.25 - 2.50

2.50

2.50

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

5.00

5.00

5.00

5.00

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็น 8-12 ปี(30 กันยายน 2559: 7-13 ปี)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ล้านบาท)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เพิ่มขึ้น

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

(127)

ลดลง
136

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(7)

8

การเพิม
่ ขึน
้ ของเงินเดือนในอนาคต (เปลีย
่ นแปลงร้อยละ 0.5)

90

(85)

7

(7)

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

141

(95)

-

-

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค�ำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
22.

ทุนเรือนหุ้น
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2560

มูลค่าหุ้นต่อหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนเงิน

ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
จ�ำนวนหุ้น

(บาท)

จ�ำนวนเงิน
(ล้านหุ้น / ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ

1

25,155

25,155

29,000

29,000

ลดหุ้น

1

-

-

(3,890)

(3,890)

ออกหุ้นใหม่

1

-

-

45

45

1

25,155

25,155

25,155

25,155

ณ วันที่ 30 กันยายน
- หุ้นสามัญ
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560
มูลค่าหุ้นต่อหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนเงิน

ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
จ�ำนวนหุ้น

(บาท)

จ�ำนวนเงิน
(ล้านหุ้น / ล้านบาท)

หุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ

1

25,110

25,110

25,110

25,110

1

25,110

25,110

25,110

25,110

ณ วันที่ 30 กันยายน
- หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุม
ของบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ�ำปีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติดังต่อไปนี้
ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวนประมาณ 3,890 ล้านบาท จาก 29,000 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนประมาณ 25,110 ล้านบาท โดยการ
ตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่าย
ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับจ�ำนวนหุ้นที่จะออกตามแผนก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว จ�ำนวน 45 ล้านบาท จาก
ประมาณ 25,110 ล้านบาท เป็นประมาณ 25,155 ล้านบาท และเห็นชอบในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�ำนวน 45 ล้านหุ้น
เพื่อรองรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าว
โดยบริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และ 24 พฤษภาคม 2559 ตามล�ำดับ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้
บริษัทต้องน�ำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

23. ส�ำรอง
ส�ำรองประกอบด้วย
การจัดสรรก�ำไร และ/หรือ ก�ำไรสะสม
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ำรอง (“ส�ำรองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองดังกล่าวมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่าง
ประเทศ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากการเปลีย
่ นแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการเปลีย
่ นแปลงสุทธิของการตีราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ�ำหน่าย
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรอง
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

24. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - แผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
ข้อมูลแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวปี 2559
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ThaiBev Long-term
incentive plan: LTIP 2559) โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพื่อเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนปัจจุบันให้แก่พนักงานซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในแผนการ LTIP 2559
รายการ

รายละเอียด

วันจัดสรรหุ้นโบนัส

31 มกราคม 2560

คุณสมบัติของพนักงาน

พนักงานในกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย ตัง้ แต่ระดับ 12 ขึน
้ ไป
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแผน

จ�ำนวนหุ้นเบื้องต้น

จ�ำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในจดหมายที่แจ้งแก่พนักงาน เป็นจ�ำนวนหุ้นเบื้องต้น ก�ำหนดโดย
พิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปีนั้นๆ และผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละท่านในแต่ละปี

จ�ำนวนหุ้นสุดท้ายที่พนักงานจะได้รับจริง

จ�ำนวนหุ้นสุดท้ายที่พนักงานจะได้รับจริง ค�ำนวณจาก
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPI) ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30
กันยายน 2560
2. ระดับความส�ำเร็จของบริษัทในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1) ก�ำไรสุทธิไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย น�้ำหนักที่ใช้ในการค�ำนวณร้อยละ 75
2) คะแนนดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) น�้ำหนักที่ใช้ในการค�ำนวณร้อยละ 25

การส่งมอบหุ้นแก่พนักงาน

หุ้นที่พนักงานจะได้รับแบ่งเป็นสามส่วนและทยอยส่งมอบให้พนักงานในแต่ละปีเป็นระยะเวลา
สามปี

ราคายุติธรรมของหุ้น

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ ก่อนหน้าวันจัดสรรหุ้นโบนัส 3 วัน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายส�ำหรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว จ�ำนวน
33.54 ล้านบาท และ 15.01 ล้านบาท ตามล�ำดับ
รายการกระทบยอดหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และทุนส�ำรองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน
ที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว

(จ�ำนวนล้านหุ้น)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงาน
ระยะยาวส�ำหรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

(ล้านบาท)

ทุนส�ำรองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

(ล้านบาท)

25,110

25,110

17,216

-

-

-

-

34

25,110

25,110

17,216

34

223

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว

(จ�ำนวนล้านหุ้น)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงาน
ระยะยาวส�ำหรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

(ล้านบาท)

ทุนส�ำรองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

(ล้านบาท)

25,110

25,110

17,216

-

-

-

-

34

25,110

25,110

17,216

34

25. ส่วนงานด�ำเนินงาน
กลุ่มบริษัทได้น�ำเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ รูปแบบหลักในการรายงานส่วนงานธุรกิจ พิจารณา
จากระบบการบริหารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดส่วนงาน
การก�ำหนดราคาระหว่างส่วนงานอยู่บนเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ผลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่าง
สมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ผลกระทบสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย
เงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินบางส่วน และเงินลงทุนบางรายการ
ในการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน หนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้ว่าเกี่ยวข้องกับส่วนงานใด จะถูกปันส่วนตาม
เกณฑ์ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิของแต่ละส่วนงาน โดยผู้บริหารเชื่อว่าเกณฑ์ดังกล่าวได้แสดงหนี้สินของแต่ละส่วนงานได้อย่างเหมาะสมและ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�ำคัญดังนี้
ธุรกิจสุรา
ผลิตและจ�ำหน่ายสุรายี่ห้อต่าง ๆ และน�้ำโซดา
ธุรกิจเบียร์
ผลิตและจ�ำหน่ายเบียร์ยี่ห้อต่างๆ
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำดื่ม กาแฟส�ำเร็จรูป เครื่องดื่มชูก�ำลัง เครื่องดื่มชาเขียวและเครื่องดื่ม
		 กลิ่นผลไม้ยี่ห้อต่างๆ และ
ธุรกิจอาหาร
ภัตตาคารร้านอาหารญี่ปุ่น และจัดจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ส่วนงานธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยย้ายธุรกิจน�้ำโซดาจากธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ไปรวมกับ
ธุรกิจสุรา เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการและความรับผิดชอบของกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลของปีก่อนได้ปรับปรุงใหม่เพื่อประโยชน์ใน
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์
ข้อมูลเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทมีฐานการด�ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งของสินค้าที่ผลิตได้จะส่งไปจ�ำหน่ายโดยตรงหรือผ่านทางบริษัท
ย่อยในต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก ส�ำหรับฐานการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษัทย่อย
ในการน�ำเสนอการจ�ำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามเขตภูมิศาสตร์ได้ก�ำหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า สินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

21

228

ดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น

25,502

(5,082)

20,420

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่จ�ำแนกส่วนงานได้
ส�ำหรับปี/งวด

-

84,044

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รวมค่าใช้จ่ายที่จ�ำแนกส่วนงานได้

215

5,570

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

5,050

73,209

14,419

(3,634)

18,053

-

59,132

135

3,877

3,526

51,594

77,185

225

19

135

76,806

(ปรับปรุงใหม่)

3,130

(550)

3,680

-

53,847

54

2,385

7,092

44,316

57,527

190

11

10

57,316

2,780

(441)

3,221

-

41,366

29

1,845

4,520

34,972

44,587

180

10

8

44,389

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559
ส�ำหรับปี
สิน
้ สุดวันที่
30 กันยายน
2560

ธุรกิจเบียร์

ธุรกิจสุรา

(855)

523

(1,378)

143

18,653

149

2,095

5,640

10,769

17,132

349

6

39

16,738

ส�ำหรับปี
สิน
้ สุดวันที่
30 กันยายน
2560

(951)

444

(1,395)

106

14,835

108

1,658

4,819

8,250

13,334

331

5

30

12,968

(ปรับปรุงใหม่)

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

104

(23)

127

-

6,665

18

2,046

896

3,705

6,792

45

5

36

6,706

ส�ำหรับปี
สิน
้ สุดวันที่
30 กันยายน
2560

54

(12)

66

-

4,962

6

1,476

585

2,895

5,028

32

3

3

4,990

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

ธุรกิจอาหาร

-

-

-

-

(300)

-

(96)

(104)

(100)

(300)

(155)

-

(145)

-

ส�ำหรับปี
สิน
้ สุดวันที่
30 กันยายน
2560

-

-

-

-

(247)

-

(66)

(61)

(120)

(247)

(71)

-

(176)

-

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

ตัดรายการระหว่างกัน

22,799

(5,132)

27,931

143

162,909

436

12,000

18,574

131,899

190,697

657

43

-

189,997

ส�ำหรับปี
สิน
้ สุดวันที่
30 กันยายน
2560

รวม

16,302

(3,643)

19,945

106

120,048

278

8,790

13,389

97,591

139,887

697

37

-

139,153

(ล้านบาท)

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ต้นทุนขาย

109,546

60

รายได้จากการขายระหว่างส่วนงาน

รวมรายได้ที่จ�ำแนกส่วนงานได้

109,237

รายได้จากการขายลูกค้าภายนอก

ส�ำหรับปี
สิน
้ สุดวันที่
30 กันยายน
2560

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานธุรกิจ

224
งบการเงิน

225

รวม

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2559
(ล้านบาท)

รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม

8,497

-

- ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

3,930

3,269

- ต้นทุนทางการเงิน

(545)

(535)

รวมรายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

11,882

2,734

ก�ำไรส�ำหรับปี/งวด

34,681

19,036

11,665

62,726

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์ที่จ�ำแนกส่วนงานได้

7,039

4,530
12,261

4,738
10,619

3,967

6,652

27,764

10,461

16,254

1,049

(ปรับปรุงใหม่)

30 กันยายน
2559

2,106

1,092

1,014

5,303

3,419

1,764

120

30 กันยายน
2560

1,474

957

517

3,651

1,543

1,970

138

30 กันยายน
2559

46,727

21,069

25,658

194,240

77,748

116,492

30,199

48,532

37,761

30 กันยายน
2560

61,727

8,829

5,726

7,523

29,870

12,007

16,635

1,228

30 กันยายน
2560

รวมหนี้สิน

19,837

8,402

2,509

17,434

2,710

10,219

4,505

30 กันยายน
2559

ธุรกิจอาหาร

15,000

23,531

9,513

3,103

18,593

3,108

10,322

5,163

30 กันยายน
2560

ธุรกิจเบียร์ ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

รวมหนี้สินที่จ�ำแนกส่วนงานได้

หนี้สินอื่น

11,435

60,885

9,004

19,428

32,453

(ปรับปรุงใหม่)

30 กันยายน
2559

ธุรกิจสุรา

63,941

24,972

38,969

17,856

21,113

187,653

77,919

109,734

23,718

47,871

38,145

(ล้านบาท)

30 กันยายน
2559

รวม
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

รวมสินทรัพย์

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม

14,018

19,811

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

31,250

สินค้าคงเหลือ

30 กันยายน
2560

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามส่วนของธุรกิจ

226
งบการเงิน

20
16

735

10

16

1,231

751

(ปรับปรุงใหม่)

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

14

885

72

8

780

899

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

15

585

63

4

573

600

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

11

1,791

(91)

9

1,429

1,802

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

19

1,325

(59)

5

1,064

1,344

(ปรับปรุงใหม่)

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

ธุรกิจเบียร์ ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

5

310

(5)

10

488

315

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

6

209

(2)

9

391

215

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

ธุรกิจอาหาร

50

5,650

1

49

4,259

5,700

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

รวม

56

2,854

12

34

3,259

2,910

(ล้านบาท)

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

รายการบางรายการในข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการน�ำเสนอข้อมูลในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
การจัดประเภทข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงานของกลุ่มบริษัทมากกว่า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2,664

25

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบด้วย

22

1,562

ค่าเสื่อมราคา

ค่าตัดจ�ำหน่าย

2,684

รายจ่ายฝ่ายทุน

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ธุรกิจสุรา

รายจ่ายฝ่ายทุน ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่ายและก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

227

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

228

งบการเงิน

ข้อมูลจ�ำแนกตามเขตภูมิศาสตร์
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 และส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม

รายได้
ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

ประเทศไทย

184,464

134,619

46,880

46,094

ต่างประเทศ

6,233

5,268

1,652

1,777

190,697

139,887

48,532

47,871

รวม

26. รายได้อื่น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)

รายได้ค่าบริการอื่นๆ

96

134

8

-

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

78

66

1

-

รายได้จากการขายเศษวัสดุ

35

92

-

-

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้

25

19

-

-

ค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ

25

14

-

-

รายได้ค่าขนส่ง

21

16

-

-

รายได้ค่าเช่า

20

15

-

-

-

88

-

-

อื่นๆ

317

199

-

2

รวม

617

643

9

2

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์

229

27. ค่าใช้จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์

7,022

5,258

-

-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

4,596

3,380

-

-

ค่าขนส่ง

1,492

1,123

-

-

ค่าเช่า

1,490

907

-

-

ค่ายานพาหนะเดินทาง

1,261

901

-

-

500

325

-

-

อื่นๆ

2,213

1,495

-

-

รวม

18,574

13,389

-

-

ค่านายหน้า

28. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

5,281

3,991

40

ก�ำลังการผลิตว่างเปล่า

750

347

-

-

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

748

616

2

1

ค่าจ้างและค่าบริการอื่นๆ

682

444

4

2

เงินบริจาค

569

528

9

4

ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์

565

248

41

18

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

418

353

431

324

ค่าเช่า

406

350

1

1

ค่าสาธารณูปโภค

395

310

6

3

ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

392

293

5

2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

290

202

2

1

อื่นๆ

1,504

1,108

11

5

รวม

12,000

8,790

552

384

23

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

230

งบการเงิน

29. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง

248

179

248

179

โบนัส

140

118

140

118

10

8

10

8

ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการสมทบเงิน
ที่ก�ำหนดไว้

8

5

8

5

ค่าใช้จ่ายส�ำหรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
พนักงานระยะยาว

8

-

8

-

ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการผลประโยชน์
ที่ก�ำหนดไว้

อื่นๆ

52

43

17

14

466

353

431

324

เงินเดือนและค่าแรง

9,278

6,681

524

340

โบนัส

1,293

1,267

77

130

ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง

798

612

23

14

ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการผลประโยชน์ ที่
ก�ำหนดไว้

235

182

13

10

ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการสมทบเงิน ที่
ก�ำหนดไว้
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167

16

11

26

-

7

-

พนักงานอื่น

ค่าใช้จ่ายส�ำหรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
พนักงานระยะยาว
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

1,494

1,127

131

81

13,357

10,036

791

586

13,823

10,389

1,222

910

โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกอง
ทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามข้อก�ำหนดของกระทรวง
การคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ยตามหน้าที่ ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ
ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)

รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ

410

(3,955)

-

-

124,891

94,814

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

3,528

2,665

752

563

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

2,622

2,096

35

21

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

5,097

3,731

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

4,596

3,380

-

-

ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย

1,925

1,527

-

-

5,699

4,344

470

347

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

748

616

2

1

ค่าเช่า

406

350

1

1

วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและภาษีสรรพสามิตใช้ไป

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

31. ต้นทุนทางการเงิน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)

ดอกเบี้ยจ่าย
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

1,279

951

สถาบันการเงิน

1,002

814

925

728

รวมดอกเบี้ยจ่าย

1,002

814

2,204

1,679

(1)

-

-

2,204

1,679

4

หัก ส่วนที่คิดเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

(21)

สุทธิ

981

813

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

32. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

ส�ำหรับปี ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

(ล้านบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ส�ำหรับปี/งวดปัจจุบัน

5,365

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป

(2)

315

(4)

(13)

5,363

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

389

3,767

-

385

3,754

315

15

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้
รวมภาษีเงินได้

(12)

(37)

(2)

2

(219)

(74)

-

-

(231)

(111)

(2)

2

5,132

383

3,643

317

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

30 กันยายน 2560

ก่อนภาษีเงินได้

รายได้
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ ในการ
ด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม

283

-

283

การรับรูก
้ ำ� ไรจากมูลค่ายุตธิ รรมของการ
เปลีย
่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ของบริษท
ั ร่วม

(8,506)

-

(8,506)

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานต่างประเทศ

(2,274)

-

(2,274)

การตีมูลค่าที่ดินใหม่

(142)

28

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงานทีก
่ ำ� หนดไว้

(183)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

2,137

-

2,137

-

-

-

(1,533)

11

(1,522)

(114)

1,730

(346)

1,384

36

(147)

75

(15)

60

(4)

1

(3)

9

(2)

7

(10,826)

65

(10,761)

2,418

(352)

2,066
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560
ก่อนภาษีเงินได้

รายได้
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้
(ล้านบาท)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงานทีก
่ ำ� หนดไว้

(13)

3

(10)

4

(1)

3

รวม

(13)

3

(10)

4

(1)

3

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560
อัตราภาษี (ร้อยละ)

ก�ำไรส�ำหรับปี/งวด

(ล้านบาท)

ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
อัตราภาษี (ร้อยละ)

(ล้านบาท)

34,681

19,036

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม

5,132

3,643

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้รวม

39,813

22,679

จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20.00

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีส�ำหรับ
กิจการในต่างประเทศ
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

7,962

20.00

4,536

(567)

(194)

(2,421)

(930)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

(63)

168

ผลขาดทุนในปี/งวดปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

214

66

7

(3)

อื่นๆ
รวม

12.89

5,132

16.06

3,643
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560
อัตราภาษี (ร้อยละ)

ก�ำไรส�ำหรับปี/งวด

(ล้านบาท)

ส�ำหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
อัตราภาษี (ร้อยละ)

17,464

(ล้านบาท)
18,987

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม

383

317

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้รวม

17,847

19,304

จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20.00

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

20.00

(3,210)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รวม

3,569

(3,563)

24
2.15

383

3,861
19

1.64

317

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ
ร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

33. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยสองแห่งได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตเครื่องดื่ม ซึ่งพอสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
การผลิตก๊าซชีวภาพ
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส�ำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�ำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�ำหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่
สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ
(ง) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค�ำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้แปดปีนั้น
การผลิตเครื่องดื่ม
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส�ำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�ำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และ
(ค) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้แปดปีนั้น
เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559
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ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม

6,064

4,023

-

-

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม

183,933

135,130

-

-

รวมรายได้

189,997

139,153

-

-

สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ในปี 2547 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดภาษีอากร และให้จัดตั้งพื้นที่โรงงานของ
บริษัทดังกล่าวเป็นเขตปลอดอากร โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ทั้งอากรน�ำเข้าและส่งออก ภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีสรรพสามิต ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด
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34. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ค�ำนวณจากก�ำไร
ส�ำหรับปี/งวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปี/งวดโดยแสดงการค�ำนวณดังนี้
งบการเงินรวม

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

(ล้านบาท / ล้านหุ้น)

ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)

34,510

18,920

17,464

18,987

จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว

25,110

25,110

25,110

25,110

1.37

0.75

0.70

0.76

ก�ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับ
ปี/งวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปี/งวด หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้น
ปรับลด ดังนี้
งบการเงินรวม

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2559

(ล้านบาท / ล้านหุ้น)

ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท (ปรับลด)

34,510

18,920

17,464

18,987

จ�ำนวนหุ้นสามัญ (ขั้นพื้นฐาน)

25,110

25,110

25,110

25,110

3

-

3

-

25,113

25,110

25,113

25,110

1.37

0.75

0.70

0.76

ผลกระทบจากแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
พนักงานระยะยาว
จ�ำนวนหุ้นสามัญ (ปรับลด)
ก�ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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35. เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2560 ผูถ
้ อื หุน
้ มีมติอนุมต
ั ก
ิ ารจัดสรรก�ำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุน
้ ละ
0.60 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทัง
้ สิน
้ 15,066 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2559 ได้จา่ ยเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุน
้ ละ 0.20 บาท
รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 5,022 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 10,044
ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 5,022 ล้านบาท โดย
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนมิถุนายน 2560
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�ำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้น
ละ 0.61 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 15,317 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15
บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,767 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน
11,551 ล้านบาท ในระหว่างปี 2559

36. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจาก
การไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็ง
ก�ำไรหรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�ำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็น
ที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการ
การจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการ
พัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผล
ตอบแทนจากกิจกรรมด�ำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวม ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม อีกทั้งยังก�ำกับดูแลระดับการจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17) กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยท�ำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจาก
เงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 และระยะเวลาที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือก�ำหนดอัตราใหม่มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม
(ล้านบาท)

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะสัน
้ แก่บค
ุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน
รวม

5.00

11,351

-

11,351

11,351

-

11,351
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อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม
(ล้านบาท)

ปี 2559
หมุนเวียน
เงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะสัน
้ แก่บค
ุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

5.00

รวม

6,912

-

6,912

6,912

-

6,912

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 และระยะเวลาที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือ
ก�ำหนดอัตราใหม่มีดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม
(ล้านบาท)

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

0.98 -1.94

5,703

-

5,703

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

1.88 - 3.10

24,950

-

24,950

5.00

5

-

5

เงินกู้ยืมอื่น
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2.20 - 2.51

-

2,000

2,000

2.40

-

8,000

8,000

30,658

10,000

40,658

รวม

ปี 2559
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

1.60 - 1.75

1,072

-

1,072

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1.75 - 1.78

2,423

-

2,423

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

1.88 - 3.35

15,501

-

15,501

หุ้นกู้

2.20 - 2.51

-

2,000

2,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1.88 - 3.10

-

25,089

25,089

18,996

27,089

46,085

ไม่หมุนเวียน

รวม

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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อัตราดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม
(ล้านบาท)

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

3,953

-

3,953

1.88 - 3.10

24,950

-

24,950

4.00

11,602

-

11,602

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2.40

-

8,000

8,000

เงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

4.00

-

27,494

27,494

40,505

35,494

75,999

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกูย
้ ม
ื ระยะสัน
้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

1.94

ไม่หมุนเวียน

รวม

ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกูย
้ ม
ื ระยะสัน
้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

1.77

1,989

-

1,989

1.98 - 3.35

14,956

-

14,956

4.00

25,505

-

25,505

-

24,763

24,763

ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน
รวม

1.88 - 3.10
2.30

-

1,264

1,264

42,450

26,027

68,477

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุม
่ บริษท
ั มีความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ เกิดจากการซือ้ สินค้าและการขายสินค้าทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ กลุม
่ บริษท
ั
ได้ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

เงินเหรียญสิงคโปร์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

1

42

-

-

18

-

(7)

-

-

4

(8)

(6)

(4)

(1)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

17

-

(15)

-

-

เจ้าหนี้อื่น

19

(6)

(25)

-

-

(13)

(11)

(4)

(1)

1

-

-

(13)

(10)

(4)

(1)

เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

-

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

69

83

-

-

ลูกหนี้การค้า

6

180

19

-

-

เจ้าหนี้การค้า

18

(8)

(38)

-

-

4

(1)

(1)

(1)

-

19

(41)

(21)

-

-

199

42

(1)

-

(324)

(404)

-

-

(62)

(17)

-

-

(834)

(696)

-

-

(1,021)

(1,075)

(1)

-

-

-

(1)

-

เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
ประมาณการยอดซื้อสินค้า
ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สินอื่น
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

5
(1,016)

53
(1,022)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

เงินยูโร
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

(297)

-

-

(84)

-

-

(101)

(69)

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มี
ความเสี่ยง

(288)

(442)

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินค้า

18

เจ้าหนีอ้ น
ื่ -บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น

(187)

8

19

(911)

(933)

-

-

ประมาณการยอดจ่ายค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

(72)

(71)

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์

(35)

(252)

-

-

ประมาณการหนี้สินอื่น

(41)

(112)

-

-

(1,347)

(1,810)

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

186

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(1,161)

-

-

-

-

(1,551)

-

-
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เงินปอนด์สเตอร์ลิง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนีอ้ น
ื่ -บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง

5

12

4

-

-

18

(12)

(17)

-

-

4

-

(1)

-

-

19

-

(5)

-

-

-

(19)

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินค้า

(20)

(22)

-

-

ประมาณการยอดจ่ายค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

(20)

(168)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์

-

(163)

ประมาณการหนี้สินอื่น

-

(23)

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

(40)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

5

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(35)

(395)
(395)
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

เงินเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย
เจ้าหนี้การค้า

(36)

-

-

-

(36)

-

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินค้า

(192)

-

-

-

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

(228)

-

-

-

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

19

-

-

-

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(209)

-

-

-

5

31

-

-

-

19

(1)

-

-

1,264

30

-

-

1,264

(64)

-

-

-

(64)

-

-

-

(117)

-

-

(117)

-

-

-

-

-

18

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง

เงินเหรียญฮ่องกง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
เงินเยนญี่ปุ่น
เจ้าหนี้อื่น

19

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
ประมาณการยอดซื้อเครื่องจักร

-

ประมาณการหนี้สินอื่น

(7)

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

(71)

-

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

63

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(8)

(117)

-

-

6

13

-

-

-

40

-

-

(24)

(52)

-

-

(18)

1

-

-

เงินตราต่างประเทศอื่นๆ
ลูกหนี้การค้า

6

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง

19

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�ำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�ำหนด
ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม�่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�ำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้าน
สินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐาน
ลูกค้าจ�ำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อท�ำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทุกรายการ
ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน

ไม่หมุนเวียน

รวม

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม
(ล้านบาท)

30 กันยายน 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ที่เป็นรายการสินทรัพย์

-

-

-

-

144

-

144

24,950

8,000

32,950

-

-

34,101

34,101

หุ้นกู้

-

2,000

2,000

-

2,013

-

2,013

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่
เป็นรายการหนี้สิน

-

-

-

-

302

-

302

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมและตั๋วเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน

ไม่หมุนเวียน

รวม

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม
(ล้านบาท)

30 กันยายน 2559

สินทรัพย์ทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่
เป็นรายการสินทรัพย์

-

-

-

-

109

-

109

15,501

25,089

40,590

-

-

40,839

40,839

หุ้นกู้

-

2,000

2,000

-

2,014

-

2,014

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่
เป็นรายการหนี้สิน

-

-

-

-

333

-

333

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมและตั๋วเงิน ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน

ไม่หมุนเวียน

รวม

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

ระดับ 1

ระดับ 3

รวม
(ล้านบาท)

30 กันยายน 2560

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมและตั๋วเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน

-

27,494

27,494

-

-

28,463

28,463

24,950

8,000

32,950

-

-

34,101

34,101

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน

ไม่หมุนเวียน

รวม

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

ระดับ 1

ระดับ 3

รวม
(ล้านบาท)

30 กันยายน 2559

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมและตั๋วเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน

-

1,264

1,264

-

-

1,160

1,160

14,956

24,763

39,719

-

-

39,960

39,960

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงิน
เหล่านั้นจะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนถูกประเมินเป็นระดับ 2 ของล�ำดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ประเภท

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ราคาจากนายหน้า

ไม่มี

หุ้นกู้

อ้างอิงจากราคานายหน้า

ไม่มี

เงินกู้ยืม

วิธีคิดลดกระแสเงินสด

อัตราคิดลด
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37. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

(ล้านบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
เครื่องจักรและอุปกรณ์

224

1,052

-

-

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น

172

171

-

-

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

101

15

-

-

รวม

497

1,238

-

-

ภายในหนึ่งปี

583

640

22

23

หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี

518

563

28

40

72

79

-

-

1,173

1,282

50

63

สัญญาซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

1,626

1,420

-

-

สัญญาโฆษณาและสปอนเซอร์

1,417

542

-

-

สัญญาจ้างผู้ช�ำนาญการและบริษัทที่ปรึกษา

1,026

1,142

332

370

หนังสือค�้ำประกันจากธนาคาร

1,064

1,067

-

-

สัญญาบริการ

816

618

17

11

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

304

334

-

-

เลตเตอร์ออฟเครดิตส�ำหรับซื้อสินค้าและ
วัสดุที่ยังไม่ได้ใช้

272

253

-

-

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

146

109

-

-

สัญญาซื้อกากน�้ำตาล

113

307

-

-

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

หลังจากห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ

สัญญาอื่นๆ
รวม

6

22

-

1

6,790

5,814

349

382
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ภาระผูกพันอื่นๆ ที่ส�ำคัญ
สัญญาว่าจ้างผู้ช�ำนาญการ
ในปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อย 4 บริษัท ท�ำสัญญาว่าจ้างผู้ช�ำนาญการผู้หนึ่งในการควบคุมดูแลการผลิตและปรุงสุรา “หัวเชื้อสุรา” โดยมี
ระยะเวลาจ้าง 40 ปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2587 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันต้อง
จ่ายค่าจ้างแก่ผู้ช�ำนาญการเป็นรายเดือน รวมเดือนละจ�ำนวน 4.3 ล้านบาท โดยเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ทุกๆ รอบ 12 เดือน ในช่วงเวลา
20 ปีแรก นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567 หลังจากนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือนรวม
เดือนละจ�ำนวน 0.25 ล้านบาท จนครบก�ำหนดตามสัญญา ค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,766.2 ล้านบาท ต่อมามีการท�ำบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ให้บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินจ�ำนวนรวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ช�ำนาญการท่านนี้เพิ่มเติม
ดังนั้น ค่าจ้างทั้งสิ้นภายใต้สัญญาทั้งส่วนที่บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายไปแล้วและส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายมีจ�ำนวนเงินรวม 3,766.2 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ค่าจ้างที่จะจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือมีจ�ำนวนเงิน 836 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 929.4 ล้านบาท)
สัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 บริษัทท�ำสัญญาที่ปรึกษากับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตสุราในประเทศไทย
และงานอื่นๆ ที่ก�ำหนดในสัญญา 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 ค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 251.56 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ค่าจ้างทีจ่ ะต้องจ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาคงเหลือมีจำ� นวนเงิน 190.34 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 212.31 ล้านบาท)
สัญญาสปอนเซอร์
ในปี 2558 บริษท
ั ย่อยแห่งหนึง่ ได้ทำ� สัญญาสปอนเซอร์กบ
ั สโมสรฟุตบอลแห่งหนึง่ ในประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม 2558
ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2561 เพือ่ ท�ำการประชาสัมพันธ์สน
ิ ค้าของบริษท
ั ตามขอบเขตทีร่ ะบุในสัญญา (โดยสามารถใช้ชอื่ ทางการค้าเครือ่ งหมายการค้า
รูปภาพ และตราสัญลักษณ์ของสโมสร) บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินรวม 3.6 ล้านยูโร ตลอดระยะเวลา 3 ปี ตามเงื่อนไขที่
ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ในปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญาให้การสนับสนุนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2569 เพื่อท�ำการประชาสัมพันธ์สินค้าตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวจะ
สนับสนุนเป็นเงินและอื่นๆรวมมูลค่า 100 ล้านบาทต่อปี ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ในปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินขั้นต�่ำจ�ำนวน 0.15
ล้านปอนด์สเตอร์ลิงต่อปี ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบและ
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์กบ
ั บริษท
ั ในประเทศแห่งหนึง่ ให้เป็นผูด
้ ำ� เนินการกระจายสินค้าสูร่ า้ นค้าในเครือและควบคุมการบริหารวัตถุดบ
ิ และวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้แก่บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั โดยบริษท
ั และบริษท
ั ย่อยตกลงทีจ่ ะช�ำระค่าบริการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญา ต่อมาได้ทำ� บันทึกข้อตกลง
เพื่อต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า
บริษท
ั ย่อยของบริษท
ั และบริษท
ั โออิชิ เทรดดิง้ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยทางอ้อมของบริษท
ั ได้ทำ� สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้ากับบริษท
ั ในประเทศ
แห่งหนึง่ เพือ่ ขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าไปยังปลายทางทีก
่ ำ� หนด โดยมีอต
ั ราค่าขนส่งสินค้าคิดเป็นราคาต่อเทีย
่ วรถตามทีร่ ะบุในสัญญา
สัญญาดังกล่าวมีก�ำหนดระยะเวลา 2 ปี มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เมื่อครบสัญญาแล้ว
หากคู่สัญญาไม่แจ้งบอกเลิกล่วงหน้าให้ถือว่าสามารถต่ออายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปี
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัทใน
ประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าว
มีก�ำหนดระยะเวลา 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญา
ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ท�ำสัญญาใหม่กับคู่สัญญา โดยสัญญามีก�ำหนดระยะเวลาสองปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561 และหากฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรแก่อก
ี ฝ่ายหนึง่ ก่อนระยะเวลาของสัญญา จะ
สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน
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สัญญาผลิตสินค้า
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ท�ำสัญญาผลิตสินค้าให้กับบริษัทในประเทศ
แห่งหนึง่ ในราคาและเงือ่ นไขตามทีร่ ะบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 5 ปี มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วน
ั ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
สัญญาผลิต
บริษท
ั เสริมสุข เบฟเวอเรจ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ย่อยทางอ้อม ได้ทำ� สัญญาเพือ่ เป็นผูผ
้ ลิตกับ บริษท
ั อินเตอร์เนชัน
่ แนล รีเฟรชเม้นท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (“คูส่ ญ
ั ญา”) เพือ่ ผลิตเครือ่ งดืม
่ ชา บริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ย่อยทางอ้อมต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีก
่ ำ� หนดไว้ในสัญญา
โดยมีระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทและบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ด�ำเนินการซื้อหุ้นร้อยละ 76 ของหุ้นทั้งหมด
ในบริษท
ั สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด (“สะไปซ์ ออฟ เอเซีย”) ซึง่ เป็นบริษท
ั จดทะเบียนเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีป
่ ระเทศไทย เป็นจ�ำนวนเงิน 114.5 ล้านบาท
จากการซื้อหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ สะไปซ์ ออฟ เอเซีย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย้อยทางอ้อมของบริษัท
ในเดือนตุลาคม 2560 บริษท
ั กูย
้ ม
ื เงินระยะสัน
้ และออกตัว๋ เงินระยะสัน
้ กับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 19,600 ล้านบาท
ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.6 - 1.8 ต่อปี
เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 International Beverage Holdings Limited ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั และ International Beverage Holdings
(Singapore) Pte. Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้เพิ่มทุนจ�ำนวน 5,602.32 ล้านเหรียญฮ่องกง และ 720.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ตามล�ำดับเสร็จเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited (“IBHL Singapore”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษท
ั ได้ดำ� เนินการซือ้ หุน
้ ร้อยละ 75 ของหุน
้ ทัง้ หมดใน Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd. (“MSC”)
และ Myanmar Distillery Co., Ltd. (“MDC”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จาก
บุคคลภายนอก โดยได้ซอื้ หุน
้ ทางตรงร้อยละ 5 ใน MSC และ MDC และซือ้ หุน
้ ทางอ้อมร้อยละ 70 ใน MSC และ MDC จากการซือ้ หุน
้ ร้อยละ 100
ใน Alliance Asia Investment Private Limited (“AAIPL”) และ Alliance Strategic Investments Pte. Ltd. (“ASIPL”) ซึ่งเป็นบริษัท
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดใน MSC และ MDC โดยค่าตอบแทนรวมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่
ก�ำหนดในสัญญาเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 741.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จากการซื้อหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ MSC MDC AAIPL และ ASIPL
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซื้อมาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ของสะไปซ์ ออฟ เอเชีย
MSC MDC AAIPL และ ASIPL ซึ่งคาดว่าจะด�ำเนินการเสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 International Beverage Trading (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้จดทะเบียน
เป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีป
่ ระเทศฮ่องกง โดยมีทน
ุ จดทะเบียนเป็นจ�ำนวนเงิน 1,000 ปอนด์ โดยมี International Beverage Holding Limited ซึง่ เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นทั้งหมด
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ท�ำสัญญากับ Cycling Track Management Co., Ltd. (“CTMC”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็น
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีป
่ ระเทศไทยเพือ่ ได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ตามทีร่ ะบุในสัญญาโครงการ ลูป
่ น
่ั จักรยาน ระดับโลก บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสัญญา
มีอายุ 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2569 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทต้องจ่ายเงินให้ CTMC เป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ภายในเดือนธันวาคม 2560
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในหลักการให้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
ระยะยาว กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นส�ำนักงานอีกแห่งของกลุ่มบริษัท เป็นระยะเวลาประมาณ 32 ปี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2560 โดยมีอัตราค่าเช่าตามที่ก�ำหนดในสัญญา
ในการประชุมคณะกรรมการบริษท
ั เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษท
ั มีมติอนุมต
ั ใิ นหลักการให้บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ท�ำสัญญาเช่าคลังสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า เป็น
ระยะเวลา 3 ปี โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าตามที่ก�ำหนดในสัญญา
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.67 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 16,824 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา
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หุน
้ ละ 0.20 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 5,022 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน
้ ละ 0.47 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 11,802 ล้านบาท
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทให้น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Frasers Centerpoint Limited (“FCL”) เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2560 และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตามล�ำดับ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอจ่ายเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.045 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.086 เหรียญสิงคโปร์ ตามล�ำดับ ทั้งนี้ F&N และ FCL ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
ในอัตราหุ้นละ 0.015 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.024 เหรียญสิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายน โดยจะมีการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ
0.030 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.062 เหรียญสิงคโปร์ในปี 2561 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
39.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่ได้น�ำมาใช้ในการจัดท�ำงบ
การเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติกับงบ
การเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุงใหม่มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)

ก�ำไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

ส่วนงานด�ำเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเงินได้-การเปลีย
่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ หรือของผูถ
้ อื หุน
้
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2559)

ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2559)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2559)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบัติตามประกาศที่
ออกใหม่นี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

40. ข้อมูลเพิ่มเติม
ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 (จ) เรื่องการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ถูกจัดท�ำและน�ำเสนอเป็นครั้งแรก ส�ำหรับรอบระยะเวลาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการน�ำเสนองบการเงินตามที่ก�ำหนดไว้
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์งบการเงิน กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงได้จัดท�ำข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้ตรวจสอบ
ในรูปแบบของงบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการและข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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งบก�ำไรขาดทุน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2560

2559

2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พันบาท)

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

189,997,301

190,032,887

-

-

-

-

6,991,238

6,547,380

5,499

4,984

15,392,990

21,364,664

ดอกเบี้ยรับ

42,610

45,275

445,206

420,884

ก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน

34,895

207,628

56,216

76,484

616,785

913,896

9,078

3,087

190,697,090

191,204,670

22,894,728

28,412,499

131,898,650

134,370,743

-

-

ต้นทุนการให้บริการ

-

-

2,291,803

1,997,676

ค่าใช้จ่ายในการขาย

18,573,766

18,212,837

-

-

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

12,000,424

11,708,385

551,692

513,890

981,337

1,148,322

2,203,809

2,340,120

163,454,177

165,440,287

5,047,304

4,851,686

- ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจากเงิน
ลงทุน ในบริษัทร่วม

4,072,898

4,102,872

-

-

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียใน
เงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม

8,496,587

-

-

-

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

39,812,398

29,867,255

17,847,424

23,560,813

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(5,131,634)

(4,835,298)

ก�ำไรส�ำหรับปี

34,680,764

25,031,957

17,464,222

23,191,026

34,509,739

24,949,231

17,464,222

23,191,026

171,025

82,726

-

-

34,680,764

25,031,957

17,464,222

23,191,026

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

1.37

0.99

0.70

0.92

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

1.37

0.99

0.70

0.92

เงินปันผลรับ

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจาก
ภาษีเงินได้)

(383,202)

(369,787)

การแบ่งปันผลก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่อ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2560

2559

2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พันบาท)

ก�ำไรส�ำหรับปี

34,680,764

25,031,957

17,464,222

23,191,026

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
การตีราคามูลค่าที่ดินใหม่

(141,471)

1,730,671

ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ที่ก�ำหนดไว้

(183,254)

(34,026)

(12,630)

(10,782)

64,713

(336,340)

2,526

2,158

(10,104)

(8,624)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(260,012)

1,360,305

282,863

3,805,368

-

-

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการด�ำเนิน
งานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- การรับรู้ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนได้เสียในเงินลงทุนเผื่อขายของ
บริษัทร่วม

(8,506,039)

-

-

-

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วย
งานต่างประเทศ

(2,274,379)

(1,853,402)

-

-

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
เผื่อขาย

(3,702)

10,313

-

-

6,332

-

-

(10,500,517)

1,968,611

-

-

(10,760,529)

3,328,916

23,920,235

28,360,873

17,454,118

23,182,402

23,742,680

28,041,020

17,454,118

23,182,402

177,555

319,853

-

-

23,920,235

28,360,873

17,454,118

23,182,402

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

740

(10,104)

(8,624)

การแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
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งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2560

2559

2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี

34,680,764

25,031,957

4,307,684

4,421,020

17,464,222

23,191,026

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

36,953

28,487

(445,206)

(420,884)

ดอกเบี้ยรับ

(42,610)

ต้นทุนทางการเงิน

981,337

1,148,322

2,274

(45,466)

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ

(5,095)

(5,989)

-

-

ตัดจ�ำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ช�ำนาญการ

50,000

50,000

9,374

9,375

ขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

47,504

73,524

-

-

-

2,405

-

-

-

-

-

ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลีย
่ นทีย
่ งั ไม่เกิดขึน
้ จริง

ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

(45,275)

2,203,809
(58)

2,340,120
(69,258)

ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(7,420)

กลับรายการก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น

68,281

-

-

-

-

(2,408)

-

-

ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14,528

58,838

ขาดทุนจากด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(กลับรายการ)

82,130

(22,949)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

92,983

เงินปันผลรับ

(5,499)

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการค่าตอบแทนระยะยาว

(4,984)

(306)

(6)

-

-

-

-

(15,392,990)

(21,364,664)

246,055

246,339

22,754

22,346

33,541

-

15,005

-

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม

(8,496,587)

-

-

-

ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(4,072,898)

(4,102,872)

-

-

5,131,634

4,835,298

383,202

369,787

33,108,606

31,637,760

4,296,759

4,106,329

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น

(32,338)

535,162

(114,099)

502,405

93,175

(67,042)

(69,208)

2,320

100,335

(40,114)

(29,402)

(18,262)

336,646

1,146,453

(1,461,555)

(243,414)

(18,674)

56,580

264,806

16,900

-

-

67,018

309,427

256,855

321,072

1,012,786

1,108,601

21,985

107,137
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2560

2559

2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(47,369)

290,741

(263,661)

(41,429)

(226,901)

(124,771)

(5,607)

(12,853)

(7,364)

(3,651)

26

45

4,074,974

5,023,344

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

33,207,845

34,566,052

จ่ายภาษีเงินได้

(3,634,833)

(4,591,041)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

29,573,012

29,975,011

3,707,578

4,771,280

42,019

43,300

454,670

455,843

2,273,453

2,355,752

15,392,990

21,364,664

3,658

(2)

-

-

(367,396)

(252,064)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินให้กย
ู้ ม
ื แก่บค
ุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกันเพิม
่ ขึ้น

-

-

(15,757,081)

(22,786,070)

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง

-

-

11,317,210

30,936,270

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

74,200

เงินสดจ่ายส�ำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

9,467

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ทางอ้อม

(230,980)

(11,013,881)

14,450

7,500

-

เงินสดจ่ายส�ำหรับการซือ้ เงินลงทุนในบริษท
ั ย่อยทางอ้อม

(1,694)

-

-

-

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

42,420

-

-

-

-

22,483

-

-

ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(5,507,441)

(4,033,888)

(46,666)

(49,848)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

155,969

152,327

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(49,769)

(69,954)

ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2,396

1,212

70

-

-

(500)

-

-

(23,779)

(8,028)

-

-

(3,053,301)

(1,522,848)

11,120,555

18,968,441

สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

744
(17,902)

66
(12,803)

253

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2560

2559

2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

(791,059)

(1,237,964)

(1,974,620)

(2,443,030)

(15,066,015)

(16,572,616)

(15,066,015)

(16,572,616)

(95,560)

(97,667)

-

-

(1,072,120)

(313,418)

-

-

21,665,431

26,016,732

20,050,000

23,150,000

(18,343,772)

(37,460,000)

(18,050,000)

(31,600,000)

4,500

-

-

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

29,492,921

77,744,204

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

(43,395,323)

(78,396,800)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

27,494,000

-

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

(1,264,536)

-

8,000,000

12,000,000

8,000,000

10,000,000

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(15,869,509)

(6,047,212)

(15,000,000)

(4,000,000)

เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(21,568,104)

(23,712,145)

(9,713,573)

(22,118,242)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

4,951,607

4,740,018

5,114,560

1,621,479

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 และ 2558

5,059,219

1,497,949

1,734,302

112,823

(1,178,748)

-

-

5,059,219

6,848,862

1,734,302

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และหุ้นกู้

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน

(81,616)
9,929,210

รายการที่ไม่เป็นเงินสด
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จะเรียกช�ำระตามข้อตกลง

-

-

-

24,950,000

643,402

500,249

4,002

9,826

ลูกหนี้อื่นค่าตอบแทนระยะยาว-หุ้น

-

-

18,536

-

จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

12,569,000

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์

21
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ดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น

(5,082)

20,420

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่จ�ำแนกส่วนงานได้ส�ำหรับปี
(855)

523

(1,378)

143

18,653

149

2,095

5,640

10,769

17,132

349

6

39

16,738

2559

(1,570)

699

(2,269)

131

19,924

130

2,210

6,452

11,132

17,524

581

7

38

16,898

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

104

(23)

127

-

6,665

18

2,046

896

3,705

6,792

45

5

36

6,706

2560
2559

88

(17)

105

-

6,584

12

1,930

771

3,871

6,689

41

3

3

6,642

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

-

-

-

-

(300)

-

(96)

(104)

(100)

(300)

(155)

-

(145)

-

2560

-

-

-

-

(343)

-

(91)

(103)

(149)

(343)

(137)

-

(206)

-

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559

ตัดรายการระหว่างกัน

22,799

(5,132)

27,931

143

162,909

436

12,000

18,574

131,899

190,697

657

43

-

189,997

2560

11,882
34,681

ก�ำไรส�ำหรับปี

(545)

รวมรายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

- ต้นทุนทางการเงิน

3,930

3,265

(524)

3,789

-

56,706

61

2,458

6,250

47,937

60,495

324

12

13

60,146

2560

ธุรกิจอาหาร

- ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

3,130

(550)

3,680

-

53,847

54

2,385

7,092

44,316

2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

8,497

19,995

(4,993)

24,988

-

81,851

227

5,201

4,843

71,580

57,527

190

11

10

57,316

2560

ธุรกิจเบียร์

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม

รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

25,502

-

84,044

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รวมค่าใช้จ่ายที่จ�ำแนกส่วนงานได้

215

5,570

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

5,050

73,209

106,839

317

23

152

106,347

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559

ธุรกิจสุรา

25,032

3,254

(718)

3,972

-

21,778

(4,835)

26,613

131

164,722

430

11,708

18,213

134,371

191,204

1,126

45

-

190,033

(ล้านบาท)

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559

รวม

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ต้นทุนขาย

109,546

60

รายได้จากการขายระหว่างส่วนงาน

รวมรายได้ที่จ�ำแนกส่วนงานได้

109,237

2560

รายได้จากการขายลูกค้าภายนอก

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานธุรกิจ

254
งบการเงิน

สิทธิการเช่า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบด้วย

-

20

2,664

25

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

1,562

ค่าเสื่อมราคา
22

2,684

รายจ่ายฝ่ายทุน

ค่าตัดจ�ำหน่าย

2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

1

20

1,536

14

21

1,661

1,557

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559

ธุรกิจสุรา

-

14

885

72

8

780

899

2560

-

18

727

66

5

760

745

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559

ธุรกิจเบียร์

-

11

1,791

(91)

9

1,429

1,802

2560

-

23

1,562

(57)

7

1,435

1,585

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

รายจ่ายฝ่ายทุน ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่ายและก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังนี้

-

5

310

(5)

10

488

315

2560

-

8

374

(4)

11

520

382

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559

ธุรกิจอาหาร

-

50

5,650

1

49

4,259

5,700

2560

รวม

1

69

4,199

19

44

4,376

4,269

(ล้านบาท)

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559

255
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปี (ตค.59-กย.60) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปี (ตค.59-กย.60)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์* และรายการ
ที่ด�ำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)

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

ก

รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการ

1

บจก.พิเศษกิจ

-

38,217.89

2

บจก.พี เอส รีไซเคิล

-

119,389.15

3

บมจ.อุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย

-

34,898.16

4

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

-

20,730.01

5

บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล

-

3,018.60

6

บมจ.ไทยแอลกอฮอล์

-

206,119.90

7

บจก.ไทย มาลายา กลาส

-

15,622.38

8

F&N Foods Pte Ltd

-

159,829.59

9

บจก.เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย)

-

325,880.33

10 บจก.แก้วกรุงไทย

-

5,838.53

11 บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

-

5,246.93

12 บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์

-

11,593.34

13 บจก.ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์

-

9,952.88

14 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

-

2,249,535.29

15 ภูไท กรุ๊ป จอยท์ สต๊อก คัมปะนี

-

38,659.45

16 บจก.บีเจซี สเปเชียลตี้ส์

-

8,960.37

ข

รายได้อื่น ๆ

1

บจก.พิเศษกิจ

-

16,047.34

2

บจก.พี เอส รีไซเคิล

-

6,348.46

3

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **

-

6,624.30

4

บจก.ไทย มาลายา กลาส

-

22,617.84

5

F&N Interflavine Pte Ltd

-

73,365.11

6

Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited

-

11,106.55

ค

ต้นทุนขาย

1

บจก.พิเศษกิจ

-

24,194.34

2

บจก.พี เอส รีไซเคิล

-

319,434.68

3

บจก.น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร ***

-

642,540.22

4

บจก.อุตสาหกรรมน�้ำตาลสุพรรณบุรี

-

81,764.91

5

บจก.อาคเนย์แคปปิตอล

-

12,556.97

6

บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

-

2,919.46

7

บจก.ไทย เบเวอร์เรจ แคน

-

988,048.09

8

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

-

13,643.73

9

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **

-

115,030.67

-

4,438.28

10 บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต **
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มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปี (ตค.59-กย.60)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์* และรายการ
ที่ด�ำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)

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

11 บจก.น�้ำตาลทิพย์สุโขทัย

-

446,508.40

12 บจก.เทอราโกร

-

2,672.86

13 บจก.นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ

-

10,731.30

14 บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล

-

6,440.64

15 บจก.แอสเสท เวิรด์ รีเทล

-

2,510.89

16 บจก.พรรณธิอร เทรดดิ้ง

-

2,657.85

17 บจก.ไทย มาลายา กลาส

-

4,953,804.35

18 บจก.ธนสินธิ

-

18,102.65

19 F&N Interﬂavine Pte Ltd

-

31,413.82

20 บจก.แก้วกรุงไทย

-

24,931.75

21 บจก.ไทย อะโกรโปรดักส์

-

3,341.25

22 บจก.แก้วสารศิริ

-

25,036.26

23 บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์

-

4,828.03

24 บจก.พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่

-

6,894.29

25 บจก.ทรัพย์เพิ่มพูน 8

-

20,619.49

26 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์

-

7,629.43

27 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

-

3,506.33

28 บจก.ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์

-

13,937.93

ง

ค่าใช้จ่ายในการขาย

1

บจก.อาคเนย์แคปปิตอล

-

327,303.69

2

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

-

12,004.34

3

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **

-

41,772.76

4

บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

-

6,867.34

5

บจก.ทิพย์พัฒน อาร์เขต

-

6,299.21

6

Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited

-

5,903.56

7

F&N Foods Pte Ltd

-

150,336.91

8

บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์

-

2,868.32

9

บจก.ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์

-

(5,889.00)

10 บจก.พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่

-

7,351.26

11 บจก.ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว

-

17,212.10

12 บจก.แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย)

-

5,033.37

13 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

-

226,565.92

14 ภูไท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คัมปะนี

-

24,925.98

จ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1

บจก.บางนากลาส

-

3,597.32

2

บจก.อาคเนย์แคปปิตอล

-

95,638.15

3

บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

-

107,309.20

4

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **

-

21,359.90

5

บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต **

-

8,285.33

รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปี (ตค.59-กย.60)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์* และรายการ
ที่ด�ำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)

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

6

บจก.นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ

-

45,326.21

7

Best Wishes Co., Ltd.

-

8,343.04

8

บจก.ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์แอนด์รีสอร์ท

-

4,138.35

9

บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล

-

6,586.73

10 บจก.ทิพย์พัฒน อาร์เขต

-

2,599.15

11 บมจ.ไทยแอลกอฮอล์

-

35,445.50

12 InterContinental Singapore

-

3,587.18

13 บจก.ไทย มาลายา กลาส

-

8,911.92

14 บจก.ธนสินธิ

-

4,538.72

15 Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited

-

33,527.51

16 F&N Interflavine Pte Ltd

-

21,977.07

17 F&N Foods Pte Ltd

-

18,374.86

18 Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd

-

9,350.98

19 บจก.คอมเมอร์เชียล โซลูชั่นส์

-

41,903.20

20 บจก.บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง

-

77,725.08

21 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวส

-

40,479.94

22 บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์

-

44,244.66

23 บจก.แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

-

6,241.01

24 บจก.ทรัพย์มหากิจ 8

-

5,169.87

25 บจก.แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย)

-

29,816.44

26 Ananke Holdings Pty Ltd

-

4,496.73

27 บจก.โมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

-

33,333.34

28 บจก.เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์

-

3,847.52

29 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

-

2,490.68

30 บจก.เอ ซี เค ริลตี้

-

5,501.22

31 บจก.ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์

-

22,199.07

เม้นต์

ฉ

ซื้อทรัพย์สิน

1

บจก.น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร ***

-

3,345.02

2

บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

-

8,132.60

3

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

-

8,998.07

4

บจก.ธนสินธิ

-

447,006.29

5

บจก.เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์

-

4,056.29

* อัตราแลกเปลี่ยน 24.77 บาท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์
** แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
*** เดิมชื่อ บจก. อุตสาหกรรมน�้ำตาลแม่วัง
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ภาคผนวก เรื่อง การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส�ำหรับธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสีย (Shareholders’ Mandate) นี้จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ภาคผนวก

การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

1.

ความเดิม

2.

ค�ำนิยาม

คณะกรรมการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อ้างถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฉบับลงวันที่
10 มกราคม 2561 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจ�ำปี 2560 (“รายงานประจ�ำปี”) ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2561 และ (ข) มติการประชุมที่ 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ค�ำนิยามดังต่อไปนี้ หรือค�ำจ�ำกัดความตามที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ให้นิยามไว้ จะมีผลบังคับใช้ในภาคผนวกนี้ตลอดทั้งฉบับ (รวมถึง
ตารางต่างๆ ที่แนบรวมอยู่ในภาคผนวก) เว้นแต่ในกรณีที่มีการกล่าวเป็นอย่างอื่น
“ตลาดหลักทรัพย์รับอนุมัติ”

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีกฎระเบียบที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมของบุคคล
ที่มีส่วนได้เสียซึ่งมีลักษณะตามที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”

(ก) เกี่ยวข้องกับกรรมการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจ
ควบคุม (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
(1) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในล�ำดับติดกัน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
โดยผลของกฎหมาย (กล่าวคือ คู่สมรส บุตรธิดา บุตรบุญธรรม บุตรที่ติดมากับคู่สมรส
พี่น้องร่วมสายโลหิต และบิดามารดา)
(2) ทรัสตี (Trustee) ของทรัสต์ (Trust) ใดๆ ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในล�ำดับ
ติดกัน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย เป็นผู้รับผลประโยชน์ หรือ
เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับผลประโยชน์ในกรณีของทรัสต์ให้อ�ำนาจทรัสตีตัดสินใจ
(Discretionary Trust) และ
(3) บริษท
ั ใดๆ ซึง่ บุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตในล�ำดับติดกัน และบุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์
ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย มีส่วนได้เสียรวมกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ร้อยละ 30
หรือมากกว่า และ
(ข) เกีย
่ วกับผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่ หรือผูถ
้ อื หุน
้ ทีม
่ อี ำ� นาจควบคุม (ซึง่ เป็นบริษท
ั ) บริษท
ั อืน
่ ใดซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อย
หรือบริษัทที่ถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้น หรือบริษท
ั ทีต
่ นและ
/หรือบริษท
ั อืน
่ หรือบริษท
ั หลายแห่งรวมกัน (ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม) มีสว่ นได้เสียรวมกัน
ร้อยละ 30 หรือมากกว่า

“บริษัทร่วม”

บริษัทใดๆ ซึ่งบริษัทหรือ “กลุ่ม” ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

“บาท”

สกุลเงินบาทตามกฎหมายของประเทศไทย

“ซีดีพี (CDP)”

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Central Depository (Pte) Limited)

“การควบคุม”

การมีอำ� นาจควบคุมการตัดสินใจ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เกีย
่ วกับนโยบายด้านการเงินและการด�ำเนินงาน
ของบริษัท

“ผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม”

หมายถึงบุคคลซึ่ง
(ก) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมร้อยละ 15 หรือมากกว่า ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ
บริษัท (ไม่รวมหุ้นที่ได้ซื้อคืนมา (Treasury Shares)) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจก�ำหนดให้
บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมก็ได้ หรือ
(ข) ในทางปฏิบัติแล้ว มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท

“กรรมการ”

กรรมการของบริษัท

“บุคคลที่มีความเสี่ยง”

บริษัท บริษัทย่อยของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รบ
ั
อนุญาต หรือบริษท
ั ร่วมของบริษท
ั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ทไี่ ด้
รับอนุญาต ซึ่งถูกควบคุมโดย “กลุ่ม” หรือ “กลุ่ม” และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

รายงานรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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“กลุ่ม”

บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัท

“กรรมการอิสระ”

ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ของภาคผนวกนี้

“ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสีย”

ธุรกรรมที่ท�ำระหว่างบุคคลที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Interested
Person)

“บุคคลที่มีส่วนได้เสีย”

กรรมการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับกรรมการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม

“คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์”

คู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

“ผู้ถือหุ้น”

ผู้ถือหุ้นจดทะเบียนในเงินทุนของบริษัท

“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น”

ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติโดยทั่วไปจากผู้ถือหุ้น (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและถูก
ขอให้พิจารณาอนุมัติต่ออายุธุรกรรมเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อย สามารถเข้าท�ำธุรกรรมทีเ่ ป็นธุรกรรมที่
เกิดเป็นประจ�ำ อันมีลก
ั ษณะเป็นไปทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจ�ำเป็นในการด�ำเนินกิจการประจ�ำวัน
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัทตามประเภทที่ได้มีการก�ำหนดไว้

“SGX-ST”

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

“บริษัทย่อย”

ให้มีความหมายตาม มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติบริษัทของประเทศสิงคโปร์ (บทที่ 50)

3.

ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

4.

การเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

5.

รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ตามหนังสือชี้ชวนของบริษัท ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 (“หนังสือชี้ชวน”) ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น ถือเสมือนว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผูถ
้ อื หุน
้ แล้วเพือ่ ว่าบริษท
ั และบริษท
ั ย่อยทีเ่ ป็นบุคคลทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ ง (Entity at Risk) ตามความหมายทีก
่ ำ� หนดไว้ในข้อ 904(2)
ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ สามารถเข้าท�ำธุรกรรมซึ่งเป็นกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทกับประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้
โดยการเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกรรมทีไ่ ด้กระท�ำขึน
้ เสมือนหนึง่ เป็นธุรกรรมทีท
่ ำ� กับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อก�ำหนดทาง
การค้าปกติ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 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 วันที่ 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2559
และวันที่ 26 มกราคม 2560 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 หน้า 228 ถึง 239 หน้า 233 ถึง 244 และหน้า 245 ถึง 256
ของรายงานประจ�ำปีของบริษัทส�ำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
2557 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามล�ำดับ

เนื่องจากธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป กรรมการบริษัทจึงเสนอ
ให้มีการพิจารณาอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม
2561 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561”) เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนกระทั่งถึงการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป

รายละเอียดของธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ รวมถึงพืน
้ ฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ตอ่ บริษท
ั ทีจ่ ะได้รบ
ั รวมทัง้ ขัน
้ ตอนการตรวจสอบ
การก�ำหนดราคาของธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ได้ระบุไว้ใน
ตาราง 1 ของภาคผนวกนี้

6.

ค�ำแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.1

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อก�ำหนดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบของ
บริษัทเพื่อก�ำหนดราคาของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในตาราง 1 ของภาคผนวกของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
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จากผู้ถือหุ้น ถ้าบังคับใช้อย่างเคร่งครัด มีความเพียงพอที่จะท�ำให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ท�ำขึ้นกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะเป็น
ธุรกรรมที่ด�ำเนินการไปตามข้อก�ำหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
6.2

ในระหว่างการตรวจสอบ ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบตามที่กล่าวใน
ตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้แน่ใจว่าธุรกรรมทีท
่ ำ� กับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียจะเป็นธุรกรรมทีท
่ ำ� ขึน
้
ตามข้อก�ำหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษท
ั และผูถ
้ อื หุน
้ รายย่อยของบริษท
ั
บริษท
ั จะด�ำเนินการขออนุมต
ั ธิ รุ กรรมจากผูถ
้ อื หุน
้ ใหม่ โดยพิจารณาจากการควบคุมภายในและขัน
้ ตอนการตรวจสอบชุดใหม่

7.

ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก

8.

การงดออกเสียง

ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทในหุ้นทุนที่ออกของบริษัท ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560 และวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ตามล�ำดับ สามารถอ่านได้จากรายงานประจ�ำปีในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทจะได้แจกจ่าย หรือได้
แจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษท
ั และนายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี และนายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี ผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษท
ั จะงดออกเสียงและตกลงด�ำเนินการ
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 นี้ ทั้งนี้ บุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ดังกล่าวจะไม่รบ
ั เป็นผูร้ บ
ั มอบฉันทะของผูถ
้ อื หุน
้ เพือ่ ลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวอีกด้วย เว้นแต่จะเป็นการมอบฉันทะอันเป็นการเฉพาะเจาะจง
เป็นพิเศษซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�ำหนดเพื่อให้ลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระดังกล่าว

9.

ค�ำแนะน�ำของกรรมการอิสระ

9.1

กรรมการซึ่งเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายณรงค์ ศรีสอ้าน
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ นายวิวฒ
ั น์ เตชะไพบูลย์
นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ นายไมเคิล
เล่า ไวย เคียง ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล และนายอึ๊ง ตัก พัน (“กรรมการอิสระ”)
กรรมการอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท�ำธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้และกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่ได้ท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัท
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

9.2

ตามเหตุผลทีไ่ ด้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ กรรมการอิสระแนะน�ำให้ผถ
ู้ อื หุน
้ ออกเสียงลงคะแนนเพือ่ เห็นชอบกับวาระที่ 9
ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 นี้

10. ค�ำแถลงความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านต่างรับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้ โดยกรรมการได้ด�ำเนินการสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมทั้งหมดตามความรู้และความเชื่อของตนอย่างดีที่สุด และยืนยันว่าภาคผนวกนี้มีความเพียงพอและถูกต้อง
และเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมและการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท และ
บริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการไม่ทราบข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับการละเว้น ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ระบุในภาคผนวก ส�ำหรับข้อมูลใน
ภาคผนวกที่ถูกตัดทอนจากฉบับที่ได้จัดพิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงชื่อนั้น
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่เพียงประการเดียวคือกรรมการจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้รับตัดทอนอย่างเหมาะสมและ
ถูกต้องจากแหล่งที่มาเหล่านั้น และ/หรือ มีการเผยแพร่ซ�้ำในภาคผนวกฉบับนี้ในรูปแบบและบริบทที่เหมาะสม
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

11. สิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติ

11.1 ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากผู้ที่ถือหุ้นของบริษัทผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“ซีดีพี”) ซึ่งไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ได้ และประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 แทนตน จะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ประจ�ำปี 2561 ลงนาม โดย (ก) ส่งมาทีส่ ำ� นักเลขานุการบริษท
ั บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารแสงโสม ชั้น 6 เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทยไม่ช้ากว่า
24 ชั่วโมง ก่อนเวลาเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 หรือ (ข) ส่งมาที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2561 ก่อนเริ่มประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัทตามวิธีการที่ระบุไว้ในแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้น
ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ถ้าผู้ถือหุ้นสามารถกระท�ำได้
11.2 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี สามารถแจ้งให้ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ใน
บัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกแบบค�ำสั่งออกเสียง (Voting Instruction Form) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมประจ�ำปี 2561 ลงนามและส่งกลับตามวิธีการในข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในแบบค�ำสั่งออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้
แบบค�ำสั่งออกเสียงไปถึงยังซีดีพี ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบค�ำสั่งออกเสียงภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่
23 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม จะพบว่าตามกฎหมายไทย ประกอบกับข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัท ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2549 เฉพาะซีดีพีเท่านั้นที่จะมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ซีดีพีจะเป็นผู้ถือหุ้นและ
มีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 แต่เพียงผู้เดียว
11.3 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี ที่ประสงค์จะเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อตนเอง ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการโอนหุ้นของตนเองออกจากระบบของซีดีพี และ
ท�ำการจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะท�ำการ
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น และก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ประจ�ำปี 2561 นอกจากนี้ หุน
้ ทีถ
่ ก
ู โอนออกจากระบบของซีดพ
ี ี จะไม่สามารถซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ได้จนกว่าจะถูกโอนกลับเข้าไปฝากในระบบซีดีพี ในการนี้ การโอนดังกล่าวจะต้องมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ทั้งนี้ หากท่านต้องการค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกระบวนการโอนหุ้นและทะเบียนหุ้น ท่านสามารถติดต่อ ซีดีพี ได้ที่ (65) 6535 7511
(หรือผ่านอีเมล cdp@sgx.com)

12. อื่นๆ

12.1 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบส�ำหรับความถูกต้องของค�ำแถลงหรือความเห็นหรือรายงานที่ปรากฏในภาคผนวก
ฉบับนี้
12.2 ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา หรือไม่แน่ใจว่าควรจะกระท�ำการใด ท่านควรปรึกษานายหน้าซื้อขายหุ้นของท่าน ผู้จัดการ
ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี หรือที่ปรึกษาอิสระอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทันที
12.3 ถ้าท่านขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดไปแล้ว กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับผู้ซื้อ หรือธนาคาร หรือนายหน้าซื้อขายหุ้น หรือ
ตัวแทนที่ด�ำเนินการขายเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อ
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ตาราง 1 ของภาคผนวก
การอนุมัติโดยทั่วไปในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
บริษัทคาดว่าในการด�ำเนินธุรกรรมตามปกตินั้น บริษัทอาจยังคงต้องเข้าท�ำธุรกรรมบางประเภทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำ� กัดเพียงประเภทของธุรกรรมทีจ่ ะกล่าวถึงด้านล่างนี้ ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมด้านธุรกิจการค้าทีต
่ อ้ งการความรวดเร็ว
บริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวส�ำหรับการด�ำเนิน
ธุรกรรมตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
ตามที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนสามารถขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการท�ำธุรกรรมประจ�ำกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปในทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจ�ำเป็นในการด�ำเนินกิจการประจ�ำวัน
ธุรกรรมเหล่านี้อาจไม่รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าท�ำข้อตกลง หรือการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของบริษัท
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 920(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ การอนุมัติโดยทั่วไปส�ำหรับการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะ
ต้องได้รับการต่ออายุทุกปี ข้อมูลที่จ�ำเป็นตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 920(1)(ข) มีดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งบุคคลที่มีความเสี่ยง (ตามค�ำนิยามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์)
จะด�ำเนินธุรกรรมด้วย
(ข) ลักษณะของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
(ค) พื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อบุคคลที่มีความเสี่ยง
(ง) วิธีหรือขั้นตอนในการก�ำหนดราคาธุรกรรม
(จ) ความเห็นของทีป
่ รึกษาการเงินอิสระว่าวิธห
ี รือขัน
้ ตอนดังกล่าวในข้อ (ง) เพียงพอหรือไม่เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ ธุรกรรมทัง้ หลายจะมีการด�ำเนินการ
ตามข้อก�ำหนดในทางการค้าปกติและจะไม่ท�ำให้ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหาย (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
(ฉ) ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างออกไปจากความเห็นของทีป
่ รึกษาการเงิน
อิสระ (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
(ช) ค�ำแถลงจากบริษัทว่าบริษัทจะด�ำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้ง ถ้าวิธีหรือขั้นตอนการด�ำเนินการในข้อ (ง) ข้างต้นนั้น
เป็นวิธีหรือขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม และ
(ซ) ค�ำแถลงว่าบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียจะงดออกเสียง และได้ดำ� เนินการใดๆ เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูท
้ เี่ กีย
่ วข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระที่
เกี่ยวกับการอนุมัติธุรกรรมนั้นด้วย
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นถ้าได้รับการต่ออายุ จะมีผลบังคับใช้จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ค�ำนิยามและความหมายในภาคผนวก ซึ่งมีธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นเอกสารแนบ จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่ก�ำหนดไว้ดังต่อไปนี้
•

“กลุ่ม” หมายถึง บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งนับเป็น “บุคคลที่มีความเสี่ยง” ตามความหมายที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และ

•

“กลุ่มไทยเบฟ” หมายถึง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท

264

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสามารถน�ำมาใช้ได้กับธุรกรรมของ “กลุ่ม” กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิง
วรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท (โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม ให้เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่มี
ส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” และ “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” แต่ละราย)
ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้หรือการได้รับซึ่งสินค้าและบริการในกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินกิจการ
ประจ�ำวันของกลุ่มบริษัทที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าท�ำข้อตกลง หรือ
การด�ำเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของบริษัท) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่จะอยู่ภายใต้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นแล้ว (Shareholders’ Mandate) (“ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)”) ได้แก่
(ก) การซือ้ วัตถุดบ
ิ และวัสดุในการบรรจุหบ
ี ห่อ (Packaging Material) จากบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ิ รวมถึงขวดแก้วใหม่และขวดแก้ว
ที่ใช้แล้ว กระป๋องอลูมิเนียม กากน�้ำตาล สมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตหัวเชื้อเบียร์ (Beer Concentrate) กล่องกระดาษ (Carton)
และฝาครอบ (Cap)
(ข) การท�ำประกันและการบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท�ำประกันกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ค) การซื้อของใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคทุกประเภทในส�ำนักงานและในสถานที่เก็บสินค้าจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึง
กระดาษช�ำระและน�้ำตาลส�ำหรับใช้ในส�ำนักงาน เศษเหล็ก ถุงใส่มอลท์ และแผ่นไม้
(ง) การได้รับบริการต่างๆ จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง บริการที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่พัก พาหนะ
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับกรรมการของบริษท
ั และ/หรือ ของบริษท
ั ย่อย การฝึกอบรมพนักงาน การติดต่อสือ่ สารด้านโทรคมนาคม
และการอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ ตลอดจนบริการท�ำการตลาด การโฆษณา และการบริหารงาน รวมถึงการบริการการผลิตและการจัดจ�ำหน่าย
สินค้า
(จ) การเช่า หรือการเช่าช่วง ส�ำนักงาน คลังสินค้า รถโดยสาร และที่ดินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ฉ) การให้บริการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการพัฒนาสินทรัพย์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
และบริการการขาย ตลอดจนการให้บริการการผลิต
(ช) การให้เช่าหรือให้เช่าช่วงส�ำนักงาน คลังสินค้า รถยนต์โดยสาร และที่ดินกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ซ) การขายกากน�้ำตาลและผลผลิตพลอยได้ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงปุ๋ย ขวดแก้วที่ใช้แล้ว และเศษวัสดุจากโรงงาน
เช่น อลูมิเนียม เศษแก้ว และเศษกระดาษ
(ฌ) การขายเบียร์ สุรา น�้ำดื่ม โซดา และสินค้าอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ และ
(ญ) การให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) ถึง (ฌ)
ดังกล่าวข้างต้น
เหตุผลและประโยชน์ของธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริษัทมีการเข้าท�ำหรือจะเข้าท�ำธุรกรรมที่เป็นการท�ำธุรกิจปกติกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียธุรกรรมเหล่านี้เป็นธุรกรรมที่เกิดเป็นประจ�ำ และ
อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้ หรือเกิดขึ้นทุกๆ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มบริษัทที่จะท�ำธุรกรรม หรือยังคงท�ำธุรกรรมต่อไปกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
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กรรมการบริษัทเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการท�ำธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น และการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะช่วยลดความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
เป็นครั้งคราวเมื่อมีการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีแนวโน้มเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะ
เป็นการลดเวลาในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส�ำคัญโดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือมี
ผลกระทบในด้านลบกับโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น มีเจตนาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมที่เป็นการด�ำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทซึ่งใน
บางครั้งเป็นธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่ด�ำเนินการ
เป็นไปตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
การเปิดเผยมูลค่ารวมของการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งด�ำเนินการตามธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นในระหว่าง
รอบปีบัญชีปัจจุบัน จะจัดท�ำตามแบบที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และเป็นไปตามขอบเขตที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ และจะต้องเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี ส�ำหรับปีบัญชีนั้นๆ
ขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Review Procedures for Interested Person Transactions)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ (ถ้ามีข้อก�ำหนดระบุไว้) ธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งนายอึ๊ง ตัก พัน (Mr. Ng Tat Pun) ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของการท�ำธุรกรรมระหว่างกลุม
่ บริษท
ั กับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสีย
(Lead Independent Director for Interested Person Transactions) (“หัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย”) นอกจากนี้ บริษัทยังก�ำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการท�ำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ได้กระท�ำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติ (On an Arm’s Length Basis and
Normal Commercial Terms)
ขั้นตอนการตรวจสอบและข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ
โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการท�ำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึง
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Interested Persons) ได้กระท�ำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรม
ที่ท�ำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติและสอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท
และบนเงื่อนไขที่มิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่ได้ให้แก่หรือที่ได้รับจากบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการน�ำขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนี้มาบังคับใช้
(1) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าและการได้รับบริการ
(ก) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าทั้งหลายที่กระท�ำเป็นประจ�ำโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัทหรือที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดหาและการจัดซื้อซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ท�ำกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น ธุรกรรมที่กล่าวถึงในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไป
ในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (General Mandate for Interested Person
Transactions - Mandated Transactions)”) ธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของขั้นตอนการควบคุมภายใน (Internal
Control Procedures) ซึง่ ระบุถงึ รายละเอียดในประเด็นต่างๆ เช่น องค์ประกอบของอ�ำนาจในการอนุมต
ั ภ
ิ ายใน ข้อจ�ำกัดในการอนุมต
ั ิ
จ�ำนวนคู่ค้าที่เป็นผู้เสนอราคา (อย่างน้อยสองราย) และขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยหลักการดังกล่าวนี้ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้บริษัท
ได้รับสินค้าและ/หรือบริการที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดจากการเสนอราคาแข่งขัน (ตามที่เหมาะสม) ดังนั้น ในการก�ำหนดว่าราคา
และเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียน�ำเสนอนั้น ยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่นั้น จะน�ำปัจจัยต่างๆ มาใช้ในการพิจารณา ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ�ำกัดเพียงปัจจัยเกี่ยวกับตารางเวลาการส่งมอบ การปฏิบัติตามรายละเอียดที่ก�ำหนด ความเป็นมาในอดีต (Track Record)
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การให้ราคาพิเศษ (Preferential Rate) ส่วนลดหรือการคืนเงินกรณีที่มีการซื้อจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับ
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม (“ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ”) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรม ดังนี้
ข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
500,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
5,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

รองประธานกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
20,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

รองประธานกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการจ�ำนวน
สองท่าน หรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน ร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจ�ำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจ�ำนวน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณา
การท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับ
การอนุมัติ” ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้น
จากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของหัวข้อดังกล่าวข้างต้น
(ข) ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอราคาแข่งขัน (Competitive Quotations) (ตัวอย่างเช่น ไม่มีผู้ขายสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงที่
เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ (โดยพิจารณาถึงจ�ำนวน รายละเอียด ตารางการส่งมอบ และอื่นๆ) หรือถ้าสินค้านั้น
โดยลักษณะแล้วเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ) ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะเป็นผู้พิจารณา
ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียน�ำเสนอนั้นว่ายุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรมที่ท�ำกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
(ค) การซื้อขวดแก้วตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขวดแก้ว ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด
(เดิมชือ่ บริษท
ั บางนา โลจิสติค จ�ำกัด) และบริษท
ั ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด (“สัญญาซือ้ ขายขวดแก้ว”) (Glass Bottle Purchase
Agreement) นั้น จะถูกรวมอยู่ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีการแก้ไขเงื่อนไขที่เป็นสาระส�ำคัญใดๆ
รวมถึงการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับราคาซื้อขายขวดแก้วตามที่สัญญาได้อนุญาตไว้ และการต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาของสัญญา
ซื้อขายขวดแก้ว เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
(2) ธุรกรรมอื่นๆ ที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียอันมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ
(ก) บริษัทมีความประสงค์ที่จะด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรม
ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และเป็นไปในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินกิจการประจ�ำวัน
ของกลุม
่ บริษท
ั โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกรรมทีเ่ กีย
่ วกับการขายสินค้า และการให้บริการแก่บค
ุ คลทีม
่ สี ว่ นได้เสีย การให้เช่าหรือ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สินให้แก่ หรือการเช่าหรือการเช่าช่วงทรัพย์สินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ท�ำกับ
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บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติตามที่อ้างถึงในข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ (ญ) ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติทั่วไปในการด�ำเนิน
ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ” ข้างต้น โดยบริษัทประสงค์ที่จะเข้าท�ำธุรกรรมโดยใช้ราคาตลาดหรือ
ราคาสินค้าหรือบริการที่จะให้ในขณะนั้น และในราคาตลาดในขณะนั้นส�ำหรับการเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินตาม
เงื่อนไขทางการค้าปกติที่มิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่มีต่อบุคคลภายนอก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
(รวมทั้ง การให้ราคาพิเศษ ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าพิเศษ (favored customer) หรือในกรณีที่มีการซื้อสินค้าเป็นจ�ำนวนมาก
(เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)) หรือประการอื่นใดตามวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่น�ำมาบังคับใช้ ทั้งนี้
(1)

ในส่วนของการขายสินค้าและการให้บริการให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยมิได้มีการเสนอขายหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก
รายการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีราคาของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่
มิใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ

(2)

ในส่วนของการเช่า/ให้เช่า หรือเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน บริษัทจะต้องสอบถามจากผู้ให้เช่าและ/หรือผู้เช่าทรัพย์สินที่มีขนาด
สถานที่ตั้ง และการใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับ
การอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าทางธุรกรรม
ข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มี
ตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจ�ำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจ�ำนวน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณา
การท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับ
การอนุมัติ” ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้น
จากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ภายใต้หัวข้อดังกล่าวข้างต้น
(ข) ในกรณีที่ไม่มีอัตราหรือราคาตลาดในขณะนั้น ไม่ว่าเนื่องมาจากลักษณะของสินค้าที่เสนอขายหรือการให้บริการ หรือเนื่องมาจากการ
ไม่มี หรือไม่สามารถหาราคาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งอื่นใดในทางปฏิบัติได้ กลุ่มบริษัทจะก�ำหนดราคาส�ำหรับสินค้าและบริการ
เหล่านีต
้ ามหลักปฏิบต
ั ใิ นทางการค้าปกติและตามนโยบายการก�ำหนดราคาของกลุม
่ บริษท
ั ซึง่ จะสอดคล้องกับส่วนต่างก�ำไร (Margin)
ปกติที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากสินค้าและบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลภายนอก โดยในการก�ำหนดราคา
ส�ำหรับธุรกรรมที่พึงช�ำระโดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติส�ำหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ บริษัทจะน�ำปัจจัยต่างๆ
ต่อไปนี้มาพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง จ�ำนวน ปริมาณการบริโภค ข้อก�ำหนดของลูกค้า รายละเอียด ระยะเวลาของสัญญา
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายงานรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

และกลยุทธ์ (Strategic Purpose) ของธุรกรรม ในส่วนของการเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่มีราคาตลาด
ของค่าเช่าในขณะนั้น ไม่ว่าเนื่องจากการไม่มีหรือไม่สามารถหาราคาค่าเช่าเปรียบเทียบได้ในทางปฏิบัติหรือโดยเหตุประการอื่น
กลุ่มบริษัทจะก�ำหนดอัตราค่าเช่าตามวิธีปฏิบัติในทางธุรกิจอันเป็นปกติและตามนโยบายการก�ำหนดราคาของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ผู้มีอ�ำนาจให้การอนุมัติที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม จะเป็นผู้ก�ำหนดว่าราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียเสนอมานั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่
(3) ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ
บริษัทอาจท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำหรือเป็นธุรกรรมที่มิได้ท�ำขึ้นตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท
หรือไม่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์
การเข้าท�ำข้อตกลง หรือการด�ำเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์ที่
จะเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวโดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ (Listing Manual) รวมถึงข้อจ�ำกัดการอนุมัติ
การได้รับอนุมัติ และข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อ 905 และ 906 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะ
ตรวจสอบแต่ละธุรกรรมที่ได้กระท�ำ และแต่ละธุรกรรมที่ได้กระท�ำจะต้องได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการ
หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัทตามที่ก�ำหนดไว้ข้างล่างนี้ (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจะต้องท�ำ
การตรวจสอบธุรกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่กระท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติและไม่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
ข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจ�ำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจ�ำนวนดังกล่าว
จะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรม
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ธุรกรรมที่กระท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีเช่นว่านี้อาจต้องมีการให้ข้อมูล
เพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นและอาจต้องท�ำการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในธุรกรรมดังกล่าว
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ขั้นตอนในการตรวจสอบอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษท
ั ทีน
่ ำ� โดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียนัน
้ จะต้องด�ำเนินการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (โดยเฉพาะ หมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์)
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อระบุธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ)
และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ) รวมถึงการบันทึกธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม
(ก) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ของกลุ่มบริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนธุรกรรมทั้งหลายที่กลุ่มบริษัทท�ำกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (และเกณฑ์ในการเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวรวมทั้งข้อเสนอราคาเพื่อใช้
สนับสนุนเกณฑ์ดังกล่าว) ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก็ตาม และ
(ข) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทจะจัดส่งรายงานธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทเข้าท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรมซึ่งได้มี
การบันทึก ตลอดจนหลักเกณฑ์การเข้าท�ำธุรกรรมทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั ท�ำกับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียซึง่ ได้มก
ี ารบันทึกไว้ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของบริษัทจะระบุครอบคลุมถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียทั้งหลาย รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ หรือธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ใช้บังคับอยู่ ที่ได้มีการต่ออายุหรือแก้ไขใหม่ในระหว่าง
รอบปีบัญชีปัจจุบัน ตามธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบที่น�ำโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะด�ำเนินการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบส�ำหรับธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาว่า
ธุรกรรมเหล่านั้นมีการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบที่เพียงพอ และ/หรือสามารถปฏิบัติได้ในทางการค้า ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า
การท�ำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดอันเป็นปกติในทางการค้าและไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท โดยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องด�ำเนินการ
ให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ก�ำหนดไว้แล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ในระหว่างการตรวจสอบที่กระท�ำขึ้นเป็นครั้งคราวโดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบส�ำหรับ
ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะแน่ใจได้ว่าธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะท�ำขึ้นตาม
ข้อก�ำหนดปกติในทางการค้าและจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะ
น�ำเรื่องเสนอกลับไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งจะอยู่บนหลักเกณฑ์ของการควบคุม
ภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติชุดใหม่ (ตามกฎข้อ 920(1)(ข)(4) และ (7) ของคู่มือ
เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์) ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้งนั้น ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะต้อง
ได้รับการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากคณะกรรมตรวจสอบ
เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการควบคุมภายในและขัน
้ ตอนในการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น สมาชิกรายใดๆ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไม่เป็นอิสระ จะต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีความรับผิดชอบโดยรวมในการก�ำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ และมีอ�ำนาจในการมอบหมายอ�ำนาจให้
แก่บุคคลหรือคณะกรรมการอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทตามที่เห็นสมควร

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ตาราง 2 ของภาคผนวก

ตัวอย่างรายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวก
บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวกนี้ จะรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะรายชื่อของบริษัทและองค์กรตามที่ระบุไว้นี้เท่านั้น
เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย รายชื่อดังกล่าวนี้ไม่ได้ระบุรายชื่อทั้งหมดของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

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

บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (1)
บริษัท บางนากลาส จ�ำกัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ำกัด
บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด (2)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จ�ำกัด
บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�ำกัด (3)
บริษัท ชลิตลาภ จ�ำกัด
บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จ�ำกัด
บริษัท อินทรประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จ�ำกัด
บริษัท เลควิว แลนด์ จ�ำกัด
บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลล์ จ�ำกัด (4)
บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จ�ำกัด
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ำกัด
บริษัท พี เอส รีไซเคิล จ�ำกัด
บริษัท พิเศษกิจ จ�ำกัด
บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล จ�ำกัด

25. กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์
26. บริษัท สยามประชาคาร จ�ำกัด
27. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด
28. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (5)
29. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (6)
30. บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลสุพรรณบุรี จ�ำกัด
31. บริษัท ที.ซี.ซี. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จ�ำกัด (7)
32. บริษัท เทอราโกร จ�ำกัด (8)
33. บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ำกัด (9)
34. บริษท
ั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
35. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด
36. บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด
37. บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลชลบุรี จ�ำกัด
38. บริษัท อุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย จ�ำกัด (มหาชน)
39. บริษัท น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด (10)
40. บริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)
41. บริษัท น�้ำตาลทิพย์สุโขทัย จ�ำกัด (11)
42. บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ�ำกัด
43. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ�ำกัด (มหาชน)
44. บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด
45. เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
46. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
47. บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด

หมายเหตุ
(1) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(2) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
(3) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จ�ำกัด
(4) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมแม่ปิง (1988) จ�ำกัด
(5) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จ�ำกัด และได้แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
(6) บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
(7) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธารา โฮเต็ล จ�ำกัด
(8) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี อะโกร จ�ำกัด
(9) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ที.ซี.ซี. แคปปิตอล จ�ำกัด
(10) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัทอุตสาหกรรมน�้ำตาลแม่วัง จ�ำกัด
(11) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลอุตรดิตถ์ จ�ำกัด

รวบรวมสารสนเทศที่เปิดเผยไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ในปี 2560
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รวบรวมสารสนเทศที่เปิดเผยไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX) ในปี 2560
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทได้รายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 62 ครั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. รายงานเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาสและรายปีรวม 12 ครั้ง
2. รายงานเรือ่ งการเปลีย
่ นแปลงส่วนได้เสียของผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่ (Substantial Shareholders) และกรรมการ รวม 7 ครัง้ นอกจากนี้
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียจากกรรมการท่านใด จะรายงานให้กรรมการท่านอื่นทราบ
3. รายงานเกีย
่ วกับการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูงต่างๆ ของบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) รวม 9 ครัง้ คือ
• คุณวิเชฐ ตันติวานิช พ้นจากต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สายบริหารทัว่ ไป โดยมีผลตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2559
• คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป โดยมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559
• ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ พ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ ในเดือนมกราคม 2560
• คุณไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา ได้รบ
ั การแต่งตัง้ เป็น รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ กลุม
่ บริหารการลงทุนตราสินค้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
• คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) ในเดือนกุมภาพันธ์
2560
• คุณวิเวก ชาบราห์ พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
• คุณเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
• คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ในเดือนกรกฎาคม2560
• คุณเทียนทิพย์ นาราช พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายการเงิน ในเดือนสิงหาคม 2560
4. รายงานเรื่องการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและเรื่องที่เกี่ยวข้องรวม 13 ครั้ง จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยโดยตรง
และโดยอ้อม และการจัดตั้งบริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อม ได้แก่ (1) อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ เวียดนาม คอมพานี ลิมิเต็ด
(2) อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด (3) บริษัท เบฟเทค จ�ำกัด (4) บริษัท น�้ำใจไทยเบฟ
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด (5) บริษท
ั เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด (6) บริษท
ั บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด (7) เบฟโค ลิมเิ ต็ด
(8) บริษท
ั เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (9) บริษท
ั ฟูด
้ ส์ คอมพานี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (10) บริษท
ั เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
รวมถึงการเข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายสินทรัพย์กับบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
5. รายงานเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็นการให้ข้อมูลให้แก่นักลงทุน รวม 21 ครั้ง เกี่ยวกับ
การจัดประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูลของบริษท
ั กับผูถ
้ อื หุน
้ ในประเทศสิงคโปร์ การจัดอันดับเครดิตองค์กรโดย มูดดี้ อินเวสเตอร์ เซอร์วสิ ทริส เรทติง้ ส์
และฟิทช์ เรทติง้ ส์ การจัดสรรหุน
้ บริษท
ั ให้แก่พนักงานตามทีก
่ ำ� หนดไว้ในแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟ การสรุปรายละเอียด
ผลประกอบการในไตรมาสต่างๆ ส�ำหรับนักลงทุน การรายงานซึง่ เกีย
่ วข้องกับบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย และการได้รบ
ั คัดเลือกให้อยูใ่ นกลุม
่
“World Index” และ “Emerging Markets Index” ของกลุม
่ ดัชนีความยัง่ ยืน (DJSI) เป็นต้น

ข้อมูล
ทั่วไป

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูล
ทั่วไป

(อ้างอิงตามโครงสร้างการถือหุ้น)
ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5882

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหอมเกร็ด
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

(034) 321 778-9

(034) 321 777

โรงงาน 1

เลขที่ 37/3 หมู่ที่ 7 ต�ำบลวังขนาย อ�ำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110

(034) 611 053

(034) 611 778

โรงงาน 2
โรงงาน

กลุ่มธุรกิจสุรา
สายการผลิตสุรา
1.

บริษัท แสงโสม จ�ำกัด

2.

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ�ำกัด

เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

(037) 285 016-18

(037) 285 237

3.

บริษัท มงคลสมัย จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ถนนวังสีสูบ-งิ้วงาม
ต�ำบลผาจุก อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

(055) 449 126-30

(055) 449 131

โรงงาน

โรงงาน

4.

บริษัท ธนภักดี จ�ำกัด

เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ต�ำบลแม่แฝก
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

(053) 849 550-4

(053) 849 555

5.

บริษัท กาญจนสิงขร จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ต�ำบลวังขนาย
อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

(034) 611 783-5

(034) 611 786

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 488 หมู่ที่ 1 ต�ำบลวังด้ง
อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

(034) 527 100

(034) 527 111

โรงงาน

เลขที่ 82 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบางคูวัด
อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

(02) 598 2850-9

(02) 598 2858

โรงงาน

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381
(02) 278 4381

6.

7.

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จ�ำกัด

บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด

โรงงาน

8.

บริษัท สุราแม่โขง จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

9.

บริษัท อธิมาตร จ�ำกัด

เลขที่ 170 หมู่ที่ 11 ต�ำบลนิคม
อ�ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

(044) 681 010-3
(044) 627 202
(044) 681 223-4
(044) 627 199, 201
203, 205

โรงงาน

10. บริษัท เอส.เอส.การสุรา จ�ำกัด

เลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ต�ำบลแก่งโดม
อ�ำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

(045) 426 532-5

(045) 426 536

โรงงาน

11. บริษัท แก่นขวัญ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 309 หมู่ที่ 6 ถนนน�้ำพอง-กระนวน
ต�ำบลน�้ำพอง อ�ำเภอน�้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น 40310

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

(043) 441 017

โรงงาน
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12. บริษัท เทพอรุโณทัย จ�ำกัด

เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดค�ำ
อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

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

(042) 449 714

โรงงาน

13. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1
ต�ำบลนาดี อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร
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
ต�ำบลนครชัยศรี อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120

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

(034) 331 955

โรงงาน

15. บริษัท สีมาธุรกิจ จ�ำกัด

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านแดน
อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180

(056) 279 088-9

(056) 350 660

โรงงาน

16. บริษัท นทีชัย จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนทางหลวง หมายเลข 41
ต�ำบลท่าโรงช้าง อ�ำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

(077) 357 170-3

(077) 357 174

โรงงาน

17. บริษัท หลักชัยค้าสุรา จ�ำกัด

เลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองกลางนา
อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

(032) 741 761-2

(032) 741 763

โรงงาน

18. บริษัท ประมวลผล จ�ำกัด

เลขที่ 56 ถนนสุขาภิบาล ต�ำบลนครชัยศรี
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

(034) 331 157

(034) 331 787

โรงงาน

19. บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

14. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่

แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จ�ำกัด

กลุ่มบริษัทผู้จัดจ�ำหน่ายสุรา
1.

บริษัท น�ำยุค จ�ำกัด

เลขที่ 40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(02) 785 7441

(02) 973 4658

2.

บริษัท น�ำกิจการ จ�ำกัด

เลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านโพธิ์
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

(044) 955 100-3
ต่อ 2050

(044) 955 107

3.

บริษัท น�ำพลัง จ�ำกัด

เลขที่ 22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว
ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

(053) 275 211

(053) 275 211
ต่อ 212

4.

บริษัท น�ำเมือง จ�ำกัด

เลขที่ 16/2 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง
ต�ำบลท่าวาสุกรี อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

(035) 242 691

(035) 241 032

5.

บริษัท น�ำนคร จ�ำกัด

เลขที่ 149/3 ถนนจุลจอมเกล้า ต�ำบลท่าข้าม
อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

(077) 914 242

(077) 914 248

6.

บริษัท น�ำธุรกิจ จ�ำกัด

เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

(038) 287 268-9

(038) 272 525

7.

บริษัท น�ำรุ่งโรจน์ จ�ำกัด

เลขที่ 6 หมู่ที่ 15 ต�ำบลศิลา
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

(043) 224 222-4

(043) 220 222

โรงงาน

ข้อมูล
ทั่วไป

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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8.

เลขที่ 530, 532 ถนนเพชรเกษม
ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000

(034) 258 305

(034) 258 305

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5925

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

เลขที่ 349 หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่ลาด
อ�ำเภอคลองขลุง จังหวัดก�ำแพงเพชร 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 ต�ำบลน�้ำเต้า อ�ำเภอบางบาล
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
ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

(035) 744 920-26

(035) 744 916

บริษัท น�ำทิพย์ จ�ำกัด

หมายเหตุ

กลุ่มธุรกิจสุรา
9.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

กลุ่มธุรกิจเบียร์
สายการผลิตเบียร์
1.

2.

3.

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

4.

บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5929

5.

บริษัท ช้างเบียร์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5929

กลุ่มบริษัทผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์
1.

บริษัท ป้อมกิจ จ�ำกัด

เลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

(044) 955 101-3

(044) 955 104-6

2.

บริษัท ป้อมคลัง จ�ำกัด

เลขที่ 22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว
ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

(053) 276 102

(053) 276 102
ต่อ 241

3.

บริษัท ป้อมโชค จ�ำกัด

เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง
ต�ำบลท่าวาสุกรี อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

(035) 241 032

(035) 241 549

4.

บริษัท ป้อมเจริญ จ�ำกัด

เลขที่ 135/3 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวิถี
ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

(077) 914 242

(077) 914 249

5.

บริษัท ป้อมบูรพา จ�ำกัด

เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

(038) 287 268

(038) 272 205

6.

บริษัท ป้อมพลัง จ�ำกัด

เลขที่ 6 หมู่ที่ 15 ต�ำบลศิลา
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

(043) 470 703

(043) 470 716

7.

บริษัท ป้อมนคร จ�ำกัด

เลขที่ 534, 536 ถนนเพชรเกษม
ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000

(034) 258 305

(034) 213 189

8.

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ำกัด

เลขที่ 40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(02) 785 7441

(02) 973 4658

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5929

กลุ่มธุรกิจเบียร์
9.

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน
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กลุ่มบริษัทผู้แทนจ�ำหน่าย
1.

บริษัท ทิพย์ชโลธร จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

2.

บริษัท กฤตยบุญ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

3.

บริษัท สุราทิพย์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

4.

บริษัท สุนทรภิรมย์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

5.

บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

กลุ่มบริษัทเครื่องหมายการค้า
1.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

2.

บริษัท เบียร์อาชา จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

3.

บริษัท เบียร์ช้าง จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

4.

บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

5.

บริษัท ช้าง คอร์ป จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5929

กลุ่มบริษัทบริหารช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
1.

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้นที่ 26
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7878

(02) 785 7878
ต่อ 7833

2.

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5883

3.

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้นที่ 17,
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5555
ต่อ 4704

4.

บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด(1)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 40
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 785 9124

(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
1.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด

เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5975

2.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7043

(02) 785 7088

3.

บริษท
ั แพนอินเตอร์เนชัน
่ แนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7320-2

4.

บริษัท อาหารเสริม จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7165

หยุด
ด�ำเนินการ

ข้อมูล
ทั่วไป

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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5.

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7130-4
(02) 785 5327

(02) 785 7149

6.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7125

7.

บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

8.

บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7140

(02) 785 7148

หมายเหตุ

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
กลุ่มบริษัทจ�ำกัด
1.

บริษัท เบฟโค จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 9125

2.

บริษัท โซ วอเตอร์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 9125

3.

บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ำกัด

เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ต�ำบลล�ำลูกบัว
อ�ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

(034) 993 355

4.

บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 9124

โรงงาน

กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
กลุ่มบริษัทเสริมสุข
1.

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)(1)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

2.

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (1)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

3.

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ำกัด(1)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

4.

บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ำกัด(1)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

5.

บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จ�ำกัด(1)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

6.

Great Brands Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

เลขที่ 85 หมู่ที่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง
ต�ำบลเขาสมอคอน อ�ำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี 15180

(036) 489 116-7

(036) 489 115

Kowloon, Hong Kong

7.

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

กลุ่มบริษัทโออิชิ
1.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (1)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(02) 768 8889

2.

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด (1)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(02) 768 8889
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3.

บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ำกัด (1)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(02) 768 8889

4.

บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ำกัด (1), (2)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(02) 768 8889

5.

Oishi International Holdings Limited

Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
(65) 6435 2880

(65) 6536 9930

Kowloon, Hong Kong
6.

Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.

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

7.

Oishi Group Limited Liability Company

No. 11A, Phan Ke Binh Street, Da Kao Ward
District 1, Ho Chi Minh City
the Socialist Republic of Vietnam

8.

Oishi Myanmar Limited

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

(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

(2)

กลุ่มบริษัทธุรกิจอาหาร
1.

บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (1)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

2.

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

3.

บริษัท บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด (2)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

4.

บริษัท เดอะ คิวเอสเอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด (1)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

5.

บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

6.

บริษัท ก้อยเกี่ยว จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

(2)

กลุ่มอื่นๆ
1.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7330

(02) 785 7345

2.

บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 785 9999

(02) 785 9990

3.

บริษัท ทศภาค จ�ำกัด

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15
ยูนิตบี 1501-2 ชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 018 2000
(02) 018 2100

(02) 018 2077
(02) 018 2088

4.

บริษัท เบฟเทค จ�ำกัด(1)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 9125

5.

บริษท
ั น�ำ้ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จ�ำกัด (2)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

หมายเหตุ

ข้อมูล
ทั่วไป

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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6.

บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (3)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

7.

บริษัท สุราไทยท�ำ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

8.

บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

9.

บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

(2)
(3)

หมายเหตุ

กลุ่มบริษัทต่างประเทศ (ก),(ข),(ค)
1.

International Beverage Holdings Limited

Kowloon, Hong Kong

2.

InterBev (Singapore) Limited

438 Alexandra Road #05-01
Alexandra Point Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

3.

Super Brands Company Pte. Ltd.

438 Alexandra Road #05-01
Alexandra Point Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

4.

InterBev Trading (Hong Kong) Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

5.

InterBev Timor, Unipessoal, Lda.

Suite # 330, Level 3, Timor Plaza
Rua Presidence Nicolau Lobato
Comoro Dili,Timor Leste

(670) 332 3335

Dormant

6.

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.

Phnom Penh Centre, Building A

(855) 23 210 918

Dormant

7.

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

Kowloon, Hong Kong

3rd floor, Room 324, Tonle Bassac

Chamkarmorn Phnom Penh, Cambodia

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

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

10. InterBev Trading (China) Limited

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

(86) 8774 010319

(86) 8774 010319

11. Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

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

(86) 8774 022068

(86) 8774 022199

12. Beer Chang International Limited

438 Alexandra Road #05-01
Alexandra Point Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

13. International Beverage Trading Limited (1)

Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM 11, Bermuda

(1) 441 292 7337

(1) 441 295 5655

14. International Beverage Vietnam

Room 605, CMC Tower, Duy Tan Street
Dich Vong Hau Ward Cau Giay District
Hanoi, Vietnam

84 (4) 7108 9898

84 (4) 7108 9899

15. International Beverage Holdings

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

8.

Best Spirits Company Limited

Kowloon, Hong Kong

9.

International Beverage Holdings (China)
Limited

Co., Ltd. (2)

(Singapore) Pte. Limited (3)

Kowloon, Hong Kong

Dormant
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16. BevCo Limited (4)

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

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ
Dormant

Kowloon, Hong Kong

17. InterBev Investment Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

18. Fraser and Neave, Limited

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

(65) 6318 9393

(65) 6271 0811

19. Frasers Centrepoint Limited

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

(65) 6276 4882

(65) 6276 6328

20. BeerCo Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

22. International Beverage Holdings (UK)

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 779001

23. International Beverage Holdings Limited

309 4th Avenue#200 San Francisco CA
94118

(1) 415 292 4770

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

24. Blairmhor Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

25. Blairmhor Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

26. Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

27. The Knockdhu Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

28. The Balblair Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant
Dormant

Kowloon, Hong Kong

Kowloon, Hong Kong

21. Wellwater Limited

Kowloon, Hong Kong

Limited

USA, Inc.

29. The Pulteney Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

30. Liquorland Limited

8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL, Northern

(44) 289 077 3990

(44) 289 037 0566

31. Wee Beastie Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

32. Moffat & Towers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

33. Inver House Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

34. Glen Calder Blenders Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

35. Hankey Bannister & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

36. R. Carmichael & Sons Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

37. James Catto & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

38. Mason & Summers Limited

10 Foster Lane, London, EC2V 6HH, England

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

39. J MacArthur JR. & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

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

Ireland

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560)
(ก) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Myanmar Supply Chain and Marketing
Service Co., Ltd. และ Myanmar Distillery Co., Ltd. ตั้งอยู่เลขที่ 33, Pyay Road, 6 1/2 Miles, 11 Quarter, Hlaing Township, Yangon, Myanmar.
โดยซื้อหุ้นผ่าน Alliance Asia Investment Pte. Ltd. ตั้งอยู่เลขที่ 60 Paya Leber Road, #08-43 Paya Leber Square, Singapore 409051. และ Alliance
Strategic Investments Pte. Ltd. ตั้งอยู่เลขที่ 438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra Point Singapore 119958.
(ข) เมือวันที่ 18 ตุลาคม 2560 International Beverage Trading (Hong Kong) Limited จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศฮ่องกง ตั้งอยู่เลขที่ Room 901-2
Silvercord, Tower 1, 30 Conton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong โทรศัพท์ (852) 2375 6648 โทรสาร (852) 2375 6188
(ค) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 BeerCo Limited เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Vietnam F&B Alliance Joint Stock Company ตั้งอยู่เลขที่ No.10, Lane 1, 16A LY Nam
De Condominium, Hang Maward, Hoan kiom district, Hanoi, Vietnam Telephone no. 0913806820
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ข้อมูล
ทั่วไป

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
540 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ที่ปรึกษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
WongPartnership LLP
12 Marina Boulevard Level 28
Marina Bay Financial Centre Tower 3
Singapore 018982
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439)
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 22 เมษายน 2558

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

โทร. +66 2 785 5555 แฟ็กซ์. +66 2 785 5882 www.thaibev.com

