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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)

ข้อมูลสําหรับนักลงทุน

SGX TICKER / Y92
REUTERS / TBEV.SI
BLOOMBERG / THBEV:SP
GOOGLE FINANCE / Y92

ข้อมูลสําหรับ
นักลงทุน

วันที่เสนอขายหลักทรัพย์
30 พฤษภาคม 2549
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์
S$ 0.28
สิ้นปีงบการเงิน
30 กันยายน
บริษัทผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังหักเงินสํารองที่จัดสรรแล้วและเงินลงทุน
โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท
ราคาหุ้น*
ราคาสูงสุด S$ 0.980
ราคาต่ําสุด S$ 0.610
*ข้อมูลตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง 28 กันยายน 2561

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์:
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์: www.thaibev.com/ir.html
อีเมลแผนกนักลงทุนสัมพันธ์: ir@thaibev.com

ราคาหุ้นไทยเบฟ
ราคา
(เหรียญสิงค์โปร์)
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ราคาปิดไทยเบฟ

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61 พ.ค. 61

STI (ปรับฐาน)

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

SET (ปรับฐาน)

ส.ค. 61

ก.ย. 61
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รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ปริมาณการซื้อขายหุ้นไทยเบฟรายเดือน
ปริมาณการซื้อขาย
(ล้านหุ้น)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

ข้อมูลส�ำคัญ
ทางการเงิน
ต.ค. - ก.ย.

ต.ค. - ก.ย.

รายได้จากการขาย

229,695

189,997

รายได้รวม

236,829

203,267

ต้นทุนขาย

162,477

131,899

ก�ำไรขั้นต้น

67,218

58,098

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

25,624

27,524

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้

30,406

40,794

ก�ำไรสุทธิ

20,726

34,681

5,760

4,308

36,166

45,102

งบก�ำไรขาดทุน (ล้านบาท)

2561*

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จา่ ยตัดบัญชี
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

30 ก.ย.

งบดุล (ล้านบาท)

2561

2560*

30 ก.ย.

2560

75,096

55,921

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

326,313

138,319

สินทรัพย์รวม

401,409

194,240

37,459

47,671

หนี้สินไม่หมุนเวียน

223,379

14,056

หนี้สินรวม

260,838

61,727

ส่วนของผู้ถือหุ้น

140,571

132,513

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

401,409

194,240

ต.ค. - ก.ย.

ต.ค. - ก.ย.

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

2561*

2560*

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

เท่า

2.00

1.17

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

เท่า

0.88

0.38

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

5.50

5.01

ระยะเวลาสินค้าคงเหลือเฉลี่ย

วัน

89.80

105.03

ระยะเวลาช�ำระหนี้

วัน

14.27

12.91

วงจรเงินสด

วัน

81.03

97.13
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ต.ค. - ก.ย.

ต.ค. - ก.ย.

2561*

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร

2560*

อัตราก�ำไรขั้นต้น

%

29.26

30.58

อัตราก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

%

15.75

23.74

อัตราก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

%

13.24

21.47

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร

%

86.95

107.44

อัตราก�ำไรสุทธิ

%

9.02

18.25

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

%

15.18

27.07

ต.ค. - ก.ย.

ต.ค. - ก.ย.

2561*

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

2560*

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

6.96

18.16

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

39.26

71.95

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

เท่า

0.77

1.00

ต.ค. - ก.ย.

ต.ค. - ก.ย.

2561*

อัตราส่วนวิเคราะนโยบายทางการเงิน

2560*

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.86

0.47

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.65

0.31

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จา่ ยตัดบัญชี**

เท่า

5.39

0.68

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย**

เท่า

7.63

45.96

* รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 และ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
** ก�ำไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคาและค่าใช้จา่ ยตัดบัญชีสะสม 12 เดือน นับตัง้ แต่ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
รวมก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จา่ ยตัดบัญชี ของธุรกิจที่ซื้อกิจการมาจ�ำนวน 2,530 ล้านบาท
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน

รายได้
จากการขาย

230
พันล้านบาท

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

190
พันล้านบาท

สัดส่วนรายได้จากการขายปี 2561

46%
ธุรกิจสุรา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560

6%

ธุรกิจอาหาร

7%

ธุรกิจเคร่
เครื่ืองดื
งด่ื่ม
งด
ไม่ม
มีีแอลกอฮอล์

41%

ธุรก
ธ
กิจเเบียร์
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รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ปริมาณการขาย

(ล้านลิตร)

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560

(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560)

ล้านลิตร

2,500

2,034
845
1,647

2,000

1,644

1,500

1,000

661
633

500

0

สุรา

เบียร์

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10

สารจากประธานกรรมการ

สารจาก
ประธานกรรมการ
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รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2561 นับเป็นปีทม
ี่ ค
ี วามสําคัญสําหรับบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ
จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ในการก้าวสู่การเป็นบริษัท
เครื่องดื่มชั้นนําที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียนตาม “วิสัยทัศน์
2020” การเข้าซื้อหุ้นบริษัท ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์เบฟเวอเรจ คอร์เปอเรชั่น (“ซาเบโก้”) และหุ้นบริษัทในกลุ่ม
แกรนด์รอยัลกรุ๊ป นับเป็นก้าวสําคัญในการเดินหน้าสู่ธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศเวียดนามและเมียนมา
ซึ่งทั้ง 2 ประเทศถือว่าเป็นตลาดที่มีความสําคัญในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเติบโตของรายได้และการบริโภคทีส
่ งู
ของประชากรกว่า 150 ล้านคน โดยบริษัทจะแบ่งปันความรู้
และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเบียร์และสุรา รวมทั้งส่งเสริม
การทํางานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างการ
เติบโตของรายได้และกําไรร่วมกันในอนาคต นอกจากการสร้าง
การเติบโตผ่านการเข้าซื้อกิจการแล้ว กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่น
ขยายธุรกิจด้วยการเติบโตที่แท้จริง โดยได้ลงทุนผ่าน
บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด ในการสร้างโรงงาน
ผลิตเบียร์ Emerald Brewery Myanmar Ltd. ที่ประเทศ
เมียนมา รวมทั้งขยายธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ” ออกไป
ในภูมิภาคอาเซียน
นอกจากการขยายธุรกิจไปในระดับภูมิภาคแล้ว ไทยเบฟยังคง
ให้ความสําคัญกับการสร้างความมัน
่ คงให้แก่ธรุ กิจในประเทศไทย
แม้ว่าตลาดเครื่องดื่มในประเทศจะเผชิญกับสถานการณ์
อันท้าทายจากการบริโภคที่ลดลงในปีนี้ แต่บริษัทสามารถรักษา
ความเป็นผู้นําในธุรกิจเครื่องดื่ม และยังเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในเครื่องดื่มบางประเภทได้ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ยังคงเดินหน้าทํางาน
เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตและการกระจายสินค้าร่วมกัน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สําหรับธุรกิจอาหาร

บริษัทสามารถเพิ่มขนาดของธุรกิจขึ้นเป็นเท่าตัวจากการซื้อ
แฟรนไชส์เคเอฟซีกว่า 250 สาขา การบริหารธุรกิจเคเอฟซี
ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการดําเนินงานธุรกิจอาหารขนาดใหญ่
ให้แก่กลุ่มบริษัท เพื่อสามารถขยายธุรกิจอาหารต่อไปได้ใน
อนาคต
ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในรอบปีบัญชี 2561
มีรายได้จากการขาย 229,695 ล้านบาท กําไรสุทธิ 20,726
ล้านบาท และกําไรจากการแบ่งปันกําไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่
เป็น 18,530 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่าย
เงินปันผลรวมสําหรับปี 2561 เป็นหุ้นละ 0.39 บาท คิดเป็น
อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 53 ของกําไรจากการแบ่งปัน
กําไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ และเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น
9,793 ล้านบาท
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร
รวมทั้งพนักงานทุกท่าน สําหรับความทุ่มเท ความอุตสาหะ
และเป็นกําลังสําคัญในการขยายธุรกิจและนําพาไทยเบฟไปสู่
บริษัทเครื่องดื่มระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง ด้วยการดําเนินงาน
โดยยึดหลักความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนํามาซึ่งความเติบโต
อย่างยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง
ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของไทยเบฟ
ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ สําหรับ
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยเบฟที่
ท่านมอบให้แก่บริษัทตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
การสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต

เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2561 นับเป็นอีกปีหนึง่ ทีบ
่ ริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”)
มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างความเป็น
ผู้นําในธุรกิจเครื่องดื่มของภูมิภาคอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ 2020
แม้ว่าตลาดเครื่องดื่มในประเทศจะอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างท้าทาย อันเนื่อง
มาจากกําลังซื้อของผู้บริโภคระดับล่างที่ยังคงชะลอตัวและภาระหนี้สิน
ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงราคาสินค้าเครื่องดื่มในประเทศ
ทีป
่ รับตัวขึน
้ ภายหลังการขึน
้ ภาษีสรรพสามิตและภาษีเพือ่ เข้ากองทุนผูส
้ งู อายุ
ในช่วงปลายปี 2560 และต้นปี 2561 ตามลําดับ โดยบริษัทได้เพิ่มความ
หลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ผา่ นการซือ้ กิจการขนาดใหญ่ 3 กิจการ
อันได้แก่ การชนะการประมูลซื้อหุ้นร้อยละ 53.59 ของบริษัท ไซ่ง่อน เบียร์แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์เปอเรชั่น (“ซาเบโก้”) ผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
เบียร์รายใหญ่ที่สุดของเวียดนามและของอาเซียน การขยายธุรกิจสุราไปสู่
ประเทศเมียนมาผ่านการซือ้ หุน
้ ร้อยละ 75 ของแกรนด์รอยัลกรุป
๊ ผูป
้ ระกอบการ
รายใหญ่ที่สุดในตลาดวิสกี้ของเมียนมา และการขยายธุรกิจอาหารผ่านการ
ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เคเอฟซี การซื้อกิจการเหล่านี้ส่งผลให้ในรอบปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษท
ั มีการเติบโตของรายได้เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 20.9
เป็น 229,695 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 20,726 ล้านบาท
ธุรกิจสุราของบริษัทสําหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีการ
ปรับตัวลดลงของรายได้รอ้ ยละ 3.1 เป็น 105,900 ล้านบาท และมีกาํ ไรสุทธิ
ลดลงเป็น 17,720 ล้านบาท อันเนื่องมาจากปริมาณขายในประเทศ
ทีป
่ รับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษท
ั ยังคงเดินหน้าเพือ่ รักษาความแข็งแกร่ง
ของธุรกิจสุราในประเทศ โดยขยายธุรกิจไปสู่ตลาดสุราพร้อมดื่ม (Ready
to Drink) ผ่านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ “คูลอฟ แมกซ์ เซเว่น” ว้อดก้า
พร้อมดื่มและ “สตาร์ คูลเลอร์” ไวน์คูลเลอร์พร้อมดื่มเพื่อเติมเต็มกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สุราในประเทศ รวมถึงเริ่มทํางานร่วมกับแกรนด์รอยัลกรุ๊ป
ในการปรับเปลี่ยนฉลากสินค้าให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
การเป็นตราสินค้าทีม
่ ค
ี วามพรีเมีย
่ ม และเปิดตัว “MacArthur’s” สก็อตช์วสิ กี้
แบรนด์แรกที่นําเข้านํ้าสุราจากประเทศสกอตแลนด์และบรรจุขวดใน
ประเทศเมียนมา
สําหรับธุรกิจเบียร์ในปีนี้ ผู้ประกอบการในประเทศทุกรายต้องเผชิญกับ
ภาวะตลาดเบียร์ที่ท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสภาพการแข่งขัน
แต่จากการรวมรายได้ของซาเบโก้เข้ามาในกลุ่มธุรกิจเบียร์ ส่งผลให้มีการ
เติบโตของรายได้ร้อยละ 64.8 เป็น 94,486 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ
2,805 ล้านบาท และทําให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้นําในธุรกิจเบียร์ของอาเซียน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ขยายธุรกิจเบียร์ในประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็น
ตลาดทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพในการเติบโตผ่านการลงทุนของเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมเิ ต็ด
(“F&N”) ทีไ่ ด้รว่ มทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในเมียนมา สร้างโรงงานผลิตเบียร์
Emerald Brewery Myanmar Ltd. โดยคาดว่าจะสามารถเริม
่ ดําเนินการผลิต
ได้ในปลายปี 2562 บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับการสร้างตราสินค้า
ของธุรกิจเบียร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงออกสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค ในปีนี้บริษัทได้ออกเบียร์ “แทปเปอร์ ออริจินัล
เอ็กซ์ตร้า” เพือ่ เจาะกลุม
่ คนรุน
่ ใหม่ทชี่ น
ื่ ชอบเบียร์รสชาติเข้ม เบียร์ “ฮันทส์แมน”
และเบียร์ “แบล็ค ดราก้อน” คราฟท์เบียร์สําหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สําหรับธุรกิจเบียร์ในประเทศเวียดนาม ไทยเบฟและ
ซาเบโก้ได้เริ่มทํางานร่วมกันเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงาน มองหาโอกาส

ในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน รวมถึงทบทวนตราสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มการเติบโตของยอดขายในระยะยาว ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ในปี 2561 มีรายได้จากการขายปรับตัวลดลงร้อยละ 3.5 เป็น 16,184
ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตของปริมาณขายของนํ้าดื่มและเครื่องดื่ม
อัดลมในปีนี้ แต่ตลาดเครื่องดื่มชาเขียวต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสําคัญ คือการเริ่มเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มชาเขียวตั้งแต่
เดือนกันยายน ปี 2560 ส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจชาเขียวปรับราคา
สินค้าขึ้น ทางบริษัทเองได้ใช้หลากหลายกลยุทธ์ในการรับมือกับต้นทุนภาษี
อาทิ การปรับขนาดผลิตภัณฑ์ การออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวสูตรใหม่ท่ีมี
ปริมาณนํ้าตาลน้อยลงและสอดคล้องกับแนวโน้มเครื่องดื่มทางเลือก
เพื่อสุขภาพที่เริ่มมีมากขึ้นในปัจจุบัน นอกจากการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่
อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยินดีที่ได้นําเครื่องดื่มรูทเบียร์ “ซาสี่” ซึ่งเป็น
ตราสินค้าภายใต้ F&N ทีเ่ คยมีชอื่ เสียงในอดีต กลับสูต
่ ลาดไทยอีกครัง้ หนึง่
ปี 2561 นับเป็นปีท่ีธุรกิจอาหารมีความโดดเด่น ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 96.8 เป็น 13,265 ล้านบาท และมีการเติบโตของกําไรที่เพิ่มขึ้น
มากเป็น 450 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการซื้อกิจการแฟรนไชส์เคเอฟซี
ในประเทศไทย รวมถึงการบริหารต้นทุนและราคาที่ดีขึ้น และเพื่อเป็น
การรองรับการขยายธุรกิจในส่วนของธุรกิจอาหาร บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัท
ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและ
กระจายสินค้าอาหารที่มีการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าให้เหมาะสมตั้งแต่
ออกจากโรงงานไปจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศไทย
นอกจากนี้ ผมมีความยินดีท่ีในปีนี้ไทยเบฟได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืน DJSI World และ DJSI Emerging Markets
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอีกครั้งหนึ่ง โดยมีคะแนนความยั่งยืนสูงสุด
เป็นอันดับหนึ่งของโลกและได้รับการยอมรับเป็น Industry Leader
เป็นการตอกยํ้าให้ไทยเบฟมุ่งมั่นในการดําเนินงานโดยคํานึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดีทางธุรกิจ เพื่อการ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน
ในระยะยาว
ในส่วนของการบริหารและพัฒนาบุคลากร บริษัทเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
ในการสร้าง “โอกาส .. ไร้ขีดจํากัด” ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 2020 ของ
ไทยเบฟ โดยในปีนไี้ ด้รเิ ริม
่ ให้พนักงานจัดทําแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล
(IDP) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบ เพื่อให้พนักงาน
ได้เสริมสร้างสมรรถนะการทํางานในปัจจุบัน และวางแผนเส้นทางอาชีพของ
ตนเองที่สอดคล้องกับเป้าหมายและการเติบโตของบริษัท
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน สําหรับความไว้วางใจที่มีให้เรา และขอขอบคุณคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มไทยเบฟทุกท่าน สําหรับความตั้งใจและทุ่มเท
แรงกายแรงใจในการทํางานตลอดปีที่ผ่านมา เราจะสร้างสรรค์และแบ่งปัน
คุณค่าจากการเติบโตของธุรกิจไปด้วยกันอย่างมั่นคงภายใต้การกํากับดูแล
กิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

รองประธานกรรมการ

นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

กรรมการ

พลเอกนายแพทย์ชฉ
ู ต
ั ร กําภู ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย
มาตังคสมบัติ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

กรรมการรองกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการรองกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

นายมนู เลียวไพโรจน์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

นายอึ๊ง ตัก พัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

กรรมการอิสระ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา
คงสมพงษ์
กรรมการอิสระ

นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
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คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการรองกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

นายโฆษิต สุขสิงห์

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายฌอง เลอเบรอตง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายกมลนัย ชัยเฉนียน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
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รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

คณะจัดการ
1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์
• ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
• ผู้บริหารสูงสุดกํากับดูแลปฏิบัติการ ประเทศไทย
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
• ผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม
4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการรองกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

กรรมการรองกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

5. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• รองผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม
• ผู้บริหารสูงสุด ด้านการเงินและบัญชี
ธุรกิจต่างประเทศ
6. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารช่องทางการจําหน่าย
7. นายโฆษิต สุขสิงห์
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
·
• ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์ ประเทศไทย
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
• สายพัฒนาความเป็นเลิศ
8. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
9. ดร. เอกพล ณ สงขลา
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล

นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ดร. เอกพล ณ สงขลา

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

10. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์
(ประเทศไทย)
11. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย)
12. นายกมลนัย ชัยเฉนียน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารทั่วไป
13. นายฌอง เลอเบรอตง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
14. นายปราโมทย์ หรรษมนตร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• สํานักการผลิตสุรา
15. นายบรรจง ชินธนะศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• สายงานบัญชี
16. นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด สายสนับสนุน

นายบรรจง ชินธนะศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
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รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
31 มกราคม 2561
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กันยายน 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน

• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด
• ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด)
• กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• พฤศจิกายน 2551 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
• พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท สิริวนา จํากัด
• ธันวาคม 2548 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จํากัด
• 2544 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2544 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• 2531 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เครืออาคเนย์ จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
กลุ่มบริษัททีซีซี
• 2547 – มิถุนายน 2561
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
• มีนาคม 2559 – มกราคม 2561
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
อื่น ๆ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดัรยะห์ เกเบซารัน ปังลีมา เซอตียา มะห์โกตา
(พี.เอส.เอ็ม) โดยได้รบ
ั คํานําหน้านาม “ตันสรี” (Tan Sri)
จากประเทศมาเลเซีย
• เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ สหไมตรี มหาเสนา ราชมิตราภรณ์ ทีม
่ เี กียรติสงู สุด
ด้านการทูต แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา
• รางวัล “เพชรพาณิชย์” สาขาผูป
้ ระกอบการ จากกระทรวงพาณิชย์
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
31 มกราคม 2561
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยพะเยา
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กันยายน 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด
• มกราคม 2557 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด)
• กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

• พฤศจิกายน 2551 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
• พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท สิริวนา จํากัด
• ธันวาคม 2548 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จํากัด
• 2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
• 2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
• ธันวาคม 2544 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• เมษายน 2531 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท เครืออาคเนย์ จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
กลุ่มบริษัททีซีซี
• มีนาคม 2559 – มกราคม 2561
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
อื่น ๆ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชอาณาจักรกัมพูชา มหาสิริวัฒน์
ราชมิตราภรณ์ อันดับหนึ่งที่มีเกียรติอันสูงสุด ด้านการทูต
• ตําแหน่งทางด้านสังคม
- รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
- กรรมการศิริราชมูลนิธิ
- กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี
- กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- กรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
- กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
- กรรมการคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผูใ้ ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
- กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
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รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559

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

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

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2551 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
• 2547 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน
• 2546 – กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2547 – 2551
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• 2549 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
• 2547 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
• 2553 - กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2546 – 2553
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2543 – 2546
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
• 2526 – 2542
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
กลุ่มบริษัทสุราทิพย์
• 2518 – 2525
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี.
• 2513 – 2518
สมุห์บัญชี
บริษัท เจ แอนด์ เจโฮ จํากัด
อื่น ๆ
• มีประสบการณ์มากมายทางด้านการเงินและการบัญชี
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รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 เมษายน 2555
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
31 มกราคม 2561

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
29 พฤษภาคม 2547
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
31 มกราคม 2561

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก)
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ จากสถาบันปฏิรป
ู ทีด
่ น
ิ 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)
• Business Future Series (BFS 3) 2561
Singapore Institute of Directors (SID)

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาเนติบัณฑิตอังกฤษ จากสํานักเกรซ์อินน์ ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรีทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
• เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
• Audit Committee Program (ACP) 2547
Effective Audit Committee & Best Practice 2546
Director Accreditation Program (DAP) 2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• เมษายน 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กันยายน 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2557 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2555 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• 2541 – ปัจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• 2535 – ปัจจุบัน
ผู้บรรยายสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เนติบัณฑิตยสภา
• ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
สภากาชาดไทย
• 2552 – 2558
กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

• 2547 – ปัจจุบัน
•
•

•
•

•

•

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

อื่น ๆ
• รางวัลนักกฎหมายดีเด่นภาคเอกชน
กองทุน ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในปี 2554
• เคยดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มากกว่า 12 ปี
• มีประสบการณ์มากมายในภาครัฐและในวงการกฎหมาย
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กรรมการและผู้บริหาร

นายมนู เลียวไพโรจน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2547
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน
่ ที่ 34 (พ.ศ. 2534 – 2535)
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
The Role of Chairman (RCM) 2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2554 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2553 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)
• พฤษภาคม 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

• มกราคม 2553 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษท
ั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)
• 2551 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
• 2549 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
• 2547 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• 2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• 2558 – 2560
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• 2557 – 2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อื่น ๆ
• รางวัล Asian Productivity Organization Award ในปี 2548
• มีประสบการณ์มากมายในภาครัฐ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นายอึ๊ง ตัก พัน

นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 มีนาคม 2549
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
31 มกราคม 2561

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 มีนาคม 2549
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์) จาก
University of Singapore
• Director Accreditation Program (DAP) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Business Future Series (BFS 3)
Singapore Institute of Directors (SID)

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

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการอิสระ
(Independent Non-Executive Chairman)
Sing Investment & Finance Limited
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการอิสระ
(Independent Non-Executive Chairman)
SP Chemical Holdings Ltd.
• กรกฎาคม 2545 - ธันวาคม 2560
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
Engro Corporation Ltd.
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ Advisory Services
Octagon Advisors Pte. Ltd.
• ปัจจุบัน
กรรมการ
Octagon Advisors (Shanghai) Co., Ltd.

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อื่น ๆ
• มีประสบการณ์มากมายในวงการธนาคารและการเงิน

กรรมการอิสระ
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กรรมการและผู้บริหาร

ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 มีนาคม 2549
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 มีนาคม 2549
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560

กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ (Ph.D.)
จาก University of Wisconsin
• ปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (M.D.)
จาก University of Wisconsin
• ปริญญาตรี (B.A.) จาก University of Wisconsin
• Director Accreditation Program (DAP) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2560 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการสภากาชาดไทย
• 2535 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองทัพบก
• 2527 – ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
• 2556 – 2560
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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 ปี
ของสมาคมฯ ที่นครโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
• สมาชิก International Union of Immunological Societies

กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอกแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จาก Georg-August Universität zu Goettingen
• ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต
จาก Westf. Wilhelms Universität zu Munster
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ 399)
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป
จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
• วุฒิบัตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 34
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลัคกี้ มิวสิค จํากัด (มหาชน)
อื่น ๆ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
(มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุด
(มหาวชิรมงกุฎ)
• สมาชิกถาวรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติและแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ (ประเทศไทย)
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

25

รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
31 มกราคม 2561
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A)
จาก Syracuse University, USA (ด้วยทุน USAID)
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
• ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center,
Switzerland (ด้วยทุน Swiss Re)
• ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College,
Australia (ด้วยทุน COLOMBO)
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18)
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการการค้า
• วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
• Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559)
Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)
Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556)
(ผ่านการอบรม ACP, MIA, MFM, MIR)
Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554)
Audit Committee Program (ACP 32/2553)
The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550)
The Role of the Chairman Program (RCP13/2549)
Director Certificate Program (DCP 17/2545)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Business Future Series (BFS 3)
Singapore Institute of Directors (SID)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• 2560 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2557 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• เมษายน 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
• เมษายน 2555 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
• เมษายน 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2552 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
• เมษายน 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
• เมษายน 2559 – พฤศจิกายน 2560
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
• มิถุนายน 2552 – มีนาคม 2559
กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ สภาปฎิรูปแห่งชาติ
• 2555 – เมษายน 2557
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
• 2553 – 2556
กรรมการ
บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด)
• 2551 – มีนาคม 2556
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
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รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
31 มกราคม 2561
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
-

• 2560 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• วทบ., พบ. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
• FRCS Edinburgh ประเทศอังกฤษ
• Mini MBA in Health
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การบริหารโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
• นักบริหารสาธารณสุข ระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
• นักบริหารระดับสูง สํานักงาน กพ.
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สํานักงาน กพ.
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Certificate Program 77/2549
Financial for Non-Finance Director 31/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Listed Company Director (LCD) Program
(Module 1, 2, 3, 4, 5 และ 6)
Singapore Institute of Directors (SID)

•

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ แพทยสภา
• 2560 – ปัจจุบัน
ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม แพทยสภา

•

•

•

•

•

•

กรรมการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2558 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการแพทย์
สํานักงานประกันสังคม
2558 – ปัจจุบัน
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการอํานวยการ และประธานฝ่ายป้องกันโรคไต
สถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการมูลนิธิ
มูลนิธศ
ิ น
ู ย์สริ น
ิ ธรเพือ่ การฟืน
้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ
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รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์

นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
31 มกราคม 2561
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
-

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560

กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอก (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Graduate in Management จาก University of Southern Queensland
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด)
จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ
จาก The George Washington University
• Hospitality Marketing Certificate จาก Cornell University
• Marketing Essentials and Customer Focus Certificate
จาก Harvard Management Mentor
• Crossing Culture with Competence Certificate
จาก Interchange Institute, Washington, D.C.
• Director Certification Program (DCP) 125/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Business Future Series (BFS 3)
Board and Directors Fundamentals (BDF)
AC Chapter Pit-Stop (AC Pit-Stop)
Essentials Series (DFF)
Singapore Institute of Directors (SID)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2546 - ปัจจุบัน
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2555 – พฤษภาคม 2557
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2557 – 2560
กรรมการ
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด

กรรมการ

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

28

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
27 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต จากมหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
Director Certification Program (DCP) 2547
Finance for Non-Finance Director 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท น้ําใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด)
• พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ แอนด์ อินดัสเทรียล แอสเสทแมนเนจเม้นท์
พีทีอี ลิมิเต็ด (ผู้จัดการของ เฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ แอนด์
อินดัสเทรียล ทรัสต์)
• ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วัน แบงค็อก จํากัด
• มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ แอสเสท แมนเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด
(ผู้จัดการของ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ เรียลเอสเตท อินเวสเม้นท์ ทรัสต์)

• มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส ฮอสพิทลั ลิต้ี ทรัสต์ แมนเนจเม้นท์ พีทอี ี ลิมเิ ต็ด
(ผู้จัดการของ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ บิสซิเนส ทรัสต์)
• มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด)
• ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษท
ั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
• 2545 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท สุราบางยี่ขัน
• กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
กลุ่มบริษัททีซีซี
• พฤศจิกายน 2548 – พฤศจิกายน 2560
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• 2550 – กรกฎาคม 2560
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2556 – กันยายน 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
• เมษายน 2556 – มกราคม 2557
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2554 – มิถุนายน 2556
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
26 มกราคม 2560
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2551 – ปัจจุบัน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
• มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
• กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จํากัด)
• พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

• มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
• เมษายน 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• กันยายน 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2551 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทอาคเนย์
• กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2549 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการ
กลุ่มบริษัททีซีซี
• 2547 – มิถุนายน 2561
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
• เมษายน 2547 – กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2544 – กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• พฤษภาคม 2550 – สิงหาคม 2558
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2546 – มกราคม 2551
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (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
• รางวัล Asia’s Best Company 2009, Thailand:
Best CEO จากนิตยสาร FinanceAsia ในปี 2552
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กรรมการและผู้บริหาร

นายอวยชัย ตันทโอภาส

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
8 กรกฎาคม 2548
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
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)

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุดกํากับดูแลปฏิบัติการ ประเทศไทย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 4 /
รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส
คอมพานี ลิมิเต็ด
• มกราคม 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
กลุ่มบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2553
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กันยายน 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด)
• กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากัด
• กันยายน 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
• กันยายน 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
• กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
• เมษายน 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2544 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด
• มีนาคม 2559 – มกราคม 2561
กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
• พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2546 – พฤษภาคม 2553
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
26 ตุลาคม 2546
วันทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด
28 เมษายน 2559
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ จาก Technical University Berlin
ประเทศเยอรมนี
• ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
• ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์
จาก The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ค
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
ผูบ
้ ริหารสูงสุด กลุม
่ เทคโนโลยีและวิศวกรรม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
• ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบฟเทค จํากัด
อื่น ๆ
• มกราคม 2549 – ปัจจุบัน
• มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี รวมถึงได้รับ
กรรมการ
การยอมรับจากสถาบันในต่างประเทศด้วยหลากหลายรางวัล อาทิ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
- รางวัล Best CFO in Thailand
• กรกฎาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2561
จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552
กรรมการผู้จัดการ
- รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations)
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในปี 2554
• เมษายน 2547 - กุมภาพันธ์ 2561
และ 2555
กรรมการผู้จัดการ
- รางวัล Best CFO in Southeast Asia
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2558
• พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2559
- รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia
กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ในปี 2557 2558 2559 และ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2547 – พฤศจิกายน 2557
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Beer Chang International Limited
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
ประวัติการศึกษาและการอบรม
Alliance Asia Investment Private Limited
• Bachelor of Business Studies with First Class Honours in Accounting and
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
Finance from Massey University, New Zealand
กรรมการ
• Master of Business Studies with Distinction in Accounting and Finance
Alliance Strategic Investments Pte Ltd
from Massey University, New Zealand
• กันยายน 2560 – ปัจจุบัน
• Fellow of the Institute of Singapore Chartered Accountants (FCA)
กรรมการ
• Associate Member of the Institute of Chartered Secretaries &
BeerCo Limited
Administrators (ACIS)
• กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน
• Member of the Singapore Institute of Directors (SID)
กรรมการ
• Associate Member of Chartered Secretaries Institute of Singapore (CSIS)
Super Brands Company Pte. Ltd.
• กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
กรรมการ
• ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
InterBev (Singapore) Limited
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ กลุ่มการเงินและบัญชี
• กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน
รองผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม /
กรรมการ
ผู้บริหารสูงสุด ด้านการเงิน ธุรกิจต่างประเทศ
International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน
• กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
International Beverage Trading Limited
Super Brands Company Pte. Ltd.
• พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน
• มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
BevCo Limited (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในฮ่องกง)
International Beverage Holdings Limited
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
• กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
กรรมการ
International Beverage Holdings Limited
Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
• มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Wellwater Limited
กรรมการ
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
International Beverage Holdings (UK) Limited
Non-Executive Director
• กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
ประธานกรรมการ
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการผู้แทนของ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
• กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
Fraser and Neave, Limited
ประธานกรรมการ
• มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
บริษัท ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
Non-Executive Director
• มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
Prudence Holdings Limited
กรรมการ
• มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
บริษัท เบฟโค จํากัด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
Non-Executive Director
• มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
IMC Pan Asia Alliance Corporation
กรรมการ
• มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน
บริษัท ซี เอ ซี จํากัด
Non-Executive Director
• มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
Heritas Capital Management Pte Ltd.
กรรมการ
• กันยายน 2554 – ปัจจุบัน
บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด
Non-Executive Director
DECCO 235
• ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน
• ตุลาคม 2545 – ปัจจุบัน
Legal Representative / Director
Non-Executive Director
Vietnam Beverage Company Limited
Marketing Magic Pte Ltd
• ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน
Legal Representative / Chairman of Board of Management Vietnam F&B • สิงหาคม 2560 – พฤศจิกายน 2561
กรรมการ
Alliance Investment Joint Stock Company
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน
• สิงหาคม 2560 – พฤศจิกายน 2561
กรรมการ
กรรมการ
Inver House Distillers Limited
บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จํากัด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
• สิงหาคม 2560 – พฤศจิกายน 2561
กรรมการ
กรรมการ
Myanmar Distillery Company Limited
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จํากัด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
• สิงหาคม 2560 – พฤศจิกายน 2561
กรรมการ
กรรมการ
Myanmar Supply Chain and Marketing Services Company Limited
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากัด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
• กุมภาพันธ์ 2560 – ตุลาคม 2561
กรรมการ
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ – กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
International Beverage Trading (Hong Kong) Limited

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
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รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• 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)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารช่องทางการจําหน่าย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เอเชียยูโร อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ (กว่างตง)
คอมพานี ลิมิเต็ด
• มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เอเชียยูโร อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส
คอมพานี ลิมิเต็ด
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้อํานวยการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
• มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้แทนของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

• กรกฎาคม 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
• มีนาคม 2557 – เมษายน 2561
กรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
• สิงหาคม 2558 – กันยายน 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเบียร์
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2557 – กันยายน 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (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 จํากัด
อื่น ๆ
• สมาชิกของ Singapore Institute of Directors
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นายโฆษิต สุขสิงห์

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัย โอคลาโฮมา 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) 2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Listed Company Director Program (Module 3)
Masterclass for Directors (MCD 5)
Singapore Institute of Directors (SID)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์ ประเทศไทย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายพัฒนาความเป็นเลิศ /
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
• กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
• กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
• ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบฟเทค จํากัด
• ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากัด
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด
• กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• เมษายน 2557– ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อาหารเสริม จํากัด

• เมษายน 2557– ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
• เมษายน 2557– ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
• เมษายน 2557– ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
• เมษายน 2557– ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จํากัด
• เมษายน 2557– ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด
• เมษายน 2557– ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยโมลาส จํากัด
• เมษายน 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด
• มีนาคม 2557– ปัจจุบัน
กรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
• ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชินาทรัพย์ จํากัด
• พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
• สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี เอ ซี จํากัด
• กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาความเป็นเลิศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2544 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จํากัด
• พฤศจิกายน 2556 – กันยายน 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายธุรกิจต่อเนื่อง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2554 – 2555
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

ดร. เอกพล ณ สงขลา

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

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)

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Super Brands Company Pte. Ltd.
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเบียร์
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2557 – กันยายน 2561
กรรมการผู้อํานวยการ
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
• มิถุนายน 2559 – กันยายน 2559
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายธุรกิจเบียร์ (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2556 – สิงหาคม 2557
Head, Regional Brand Marketing
Fraser and Neave, Limited
• มิถุนายน 2550 – สิงหาคม 2556
Director, Group Commerce
Asia Pacific Breweries Limited

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จํากัด
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี เอ ซี จํากัด
• เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด
• กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด
• มกราคม 2558 – กันยายน 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2556 – ธันวาคม 2557
เลขานุการบริษัท
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2555 – ธันวาคม 2557
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
และบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน)
• 2554 – 2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน)
• 2549 - 2554
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน)
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กรรมการและผู้บริหาร

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

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

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)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อกอฮอลล์ (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน
Deputy Chief Executive Officer,
Non-Alcoholic Beverage, Thailand
Fraser and Neave, Limited
• พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการ สายปฏิบัติการ
บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด
• 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)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
• กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฮาวี ฟู้ดส์ ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จํากัด
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จํากัด
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จํากัด
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บิสโตร เอเชีย จํากัด
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโออิชิ
• กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด
• เมษายน 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จํากัด
• มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ก้อยเกี่ยว จํากัด
• กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด
• มกราคม 2558 – ปัจจุบัน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจอาหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2555 – พฤศจิกายน 2557
General Manager
บริษท
ั ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด
• ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2555
Pizza Hut Business Director
บริษท
ั ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด
• พฤษภาคม 2548 – พฤศจิกายน 2553
Pizza Hut Marketing Director
บริษท
ั ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด
• กรกฎาคม 2545 – เมษายน 2548
Associated Marketing Director
บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
• ตุลาคม 2539 – ตุลาคม 2541
Associated Marketing Director
บริษัท แมคไทย จํากัด
• พฤศจิกายน 2534 – พฤศจิกายน 2536
Executive Account Manager
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นายกมลนัย ชัยเฉนียน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท MBA จาก Cornell University รัฐนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Engineering in OR & IE
จาก Cornell University รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีทางด้านวิศวเคมี
จาก University of New Hampshire รัฐนิวแฮมเชียร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Certification Program (DCP) 2546
Director Accreditation Program (DAP) 2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายบริหารทัว่ ไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จํากัด
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จํากัด
• ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สารพัดสรรพศิลป์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
• 2556 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
สายบริหารจัดการทรัพย์สิน
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด
• ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท ทศภาค จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท น้ําใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จํากัด

• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วัน แบงค็อก จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จํากัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วโรปกรณ์ จํากัด (มหาชน)
• 2552 – 2556
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากัด
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รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายฌอง เลอเบรอตง

นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Wharton School
of the University of Pennsylvania

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
สายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ซี เอ ซี จํากัด
• มีนาคม 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ
International Beverage Holdings (UK) Limited
• มิถุนายน 2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ
International Beverage Holdings (China) Limited
• มีนาคม 2553 – พฤศจิกายน 2560
กรรมการ
Inver House Distillers Limited
• พฤศจิกายน 2555 – ตุลาคม 2560
กรรมการ
Beer Chang International Limited
• กรกฎาคม 2551 – เมษายน 2560
กรรมการ
International Beverage Holdings Limited
• กุมภาพันธ์ 2551 – กันยายน 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ – สายแผนกลยุทธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
อื่น ๆ
• มีประสบการณ์ในการทํางานในภูมิภาคเอเชียอย่างกว้างขวาง
รวมถึงประสบการณ์ในการทํางาน ณ นครเซียงไฮ้ ประเทศจีน
เป็นเวลาหลายปี
• ทํางานในฐานะที่ปรึกษาให้บริษัทต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม เช่น
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธนาคาร และธุรกิจพลังงาน โดยให้
คําปรึกษาครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนาตลาด
การทําวิจัยผู้บริโภค การปรับโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการ
ด้านคุณค่า (Value Management)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สํานักการผลิตสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติง้ เซอร์วสิ เซส คอมพานี ลิมเิ ต็ด
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
• 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
• 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยโมลาส จํากัด
• 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
• 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
• 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จํากัด
• 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
• มกราคม 2558 – กันยายน 2559
ผู้อํานวยการ สํานักการผลิตสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มกราคม 2556 – ธันวาคม 2557
รักษาการผู้อํานวยการ สํานักการผลิตสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2556 – 2557
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2547 – 2555
กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นายบรรจง ชินธนะศิริ

นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาบัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญานิตศ
ิ าสตรบัณฑิต (ธุรกิจ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 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, 6)
Singapore Institute of Directors (SID)
• หลักสูตร CEDI – Babson Entrepreneurial Leadership Program จาก
Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายงานบัญชี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• มกราคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด
• มกราคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบฟโค จํากัด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Alliance Asia Investment Private Limited
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Alliance Strategic Investments Pte. Ltd.
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บิสโตร เอเชีย จํากัด
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จํากัด
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จํากัด
• ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท น้ําใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
• ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบฟเทค จํากัด
• กันยายน 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
InterBev Trading (Hong Kong) Limited
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
• 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2560 – มกราคม 2561
กรรมการ
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จํากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายสนับสนุน / เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
- Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company
- Vietnam Beverage Company Limited
• มกราคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี เอ ซี จํากัด
• สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จํากัด
• เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จํากัด
• ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สารพัดสรรพศิลป์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
• พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เบฟโค จํากัด
- บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด
- บริษัท ช้างเบียร์ จํากัด
- บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จํากัด
• พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน
- ผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (2559 – ปัจจุบัน)
- ผู้อํานวยการสํานักเลขานุการบริษัท (2555 – ปัจจุบัน)
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2560 – ปัจจุบัน)
- รองเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ
รองเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2555 – 2560)
- ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักเลขานุการบริษัท และรักษาการ
ผู้อํานวยการสํานักเลขานุการบริษัท (2554 – 2555)
- ผู้จัดการงานกํากับดูแลและงานทะเบียนหุ้น
สํานักเลขานุการบริษัท (2550 – 2554)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2542 - 2550
ที่ปรึกษากฎหมาย
White & Case (Thailand) Limited
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โครงสร้างองค์กร

โครงสร้าง
องค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

สํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

กํากับดูแลปฏิบัติการ ประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจสุรา

กลุ่มธุรกิจเบียร์

กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

กลุ่มบริหาร
การลงทุน
ตราสินค้า

กลุ่มบริหาร
ช่องทาง
การจําหน่าย

กลุ่ม
การเงิน
และบัญชี
สายบัญชี

สายธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล
ประเทศไทย
สายธุรกิจอาหาร
ประเทศไทย

สายการเงิน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท
สํานักประธานกรรมการบริหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
และวิศวกรรม

กลุ่มธุรกิจ
ต่อเนื่อง

กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

สายบริหาร
ทั่วไป

สายสนับสนุน

สายพัฒนา
ธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน

สายพัฒนา
ความเป็นเลิศ

42

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเปฟ

สุราสี

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

สุราไทยพรีเมียม
พระยา

แม่โขง

สุราไทย

แสงโสม

สุราผสม

บรั่นดี

หงส์ทอง

เบลนด์ 285

เมอริเดียน

มังกรทอง

เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์

วิสกี้

คราวน์ 99

ดรัมเมอร์
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

สุราขาว
รวงข้าว
28 ดีกรี

รวงข้าว
30 ดีกรี

รวงข้าว
35 ดีกรี

รวงข้าว
40 ดีกรี

นิยมไทย
28 ดีกรี

นิยมไทย
30 ดีกรี

นิยมไทย
35 ดีกรี

นิยมไทย
40 ดีกรี

ไชยา

เจ้าพระยา

แม่วังวารี

พญานาค

รวงข้าว ซิลเวอร์
35 ดีกรี

พญาเสือ

สุราผสมสมุนไพร
เสือดํา

เซี่ยงชุน

ชูสิบนิ้ว

ไผ่ทอง
30 ดีกรี

ไผ่ทอง
35 ดีกรี

เสือขาว
40 ดีกรี

เสือขาว
28 ดีกรี

เสือขาว
30 ดีกรี

เสือขาว
35 ดีกรี

หมีขาว
30 ดีกรี

หมีขาว
35 ดีกรี

หมีขาว
40 ดีกรี

มังกรท่าจีน
30 ดีกรี

บางยี่ขัน

มังกรท่าจีน
35 ดีกรี

มังกรท่าจีน
40 ดีกรี
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INTERNATIONAL SPIRITS
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
Old Pulteney
12 years old

Old Pulteney
Huddart

Old Pulteney
15 years old

Old Pulteney
18 years old

Balblair
2005

Balblair
2002

Balblair
1991

Balblair
1983

anCnoc
12 years old

anCnoc
18 years old

anCnoc
24 years old

anCnoc
Peatheart

Speyburn
10 years old

Speyburn
Arranta Casks

Speyburn
15 years old

Speyburn
Bradan Orach

Old Pulteney
25 years old

Balblair
1969
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

MALT WHISKY LIQUEUR
Old Pulteney
Stroma liqueur

BLENDED SCOTCH WHISKY
Hankey Bannister
Original

Hankey Bannister
Heritage Blend

Catto’s
Rare Old Scottish

Hankey Bannister
12 years old
Regency

Catto’s
12 years old

Hankey Bannister
21 years old
Partners’ Reserve

Catto’s
25 years old

Hankey Bannister
25 years old

Hankey Bannister
40 years old

MacArthur’s

MYANMAR WHISKY
Grand Royal
Black

Grand Royal
Smooth

Grand Royal
Signature

Grand Royal
Special Reserve

Grand Royal
Double Gold
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VODKA

GIN
คูลอฟ เรด บลาส
5% Alc.

Caorunn

Coldstream

Yu Lin Quan
Grand Classic

Yu Lin Quan
12 years old aged

Yu Lin Quan
9 years old 43 ํ

Yu Lin Quan
Original aged 9 years old

Yu Lin Quan
Zhen Pin Qing Xiang

Yu Lin Quan
Zhen Pin Xiao Qing

Yu Lin Quan
Xiao Qu Qing Xiang

คูลอฟ วอดก้า

คูลอฟ แมกซ์ เซเว่น
7% Alc.

CHINESE SPIRITS

CHINESE WINES
Longevity

Ningbo Pagoda
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

VIETNAMESE SPIRITS
BRANDY

RED RUM

Napoleon XO

Caravelle

VODKA
Vinavodka Special

Vinavodka Standard

TRADITIONAL LIQUOR
Ðe wine

Nàng Hu’o’ng
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เบียร์
เบียร์
ช้างคลาสสิก

อาชา

เฟเดอร์บรอย

แทปเปอร์

แบล็ค ดราก้อน

ฮันทส์แมน

INTERNATIONAL BEER
Saigon Gold

Saigon Special

Saigon Export

Saigon Lager

333
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มอัดลม
เอส โคล่า

เอส ฟรี
(ไร้น้ําตาล)

เอส เพลย์ กลิ่นสตรอเบอร์รี่

เอส เพลย์ กลิ่นครีมโซดา

เอส เพลย์ กลิ่นส้ม

เอส เพลย์ กลิ่นเมลอนบิงซู

เอส เพลย์ กลิ่นเลมอนไลม์

เอส เพลย์ กลิ่นแมงโก้บิงซู

เอส เพลย์ พิงค์ บอมบ์

เอส เพลย์ กลิ่นเกรปเบอร์รี่

เอส เพลย์ กามิกาเซ่

ซาสี่
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เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ
100พลัส กลิ่นซิตรัส

100พลัส กลิ่นเลมอนไลม์

เครื่องดื่มสมุนไพร
100พลัส กลิ่นเบอร์รี่

100พลัส กลิ่นเกรปเบอร์รี่

จับใจ

น้ําดื่ม
คริสตัล

ช้าง

ช้าง น้ําแร่ธรรมชาติ

โซดา
ช้าง

เครื่องดื่มเกลือแร่
พาวเวอร์ พลัส

ร็อค เมาเท็น

เครื่องดื่มชูกําลัง
แรงเยอร์
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เครื่องดื่มชาเขียว
โออิชิ กรีนที
(500 มล.)

โออิชิ กรีนที
(800 มล.)

โออิชิ โกลด์
(400 มล.)

โออิชิ กรีนที
(380 มล.)

โออิชิ กรีนที
(350 มล.)

โออิชิ กรีนที
ยูเอชที
(250 มล.)

โออิชิ ชาคูลส์ซ่า
(320 มล.)

โออิชิ กรีนที
ขวดแก้ว
(400 มล.)
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INTERNATIONAL NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
ISOTONIC
100PLUS

100PLUS Zero Sugar

100PLUS Reduced Sugar

100PLUS ACTIVE

SOYA
F&N NUTRISOY

F&N NUTRISOY

100PLUS ACTIVE Powder
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ASIAN DRINKS
F&N NUTRIWELL

F&N SEASONS

TEA
F&N SEASONS

SPARKLING DRINKS

F&N
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SPARKLING DRINKS
F&N

DRINKING WATER

COCONUT WATER

F&N ICE MOUNTAIN
Drinking Water

F&N ICE MOUNTAIN
Mineral Water

F&N ICE MOUNTAIN
Sparkling Water

COCO Life

CORDIALS
F&N

F&N Sun Valley

PASTEURISED MILK
F&N MAGNOLIA Milk
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

PASTEURISED MILK
F&N MAGNOLIA Milk

F&N MAGNOLIA
Whipping Cream
and Half Cream

F&N MAGNOLIA
Barista Milk

FARMHOUSE

F&N DAISY

UHT MILK
FARMHOUSE

F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA Smoo

F&N MAGNOLIA Ginkgo Plus
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STERILISED MILK
F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA Smoo

YOGHURT
F&N MAGNOLIA
Yoghurt Smoothie

F&N aLIVE
Low Fat Yoghurt

CANNED MILK
F&N

TEAPOT

GOLD COIN
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

PASTEURISED JUICE
F&N FRUIT TREE FRESH

F&N FRUIT TREE FRESH

F&N FRUIT TREE FRESH

READY-TO-DRINK JUICE
F&N FRUIT TREE

F&N SEASONS
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ICE CREAM - NOVELTIES
F&N MAGNOLIA GOTCHA

F&N MAGNOLIA MAG-A-CONE

F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA TROPICAL SLING

F&N MAGNOLIA CRAVIO

F&N MAGNOLIA SAWASDEE

F&N KING’S POTONG

KING’S

KING’S GRAND

ICE CREAM - TUBS
F&N MAGNOLIA

CEREAL BARS
F&N aLIVE
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

VIETNAMESE NON-ALCOHOL BEVERAGES
CARBONATED SOFT DRINK
SáXíฺ Chu’o’ng Du’o’ng

SáXíฺ Chu’o’ng Du’o’ng Light

SODA WATER

DRINKING WATER

Soda Chu’o’ng Du’o’ng water

Pure Water Chu’o’ng Du’o’ng

Cam Chu’o’ng Du’o’ng
(Orange)

HEALTHY DRINKS
Nha Ðam Chu’o’ng Du’o’ng

(Aloe Vera Original)

Nha Ðam Chu’o’ng Du’o’ng Viฺ·ฺ Yên
(Aloe Vera with Nest-Bird)

Nha Ðam Chu’o’ng Du’o’ng Viฺ·ฺ Nho Ðo
(Aloe Vera with Red-grape)

Dâu Chu’o’ng Du’o’ng

(Strawberry)
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อาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งสําเร็จรูป
โออิชิ เกี๊ยวซ่า

โออิชิ เกี๊ยวซ่า สําหรับส่งออก

โออิชิ แซนวิช

โออิชิ เทรนดี้ เรดดี้มีล

โออิชิ คานิ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ภายใต้การบริหารของ บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด
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วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
2020

วิสัยทัศน์ 2020 คือ
แผนการดําเนินธุรกิจ
ของกลุ่มไทยเบฟ
เพื่อตอกยํ้าความมุ่งมั่น
ของบริษัทที่จะขยายต่อ
ความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง
ในหลายปีที่ผ่านมา
แผนนี้ประกอบด้วย
กลยุทธ์หลัก 5 ประการ
ที่จะนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดี
ยิง่ ขึน
้ ไปอีกสําหรับผูบ
้ ริโภค
การสร้างคุณค่าที่สูง
และผลตอบแทนที่ย่ังยืน
ให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึง
เพิ่มโอกาสในการเติบโต
ให้กับพนักงาน

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็น
บริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มั่นคงและยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
ไทยเบฟวางแผนที่จะกระจายรายได้
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มสัดส่วน
รายได้จากการขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
และรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศ

ตราสินค้าที่โดนใจ

ธุรกิจหลักของไทยเบฟแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์
คือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีการกําหนดผลิตภัณฑ์หลัก
รวมถึงตลาดหลักและตลาดรองที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตสูง โดยยึดหลักผู้บริโภคและการตลาด
เป็นตัวขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจ

การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง

นอกจากตราสินค้าที่โดนใจ การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
และทั่วถึงเป็นสิ่งสําคัญ ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
เครือข่ายกระจายสินค้าทีม
่ อี ยูใ่ ห้มค
ี วามแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน
้
ผ่านการจัดการซัพพลายเชนที่เป็นเลิศของบริษัท
และสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น
รวมถึงการหาพันธมิตรเพื่อร่วมกันกระจายสินค้า

ความเป็นมืออาชีพ

ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความหลากหลาย
และประสิทธิภาพสูง ทีมงานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และยังสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการทํางานร่วมกัน ระหว่างกลุม
่ ผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสมอีกทัง้ เสริมสร้างศักยภาพของกลุม
่ ในระยะยาว

“ ไทยเบฟ…
“ ไทยเบฟ…
อยู่กับคุณ
อยูทุ่กกับช่คุวงเวลา”
ณทุกช่วงเวลา”

ความสำเร็จของกลุ่มไทยเบฟตลอดระยะเวลา 15 ปี
เกิดจากการวางรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคง
พร้อมที่จะเผชิญโอกาสและความท้าทาย
ทีน
่ า่ ตืน
่ เต้นในอนาคต เรากำลังเดินสูเ่ ป้าหมายทีช่ ด
ั เจน
ในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำบริษัทเครื่องดื่มครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ไทยเบฟเรามีคำมั่นสัญญาทีจ่ ะตอบสนอง
ความต้องการของผูบ
้ ริโภคทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
ในทุกยุค ทุกสมัย ทุกเพศ ทุกวัย และที่สำคัญคือ
การเติมเต็มความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิต
ด้วยเครื่องดื่มคุณภาพภายใต้คำกล่าวที่ว่า
“ ไทยเบฟ… อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา”
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เหตุการณ์สําคัญ

ตุลาคม

2549

กันยายน

กันยายน

2556
เมษายน

ควบรวมธุรกิจ
สุรากับกลุ่มสุรา
มหาราษฎรซึ่งเป็น
ผู้ผลิตสุราภายใต้
เครื่องหมายการค้า
ตราแม่โขง

กุมภาพันธ์

2510

คุณเจริญเริ่มกิจการค้าขาย
ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจํากัด
สหปานีภัณฑ์ ดําเนินธุรกิจ
จัดส่งสินค้านานาชนิดให้แก่
โรงงานสุรา

ตุลาคม

2519

จัดตั้งบริษัท
แพนอินเตอร์เนชัน
่ แนล
(ประเทศไทย) จํากัด
ดําเนินธุรกิจสั่งสินค้า
เข้ามาจําหน่าย
ในประเทศและ
ส่งสินค้าออกไป
จําหน่ายนอกประเทศ

สิงหาคม

2515

ตุลาคม

เข้าซื้อบริษัท Pacific Spirits
(UK) Limited ซึ่งมีกิจการโรงกลั่น
สุรา Inver House Distillers ใน
ประเทศสกอตแลนด์ และเข้าซื้อ
Best Spirits Company Limited

2546
2541

เข้าซื้อกิจการของ
บริษัท แสงโสม
จํากัด เพื่อดําเนิน
การผลิตสุรา
ตราแสงโสม

ก่อตั้งบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ
จํากัด (มหาชน)
(“ไทยเบฟ”)
เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้ง
ในกิจการเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เบียร์ช้าง
ก้าวขึ้นเป็น
ผู้นําตลาด

พฤษภาคม

2526

บริษัท คอสมอส
บริวเวอรี่
(ประเทศไทย)
จํากัด เริ่มเปิด
การผลิตเบียร์

2555

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ได้รับสัมปทาน
จากรัฐบาล
ในการสร้างและ
ประกอบการ
โรงงานสุรา
จํานวน 12 แห่ง
ในประเทศไทย

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ตราตั้งพระครุฑพ่าห์

สิงหาคม

2529

2552

2558

เข้าซื้อบริษัท ยูนนาน
อวี้หลินฉวน ลิเคอร์
จํากัด ในประเทศจีน

เปิดตัวสุราสี
เบลนด์ 285
สุราผสม
มาตรฐานสากล
ตอบสนอง
ความต้องการของ
นักดื่มรุ่นใหม่

มกราคม

2536

ตราสินค้ารวงข้าว
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของธุรกิจสุรา

มีนาคม

2538

มกราคม

2543

หุ้นของไทยเบฟ
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์

พฤษภาคม

2549

เบียร์ช้างฉลอง
ครบรอบ 20 ปี
ด้วยการเปิดตัว
เบียร์ “ช้างคลาสสิก”
ในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่
ภายใต้ขวดสีเขียวมรกต
และฉลากสีทองแชมเปญ
ที่สะท้อนถึงความมีระดับ
และทันสมัย ผ่านการผลิต
ภายใต้มาตรฐานสากล
ซึ่งได้รับรางวัลระดับโลก
เพื่อตอบสนองต่อ
ความชื่นชอบของ
ผู้บริโภค

เข้าซื้อหุ้นในเฟรเซอร์
แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
(“F&N”) ผู้ผลิตและ
จัดจําหน่ายเครื่องดื่ม
และสิ่งพิมพ์ชั้นนําของ
สิงคโปร์ ส่งผลให้ F&N
เข้าเป็นบริษัทร่วม
ของไทยเบฟ

เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 43.9 ของ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน
ได้ซื้อหุ้นโออิชิเพิ่มจาก
การทําคําเสนอซื้อ
ไทยเบฟจึงถือหุ้นในโออิชิ
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
หุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
ของโออิชิ

เข้าซื้อหุ้น
ร้อยละ 64.66 ของ
บริษัท เสริมสุข จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นํา
ด้านการผลิตและ
จัดจําหน่ายเครื่องดื่ม
ในประเทศไทย

กันยายน

2551
ตุลาคม

2554

เสริมสุขเปิดตัว
เครื่องดื่ม เอส โคล่า
เจาะตลาดนํ้าอัดลม
ในทุกช่องทาง
การจําหน่าย
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

พฤศจิกายน

2555

ประกาศวิสัยทัศน์ 2020
ซึ่งเป็นแผนการดําเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท
ในอีก 6 ปีข้างหน้า
ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก
5 ประการ ได้แก่
• การเติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ความหลากหลายของ
ตลาดและผลิตภัณฑ์
• ตราสินค้าที่โดนใจ
• การขายและการ
กระจายสินค้าที่
แข็งแกร่ง
• ความเป็นมืออาชีพ

พฤศจิกายน

2557

กันยายน

2561
ธันวาคม

สิงหาคม

วางจําหน่าย
เบียร์ช้าง
เป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย
เข้าซื้อกิจการ
โรงงานสุรา
12 แห่ง
จากรัฐบาล

2560

ไทยเบฟได้รับ
คัดเลือกเป็นสมาชิก
ในกลุ่มดัชนี
แห่งความยั่งยืน
Dow Jones
Sustainability
Indices (DJSI)
ประจําปี 2559
ในกลุ่มอุตสาหกรรม
Beverages
ประเภท Emerging
Markets

กันยายน

2559

ไทยเบฟได้รับ
คัดเลือกเป็นสมาชิก
ในกลุ่มดัชนีแห่งความ
ยั่งยืน Dow Jones
Sustainability Indices
(DJSI) ประจําปี 2560
ในกลุ่มอุตสาหกรรม
Beverages ประเภท
DJSI World และ
Emerging Markets
โดยมีคะแนนความ
ยั่งยืนสูงสุดเป็นอันดับ
หนึ่งของประเภท
Emerging Markets

2560

ไทยเบฟได้รับคัดเลือก
เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี
แห่งความยั่งยืน Dow Jones
Sustainability Indices
(DJSI) ประจําปี 2561 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม Beverages
ประเภท DJSI World และ
Emerging Markets
โดยมีคะแนนความยั่งยืนสูงสุด
เป็นอันดับหนึ่งของโลก
และได้รับการยอมรับ
เป็น Industry Leader
เสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจ
แฟรนไชส์เคเอฟซี
จํานวน 252 สาขา
ในประเทศไทยจากบริษัท
ยัม เรสเทอรองตส์
อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จํากัด

เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ของ
บริษัท เมียนมาร์
ซัพพลายเชน แอนด์
มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส
คอมพานี ลิมิเต็ด และ
เมียนมาร์ ดิสทิลเลอรี่
คอมพานี ลิมิเต็ด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่สุดในตลาด
วิสกี้ของประเทศเมียนมา

ตุลาคม

2560

ชนะการประมูลซื้อหุ้นร้อยละ
53.59 ของบริษัทไซ่ง่อน-เบียร์แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ จอยท์ สต็อก
คอร์เปอเรชั่น (ซาเบโก้) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และจัดจําหน่ายเบียร์รายใหญ่ที่สุด
ของเวียดนาม

ธันวาคม

2560

66
70

6767

รางวั
2561
รรายงานจากคณะกรรมการบริ
ายง
ยงาาลนจ
นจา
ากคณะกรรมก
กคณะกรรมกาารบริษัท

รายงานประจำปี
รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จํากัด (มหาชน)
จากั

รายงานจาก
รางวัล
คณะกรรมการบริ
ษัท
2561
รรายละเอี
ายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนหุ้นและชนิดของหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยา
ยายน
ย
ายน 2561

Corporate Awards

ชนิด
ของหุ้น

ทุนชําระแล้ว (บา
(บ
(บาท)
าท)

จํานวนหุ้น
ที่ออกจําหน่าย

จํานวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
(ท
างตรงและ
ทางอ้
ท
างอ้อม)

สัดส่วน
การถื
การถือหุ้น
หมายเหตุ
% หม
หมา
ายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถา
สถานที
สถ
านที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

1.

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหา
(มหาชน)
(มห
าชน)
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาาวดี
วดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหา
เทพมห
านคร 10900
เทพมหานคร

ผลิตเบียร์ น้ําดื่ม
และน้ําโซด
โซดาา

สามั
ส
ามัญ

5,550,000,000.00

555,000,000

555,000,000

100%

2.

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาาวดี
วดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหา
เทพมห
านคร 10900
เทพมหานคร

ผลิตเบียร์ น้ําดื่ม
และน้ําโซด
โซดาา

สามั
ส
ามัญ

6,600,000,000.00

660,000,000

660,000,000

100%

3.

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาาวดี
วดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหา
เทพมห
เทพมหานคร
านคร 10900

ผลิตเบียร์ น้ําดื่ม
และน้ําโซด
โซดาา

สามั
ส
ามัญ

1,666,666,500.00

166,666,650

166,666,650

100%

4.

บริษัท แสงโสม จํากัด
14 ถนนวิภาาวดี
วดีรังสิต แขวงจอมพล
เทพมหานคร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหา
เทพมห
านคร 10900

ผลิตสุรา

สามั
ส
ามัญ

7,500,000,000.00

750,000,000

750,000,000

100%

5.

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จํากัด
333 หมู่ที่ 1 ต
ตําํ บลท่าตูม ออําํ เภอศรีมหา
ห
หาโพธิ
าโพธิ
จังหวัดปรา
ปร
ปราจี
าจีนบุรี 25140

ผลิตสุรา

สามั
ส
ามัญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

6.

บริษัท มงคลสมัย จํากัด
ผลิตสุรา
• Most
Investor Relations
14 ถนนวิภาาวดี
วดีรOrganised
ังสิต แขวงจอมพล
10900
เขตจตุ
ักร กรุงSenior
เทพมห
เทพมหา
เทพมหานคร
านคร
• จBest
Management

สามั
ส
ามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

สามั
ส
ามัญ

700,000,Director
000.00

สามั
ส
ามัญ

700,000,From:
000.00 8

7.

8.

Investor
บริษัท ธนภั
กดี จํากัดRelations Support
ผลิตสุรา
315 หมู
่ที่ 4 ต
ตําํ บลแม่
แฝก ออําํ เภอสั
นทราย
ทราย Policy
ทรา
• Most
Consistent
Dividend
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
• Best Annual Report in Singapore

บริษัท กา
กาญจนสิ
ก
าญจนสิงขร จํากัด
ผลิตสุรา
14 ถนนวิ
ภาาวดี
วดีร8
ังสิthตAnnual
แขวงจอมพล
From:
Southeast Asia’s Institutional
10900
เขตจตุจักร กรุงเทพมหา
เทพมห
เทพมหานคร
านครCorporate
Investor
Awards 2018

• Best CFO in Thailand

Product Awards

Chang Beer

Chang Mineral Natural Still Water

Federbräu Beer

• Monde Selection - Gold Quality Award
• World Beer Championships - Silver

• Monde Selection - Gold Quality Award

• World Beer Championships - Gold
• Monde Selections - Silver Quality Award

Ruang Khao

Ruang Khao Silver

Meridian

Mekhong

Old Pulteney 12 years old

• San Francisco World Spirits
Competition - Double Gold

• San Francisco World Spirits
Competition - Silver

• World Brandy Awards - Category Winner:
Wine Brandy aged 4-5 years
• World Brandy Awards Best Wine Brandy aged 4-5 years
• San Francisco World Spirits
Competition - Silver

• International Wine & Spirits Competition - Silver

• San Francisco World Spirits Competition - Gold
• Ultimate Spirits Challenge – 91 points
• International Wine & Spirits Competition - Silver
• International Spirits Challenge - Silver
• World Whisky Awards - Silver

Mr. Sithichai Chaikriangkrai
,000,000
,000President
,000
100%
and 70
Senior
Executive70Vice
– Thai Beverage PLC
th

By:

70,000
,000
70,000Institutional
,000
100%
Annual
Southeast
Asia's
Investor
Corporate Awards 2018
Alpha Southeast Asia

9.

Asia
บริษัท สุBy:
ราาบางยี
บางยีAlpha
่ขัน จํากัSoutheast
ด
82 หมู่ที่ 3 ต
ตําํ บลบ
บลบา
บลบางคู
างคูวัด ออําํ เภอเมืองปทุมธา
ธ
ธานี
านี
จังหวัดปทุมธานี
ธานี 12000
ธา

ผลิตสุรา

สามั
ส
ามัญ

4,000,000,000.00

400,000,000

400,000,000

100%

10.

บริษัท อธิมาาตร
ตร จํากัด
170 หมู่ที่ 11 ต
ตําํ บลนิคม ออําํ เภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ผลิตสุรา

สามั
ส
ามัญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

11.

บริษัท เอส.เอส.กา
เอส.เอส.การสุ
เอส.เอส.ก
ารสุรา จํากัด
101 หมู่ที่ 8 ต
ตําํ บลแก่งโดม ออําํ เภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลรา
ลร
ลราชธานี
าชธ
ชธาานี 34190

ผลิตสุรา

สามั
ส
ามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

Balblair 1991

anCnoc 12 years old

Speyburn 10 years old

Speyburn Bradan Orach

12.

บริษัท แก่นขวัญ จํากัด
14 ถนนวิภาาวดี
วดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหา
เทพมห
เทพมหานคร
านคร 10900

ผลิตสุรา

สามั
ส
ามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

• International Spirits Challenge - Gold
• International Wine & Spirits Competition Silver Outstanding

• International Wine & Spirits
Competition - Silver
• International Spirits Challenge - Silver

• International Wine & Spirits Competition - Silver
• Ultimate Spirits Challenge – 95 points

• International Spirits Challenge - Silver
• San Francisco World Spirits Competition - Silver
• Ultimate Spirits Challenge – 92 points

13.

บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด
99 หมู่ที่ 4 ต
ตําํ บลห
บลหา
บลหาดคํ
าดค
ดคําํ ออําํ เภอเมืองหนองคา
งหนองค
งหนองคาย
าย
หนองคาย 43000
หนองคา
จังหวัดหนองคาย

ผลิตสุรา

สามั
ส
ามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

14.

บริษัท สุราากระทิ
กระทิงแดง (1988) จํากัด
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาาวดี
วดีรังสิต แขวงจอมพล
10900
เขตจตุ
ักร กรุงEmployer
เทพมห
เทพมหา
เทพมหานคร
านคร Brand
• จBest

ผลิตสุรา

สามั
ส
ามัญ

5,000,000,000.00

500,000,000

500,000,000

100%

15.

Employer
บริษัท• ยูDream
ไนเต็ด ไวน์
เนอรี่ แอนด์ดof
ิสทิthe
ลเลอรีYear
่ จํากัด ผลิตสุรา
14 อ
อาคารแสงโสม
อา
า•คAward
ารแสงโสมfor
ซอยย
ซอยยา
ซอยยาสู
าสูบ 1 ถนนวิ
ภาาวดี
วดีรังสิต
Talent
Management
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เทพมหานคร 10900
เทพมหา

สามั
ส
ามัญ

1,800,000,Improvement
000.00
180,Project:
000,000

16.

บริษัท สีมาาธุ
ธุรกิจ จํากัด
ผลิตสุรา
Branding สInstitute
1 หมู่ที่ By:
6ต
ตําํ บลบ้Employer
านแดน ออําํ เภอบรรพตพิ
ัย
and
World HRD Congress
60180
จังหวัดนครสวรรค์

17.

บริษัท นทีชัย จํากัด
14 ถนนวิภาาวดี
วดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหา
เทพมห
เทพมหานคร
านคร 10900

• Excellence in Core Process

From: Asia’s Best Employer Brand Awards 2018 สสามั
ามัญ
ผลิตสุรา

สามั
ส
ามัญ

180,000,000

Van Sales and Merchandising System

100%

From: Thailand
ICT Excellence90Awards
2018100%
90,000,000
,000,000
By: Thailand Management Association (TMA)

900,000,000.00

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

Speyburn 15 years old

Speyburn Arranta Casks

Hankey Bannister Original

Hankey Bannister Heritage Blend

Caorunn

• San Francisco World Spirits Competition Double Gold
• Ultimate Spirits Challenge - 92 points
• International Spirits Challenge - Silver
• International Wine & Spirits Competition - Silver

• San Francisco World Spirits
Competition - Gold
• Ultimate Spirits Challenge - 93 points

• International Wine & Spirits
Competition - Silver

• San Francisco World Spirits Competition - Double Gold
• World Whisky Awards - Gold

• San Francisco World Spirits Competition - Double Gold
• Ultimate Spirits Challenge - 89 points
• International Wine & Spirits Challenge - Silver

68
68

69

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน 25,155,025,000 บาท ทุนชำระแล้ว 25,111,320,600 บาท โดยมีหุ้นสามัญ 25,111,320,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

100%

International Beverage Holdings Limited
100%

กลุ่มธุรกิจสุรา

กลุ่มธุรกิจเบียร์

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง *

บจ.ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

กลุ่มธุรกิจอาหาร

InterBev (Singapore) Limited
100%

Super Brands Company Pte. Ltd.
100%

100%

100%

สายการผลิตสุรา
บจ.แสงโสม

100%

บมจ.เบียร์ไทย (1991)

100%

บจ.เฟื่องฟูอนันต์

100%

บจ.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)

100%

บจ.มงคลสมัย

100%

บจ.คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)

บจ.ธนภักดี

กลุ่มบริษัทจำกัด

สายการผลิตเบียร์

100%

100%

100%

51%

บจ.ช้างคอร์ปอเรชั่น
บจ.ช้างเบียร์

4.94%

95.05%
51%

0.04%

บจ.ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์
99.96%

บจ.ไทยดริ้งค์
49%

บจ.เบฟโค
51%

บจ.โซ วอเตอร์
99.84%

49%

บจ.เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม

BevCo Limited (D)

100%

InterBev Investment Limited

InterBev Trading (Hong Kong) Limited
100%

บจ.ฟู้ด ออฟ เอเชีย

100%

InterBev Timor, Unipessoal, Lda.

(D)

(D)

28.48%

Freser and Neave, Limited

28.33%

Frasers Property Limited (8)

100%

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.

100%

International Beverage Trading (Hong Kong) Limited (5)

100%

International Beverage Holdings (UK) Limited

100%

บจ.บิสโตร เอเชีย

100%

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

100%

บจ.เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย

100%

Best Spirits Company Limited

100%

International Beverage Holdings Limited USA, Inc.

100%

International Beverage Holdings (China) Limited

100%

Blairmhor Limited

(2)

76%

บจ.สะไปซ์ ออฟ เอเซีย

70%

บจ.แม๊กซ์ เอเชีย

100%

InterBev Trading (China) Limited

51%

บจ.ก้อยเกี่ยว

100%

Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

51%

Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited (11)

49%
49%

100%

(13)

Blairmhor Distillers Limited (D)
100%

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

100%

The Knockdhu Distillery Co., Ltd.(D)

100%

The Balblair Distillery Co., Ltd.(D)

100%

The Pulteney Distillery Co., Ltd.(D)

100%

บจ.กาญจนสิงขร

100%

บจ.สุราพิเศษทิพราช

100%

Beer Chang International Limited (D)

100%

บจ.สุราบางยี่ขัน

100%

International Beverage Trading Limited

49.49%

Liquorland Limited

100%

International Beverage Vietnam Co., Ltd.

100%

Wee Beastie Limited (D)

100%

International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited

100%

Moffat & Towers Limited (D)

100%

51%

51%

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายเบียร์

บจ.สุราแม่โขง

100%

บจ.อธิมาตร

100%

บจ.เอส.เอส.การสุรา

100%

บจ.ป้อมกิจ

100%

บจ.แก่นขวัญ

100%

บจ.ป้อมคลัง
บจ.ป้อมโชค

กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มบริษัทเสริมสุข

บจ.เทพอรุโณทัย

100%

บจ.สุรากระทิงแดง (1988) *

100%

บจ.ป้อมเจริญ

100%

บจ.ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่แอนด์ดิสทิลเลอรี่

100%

บจ.ป้อมบูรพา

100%

100%

บจ.สีมาธุรกิจ

100%

บจ.ป้อมพลัง

100%

100%

กลุ่มบริษัทโออิชิ

64.67%

บมจ.เสริมสุข
100%

100%

ชาเขียวญี่ปุ่น /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ครื่องดื่มน้ำอัดลม / เครื่องดื่มไม่อัดลม /
เครื่องดื่มน้ำโซดา / ผู้จัดจำหน่าย

100%

กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง

79.66%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
75%

บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

บจ.ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) (9)
100%

บจ.ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย)

(10)

Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co., Ltd.

100%

Alliance Asia Investment Private Limited (3)

100%

Alliance Strategic Investment Pte. Ltd.(3)

5%

100%

Glen Calder Blenders Limited (D)

Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd.(4)

100%

Hankey Bannister & Company Limited (D)

(4)

20%
50%

100%

R. Carmichael & Sons Limited (D)

100%

James Catto & Company Limited (D)

100%

Mason & Summers Limited (D)

100%

J MacArthur Jr. & Company Limited (D)

Myanmar Distillery Co., Ltd.

บจ.โออิชิ เทรดดิ้ง

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

บจ.เสริมสุข เบเวอร์เรจ

100%

บจ.โออิชิ ราเมน

100%

บจ. แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

100%

Wellwater Limited

บจ.เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)

100%

บจ.โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส

100%

บจ.อาหารเสริม

100%

BeerCo Limited

100%

บจ.นทีชัย

100%

บจ.ป้อมนคร

100%

บจ.เสริมสุข เทรนนิ่ง

100%

บจ.หลักชัยค้าสุรา

100%

บจ.ป้อมทิพย์ (2012)

100%

Great Brands Limited

100%

บจ.ประมวลผล

40%

บจ.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)

100%

บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา *

100%

(1)

Oishi International Holdings Limited
100%

Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.

100%

บจ.จรัญธุรกิจ 52

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่

100%

Oishi Group Limited Liability Company

100%

บจ.ถังไม้โอ๊คไทย *

55%

Oishi Myanmar Limited

99.72%

บจ.ไทยโมลาส

5%

49%

Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company
100%

53.59%

Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (6),(7),(8)
100%

100%

100%
100%

บจ.นำยุค
บจ.นำกิจการ

กลุ่มบริหารช่องทางการจำหน่าย
100%
100%

กลุ่มบริษัทผู้แทนจำหน่าย

บจ.โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์

100%

บจ.โฮเรก้า แมเนจเม้นท์

100%

บจ.ทิพย์ชโลธร

100%

บจ.กฤตยบุญ

100%

100%

บจ.นำพลัง

100%

บจ.แคชแวน แมนเนจเม้นท์

100%

บจ.สุราทิพย์

100%

บจ.นำเมือง

100%

บจ.เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์

100%

บจ.สุนทรภิรมย์

100%

บจ.นำนคร

100%

บจ.นำธุรกิจ

100%

บจ.นำรุ่งโรจน์

100%

100%

กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า

บจ.ภิรมย์สุรางค์

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์
บจ.เบียร์อาชา

100%
100%

บจ.เบียร์ช้าง
100%

100%

กลุ่มอื่นๆ

บจ.เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล

บจ.ช้าง คอร์ป
บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง *

100%
100%

100%

Saigon Beer Company Limited

บจ.บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ (12)

SA BE CO Machanical Co., Ltd.

บจ.ทศภาค

90.45% Sai

76.81% Sai

68.78% Saigon

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง

66.56% Sai

หมายเหต :
(1) บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
(2) บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด
คิดเป็นร้อยละ 76 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
(3) International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited ("IBHL Singapore")
เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Alliance Asia Investment Private Limited ("AAIPL") และ
Alliance Strategic Investments Pte. Ltd.("ASIPL") คิดเป็นร้อยละ 100
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
(4) IBHL Singapore เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Myanmar Supply Chain and Marketing
Services Co., Ltd. ("MSC") และ Myanmar Distillery Co., Ltd. ("MDC") โดยตรง
ร้อยละ 5 และถือโดยอ้อมร้อยละ 70 ผ่าน AAIPL และ ASIPL รวมคิดเป็นร้อยละ 75
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
(5) International Beverage Trading (Hong Kong) Limited จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

บจ.สุราไทยทำ
(6) BeerCo Limited เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 49 ของ Vietnam F&B Alliance Investment
Joint Stock Company ("Vietnam F&B") เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
(7) Vietnam Beverage Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Vietnam F&B เข้าซื้อหุ้นสามัญ
ร้อยละ 53.59 ของ Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation ("SABECO")
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
(8) Frasers Centrepoint Limited จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น Frasers Property Limited
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
(9) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คิดเป็นร้อยละ 75 ของบริษัทนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 /
(10) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ได้บริษัทนี้มาจากการเข้าซื้อหุ้นของ
บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
(11) Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

40%

บจ.สุราพิเศษสหสันติ์

18.55%
41.45%

บจ.ถังไม้โอ๊คไทย *
บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา *

33.83%
58.63%

บจ.สุราพิเศษสัมพันธ์

7.54%

บจ.สุรากระทิงแดง (1988) *

(12) บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
(13) Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Limited จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
(14) ) Saigon Beer Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
(15) Saigon Beer Group Company Limite จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

90.68% Saigon
90%

90%
90%

51.24%

Saigon - Baclieu Beer Joint Stock Company (8)
Saigon - Tay Do Beer Beverage Joint Stock Company (8)

San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging Company Limited (8)

30.04%

Crown Beverage Cans Saigon Company Limited (8)

30%

Malaya - Vietnam Glass Limited (8)

26%

Saigon - Khanh Hoa Beer Joint Stock Company (8)

25%

Me Linh Point Limited (8)

20%

Saigon - Vinh Long Beer Joint Stock Company (8)

0.21%

20%

Saigon - Kien Giang Beer Joint Stock Company (8)

20%

Saigon - Bentre Beer Joint Stock Company (8)

0.21%

20%

Saigon - Lamdong Beer Joint Stock Company (8)

Beer Nam Trung Bo Trading Joint Stock Company (8)

0.21%

29%

Tan Thanh Investment Trading Company Limited (8)

0.21%

100%

Sai Gon Beer Trading Company Limited (8)

Saigon Song Tien Beer Trading Joint Stock Company
Saigon Song Hau Beer Trading Joint Stock Company

(8)

5%

9.46%

Saigon Soc Trang Beer One Member Limited Company (8)

0.21%

(8)

91.75% Binh

Saigon Beer Western Joint Stock Company (8)

(8)

Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading Joint Stock Company

90.14% Saigon

51%

27.03%

0.21%

(8) 0.21%

Beer Eastern Trading Joint Stock Company (8)

Saigon - Ha Noi Beer Corporation (8)

Vietnam Spirits and Wine Ltd. (8)

Beer Center Trading Joint Stock Company (8)

Saigon Mien Trung Trading Joint Stock Company

52.11%

5.53%

(8)

45%

(8)

(8)

Saigon - Nghetinh Beer Joint Stock Company

2.76%
2.76%

(8)

Gon Beer Bac Trung Bo Trading Joint Stock Company

54.73%

20%

Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company (8)

94.41% Saigon
91.24% Bia

- Songlam Beer Joint Stock Company

Chuong Duong Beverages Joint Stock Company (8)

100%

(8)

Sai Gon Beer Trading Joint Stock Company (8)

Gon Beer Packaging Joint Stock Company

บจ.เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์

95.07% Sai

(8)

Gon Beer Northeast Trading Joint Stock Company

100%

99.90%

(8),(15)

Thanh Nam Consultant Investment - Engineering
and Technology Transfer Joint Stock Company (8)
Mechanical and Industrial Contruction
Joint Stock Company (8)

94.72% Northeast

บจ.น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

62.06%

(8),(14)

Saigon Beer Group Company Limited

26%

บจ.ซี เอ ซี

บจ.นำทิพย์

Note : ตามหมายเหตุของผู้สอบบัญชี
D:
หยุดดำเนินการ
N:
ไม่ได้ประกอบกิจการ
*
บริษัทนี้อยู่ในกลุ่มธุรกิจสุรา หรือกลุ่มธุรกิจต่อเนื่องแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ได้แสดงชื่อบริษัทนี้อีกครั้งในกลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
และกลุ่มอื่นๆ เพื่อประโยชน์และความชัดเจนในการพิจารณา
การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท
**
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนตามแผนการออกหุ้นให้พนักงาน
(LTIP) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

Sai Gon Ha Tinh Beer One Member Company Limited (8)

28.57%

บจ.เบฟเทค

99.97%

(6)

Vietnam Beverage Company Limited (7)

100%

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายสุรา

Inver House Distillers Limited

20%
50%

100%

บจ.เสริมสุข โฮลดิ้งส์

100%

0.21%

Tay Liquor Joint Stock Company (8)
Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol Joint Stock Company (8)

5.31%

(8)

0.19% 32.22%

Saigon - Mien Trung Beer Joint Stock Company

5.31%

Truong Sa Food - Food Business Joint Stock Company (8)

6.82% 5.76% 16.42%
27.03%

Sai Gon Binh Tay Beer Group Joint Stock Company (8)
Sai Gon - Phutho Beer Joint Stock Company (8)
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รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับจำ�นวนหุ้นและชนิดของหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชนิด
ของหุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

1.

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

ผลิตเบียร์ น้ำ�ดื่ม
และน้ำ�โซดา

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 น้ำ�ดื่ม
และน้ำ�โซดา

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 น้ำ�ดื่ม
และน้ำ�โซดา

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%

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 จำ�กัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

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
ผลิตสุรา
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

1,000,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

20.

บริษัท ประมวลผล จำ�กัด
56 หมู่ที่ 2 ตำ�บลนครชัยศรี
อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ผลิตและจัด
จำ�หน่ายสุรา

สามัญ

350,000,000.00

3,500,000

3,500,000

100%

21.

บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำ�กัด
ธุรกิจลงทุน
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

1,000,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

22.

บริษัท ป้อมกิจ จำ�กัด
ผู้จัดจำ�หน่าย
383 หมู่ที่ 8 ตำ�บลบ้านโพธิ์
เบียร์ น้ำ�ดื่ม
อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310 และโซดา

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

ผู้จัดจำ�หน่าย
เบียร์ น้ำ�ดื่ม
และโซดา

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

ผู้จัดจำ�หน่าย
เบียร์ น้ำ�ดื่ม
และโซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

25.

บริษัท ป้อมเจริญ จำ�กัด
88 หมู่ที่ 5 ตำ�บลท่าโรงช้าง
อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

ผู้จัดจำ�หน่าย
เบียร์ น้ำ�ดื่ม
และโซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561)
26.

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

ผู้จัดจำ�หน่าย
เบียร์ น้ำ�ดื่ม
และโซดา

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

ผู้จัดจำ�หน่าย
เบียร์ น้ำ�ดื่ม
และโซดา

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

ผู้จัดจำ�หน่าย
เบียร์ น้ำ�ดื่ม
และโซดา

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

ผู้จัดจำ�หน่าย
เบียร์ น้ำ�ดื่ม
และโซดา

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

ผู้จัดจำ�หน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

31.

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

ผู้จัดจำ�หน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
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

ผู้จัดจำ�หน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

72

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

33.

34.

ผู้จัดจำ�หน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

บริษัท นำ�นคร จำ�กัด

ผู้จัดจำ�หน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ผู้จัดจำ�หน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

บริษัท นำ�รุ่งโรจน์ จำ�กัด

ผู้จัดจำ�หน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

100,000

100,000

100%

บริษัท นำ�ทิพย์ จำ�กัด

ผู้จัดจำ�หน่ายสุรา
และเครื่องดื่ม
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

100,000

100,000

100%

ผู้จัดจำ�หน่าย
เบียร์ สุรา และ
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
เครื่องดื่มไม่ผสม
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

ผู้จัดจำ�หน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ผู้จัดจำ�หน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

บริษัท ทิพย์ชโลธร จำ�กัด

ตัวแทนจำ�หน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

บริษัท กฤตยบุญ จำ�กัด

ตัวแทนจำ�หน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

บริษัท สุราทิพย์ จำ�กัด

ตัวแทนจำ�หน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

1,200,000.00

120,000

120,000

100%

บริษัท สุนทรภิรมย์ จำ�กัด

ตัวแทนจำ�หน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำ�กัด

ตัวแทนจำ�หน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

บริษัท ไทยโมลาส จำ�กัด

จัดจำ�หน่าย
กากน้ำ�ตาล

สามัญ

40,000,000.00

40,000

39,889

99.72%

บริษัท อาหารเสริม จำ�กัด

จัดจำ�หน่าย
อาหารสัตว์
และปุ๋ย

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

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

จัดจำ�หน่ายวัสดุ
และบริการ
จัดซื้อจัดจ้าง

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

88 หมู่ที่ 5 ตำ�บลท่าโรงช้าง

บริษัท นำ�ธุรกิจ จำ�กัด

123 หมู่ที่ 2 ตำ�บลบ้านสวน

6 หมู่ที่ 15 ตำ�บลศิลา อำ�เภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

530,532 ถนนเพชรเกษม

ตำ�บลพระประโทน อำ�เภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
38.

39.

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้นที่ 26

15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
40.

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้นที่ 17
ซอยวิภาวดี-รังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

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

อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

37.

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

ประเภทธุรกิจ

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561)

36.

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

35.

ชนิด
ของหุ้น

15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

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

49.

50.

51.

52.

53.

55.

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำ�กัด

ผลิตอิฐ

สามัญ

121,800,000.00

1,218,000

1,218,000

100%

บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำ�กัด

ผลิตถังไม้โอ๊ค

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

30,000,000

100%

15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

ผลิตและ
จัดจำ�หน่าย
ก๊าซชีวภาพ

สามัญ

860,000,000.00

8,600,000

8,600,000

100%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายขวด

สามัญ

123,000,000.00

1,230,000

1,230,000

100%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำ�กัด

บริการขนส่งและ
จัดจำ�หน่าย

สามัญ

1,012,000,000.00

101,200,000

101,200,000

100%

15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

ให้บริการ
ด้านโฆษณาและ
ส่งเสริมการตลาด

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

30,000,000

100%

บริษัท ทศภาค จำ�กัด

ธุรกิจโฆษณา

สามัญ

25,000,000.00

2,500,000

2,500,000

100%

15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

ให้บริการ
ด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำ�กัด

จัดอบรม

สามัญ

2,500,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำ�กัด

ถือครอง
เครื่องหมาย
การค้า

สามัญ

5,000,000.00

50,000

50,000

100%

บริษัท เบียร์ช้าง จำ�กัด

ถือครอง
เครื่องหมาย
การค้าและผลิต
หัวเชื้อเบียร์

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

บริษัท เบียร์อาชา จำ�กัด

ถือครอง
เครื่องหมาย
การค้าและผลิต
หัวเชื้อเบียร์

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

บริษัท ไทยดริ้งค์ จำ�กัด

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม

สามัญ

511,750,000.00

15,000,000

15,000,000

100%

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

กิจการภัตตาคาร สามัญ
อาหารญี่ปุ่น และ
จัดจำ�หน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม

375,000,000.00

187,500,000

149,360,199

79.66%

บริษัท ซี เอ ซี จำ�กัด

บริหารจัดการ
ศูนย์ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)

สามัญ

30,000,000.00

300,000

300,000

100%

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

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

HKD 59,425,979,000.00

59,425,979,000

59,425,979,000

100%

บริษัท เบฟโค จำ�กัด

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

5,436,168,000.00

548,000,000

548,000,000

100%

บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ซอยวิภาวดี-รังสิต 5

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
54.

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

ชนิด
ของหุ้น

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15
ยูนิตบี 1501-2 และชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

56.

57.

58.

59.

60.

61.

14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
62.

63.

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
64.

65.

66.

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(1)
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ชนิด
ของหุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เบฟเทค จำ�กัด

สามัญ

200,000,000.00

20,000,000

20,000,000

100%

แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตบรรจุภัณฑ์
ที่ผลิตจาก
พลาสติกและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้�ำ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด

วิสาหกิจ

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริหารจัดการ

สามัญ

2,700,000,000.00

270,000,000

270,000,000

100%

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 40

บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

ผู้จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

6,200,000,000.00

620,000,000

620,000,000

100%

บริษัท สุราไทยทำ� จำ�กัด

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายสุรา

สามัญ

14,000,000.00

17,500

17,483

99.90%

บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายสุรา

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายสุรา

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำ�กัด

ผลิตและ
จัดจำ�หน่าย
อาหารและ
เครื่องดื่ม

สามัญ

420,000,000.00

4,200,000

3,345,670

79.66%

บริษัท โออิชิ ราเมน จำ�กัด

ร้านอาหารญี่ปุ่น

สามัญ

158,000,000.00

1,580,000

1,258,610

79.66%

บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำ�กัด

ธุรกิจอาหารว่าง
ในอนาคต

สามัญ

1,000,000,000.00

10,000,000

7,965,876

79.66%

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

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
ในต่างประเทศ

สามัญ

HKD 11,700,000.00

11,700,000

9,320,076

79.66%

บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

หยุด
ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

บริษัท สุราแม่โขง จำ�กัด

ให้บริการ
คำ�ปรึกษา

สามัญ

125,000.00

5,000

5,000

100%

บริษัท ช้าง คอร์ป จำ�กัด

ให้บริการ
ด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

สามัญ

100,000.00

10,000

10,000

100%

82.

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

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

USD 4,889,399,800

4,889,399,800

4,889,399,800

100%

83.

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

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

7,950,000,000.00

7,950,000,000

7,950,000,000

100%

67.

68.

69.

70.

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เพื่อสังคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล ทรัพย์สินและ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการ

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2)

(3)

(4)

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560)
78.

79.

80.

81.

15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(5)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

84.

85.

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำ�กัด

ธุรกิจร้านอาหาร

สามัญ

6,200,000,000.00

620,000,000

620,000,000

100%

InterBev (Singapore) Limited

การตลาดและ
จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

SGD 72,337,000.00

72,337,000

72,337,000

100%

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
438 Alexandra Road, #05-01,

Alexandra Point
Singapore 119958

(6)

86.

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

หยุด
ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

USD 200,000.00

1,000

1,000

100%

87.

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

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่มและ
ให้บริการ
ด้านตลาด

สามัญ

MYR 100,000.00

100,000

100,000

100%

88.

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

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

HKD 15,300,000.00

15,300,000

15,300,000

100%

89.

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%

90.

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%

Beer Chang International Limited

หยุด
ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

SGD 498,240.00

498,240

498,240

100%

92.

International Beverage Trading Limited
O’Hara House, One Bermudiana Road
Hamilton, Bermuda

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

US$ 100,000.00

100,000

100,000

100%

93.

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

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

SGD 2,047,620,000.00

2,047,620,000

2,047,620,000

100%

94.

International Beverage Vietnam
Company Limited
Room 605, CMC Tower, Duy Tan Street
Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District
Hanoi City, Socialist Republic of Vietnam

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 1,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

(7)

95.

International Beverage Holdings
(Singapore) Pte. Limited
438 Alexandra Road
#05-01 Alexandra Point
Singapore 119958

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

USD 729,110,000.00

729,110,000

729,110,000

100%

(8)

96.

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

หยุด
ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

HKD 10,000.00

10,000

10,000

100%

97.

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

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

GBP 15,001,400

15,001,400

15,001,400

100%

(9)

บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

จัดหาสินค้าให้แก่
ธุรกิจร้านอาหาร

สามัญ

127,300,000.00

1,273,000

954,750

75%

(10)

บริษัท ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด ขนส่ง ขนถ่าย
สินค้า และกิจการ
ตำ�บลบางเสาธง อำ�เภอบางเสาธง
ห้องเย็นสาธารณะ
จังหวัดสมุทรปราการ

สามัญ

5,000,000.00

50,000

37,499

75%

(11)

91.

98.

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

363 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด กม.23

ตำ�บลบางเสาธง อำ�เภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
99.

363 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด กม.23
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

100. บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่

ให้บริการ
ด้านโฆษณาและ
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
57 อาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์
ประชาสัมพันธ์
ห้องเลขที่ 2005-2012 ชั้นที่ 20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สามัญ

1,000,000.00

100,000

99,997

99.97%

ชนิด
ของหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ
(12)

(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561)
101. International Beverage Holdings Limited

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 1.00

1,000

1,000

100%

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%

สามัญ

£10,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

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

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

ผลิตและ
104. Inver House Distillers Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland จัดจำ�หน่ายสุรา
105. InterBev Trading (China) Limited
Room 01-03, Level 1, No. 63 Kunluo Road

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

-

RMB 10,000,000.00

-

-

100%

(13)

106. Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

ผลิตสุรา

-

RMB 159,388,200.00

-

-

100%

(13)

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

ธุรกิจลงทุน
และจัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม

สามัญ

HKD 10,000.00

10,000

10,000

100%

หยุด
108. Blairmhor Distillers Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

£200.00

2,000

2,000

100%

109. Wee Beastie Limited

สามัญ

£100.00

100

100

100%

110. Moffat & Towers Limited

หยุด
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

£1.00

1

1

100%

หยุด
111. Glen Calder Blenders Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

หยุด
112. Hankey Bannister & Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

หยุด
113. R. Carmichael & Sons Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

£30,000.00

30,000

30,000

100%

หยุด
114. J MacArthur JR.& Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

115. Mason & Summers Limited

สามัญ

£10,030.00

10,030

10,030

100%

หยุด
116. James Catto & Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

£50,000.00

50,000

50,000

100%

หยุด
117. The Knockdhu Distillery Co., Ltd.
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

หยุด
118. Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd.
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

หยุด
119. The Pulteney Distillery Co., Ltd.
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

£2.00

2

2

100%

หยุด
120. The Balblair Distillery Co., Ltd.
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

£2.00

2

2

100%

Shuangjiang Town, Eshan County, Yuxi City
Yunnan, People’s Republic of China 653200
Yulin Village, Shuangjiang Town
Eshan County, Yuxi City, Yunnan
People’s Republic of China 653200

Kowloon, Hong Kong

หยุด
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland ดำ�เนินกิจการ

หยุด
One Fleet Place London England EC4M 7WS ดำ�เนินกิจการ
(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

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

หยุด
ดำ�เนินกิจการ

สามัญ

USD 10,000.00

10,000

10,000

100%

122. Asiaeuro International Beverage

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

HKD 100,000.00

100,000

51,000

51%

(14)

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

RMB 50,204,082

-

-

51%

(13)
(15)

124. Alliance Asia Investment Private Limited
60 Paya Lebar Road
#08-43 Paya Lebar Square
Singapore 409051

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

USD 23,900,002.00

23,900,002

23,900,002

100%

(16)

125. Alliance Strategic Investments Pte. Ltd.
438 Alexandra Road
#05-01 Alexandra Point
Singapore 119958

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

USD 60,000,000.00

60,000,000

60,000,000

100%

(16)

126. Myanmar Supply Chain and

บริการขนส่งและ
การตลาด

สามัญ

USD 9,260,000

9,260

6,945

75%

(17)

127. Myanmar Distillery Co., Ltd.
33, 61/2 Miles, Pyay Road,
Hlaing Township, 11 Quarter

ผลิตและการ
ตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 57,830,000

57,830

43,372

75%

(17)

128. Vietnam F&B Alliance Investment

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

VND 681,663,260,000

68,166,326

33,401,499

49%

(18)

129. Vietnam Beverage Company Limited
Suite 502A, 5th Floor, HCO Building
44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao Ward

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

VND 681,663,260,000

68,166,326

33,401,499

49%

(18)

130. Saigon Beer - Alcohol Beverage

ผลิตและ
จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
บริการขนส่ง
ผลิตอุปกรณ์
เครื่องกล
และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

VND 6,412,811,860,000

641,281,186

343,642,587

26.26%

(19)

131. Saigon Beer Western

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายเบียร์

สามัญ

VND 145,000,000,000

14,500,000

7,395,000

13.39%

(19)

132. Chuong Duong Beverages

ผลิตและ
จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
อาหารกระป๋อง
และวัสดุ

สามัญ

VND 85,000,000,000

8,500,000

5,261,500

16.30%

(19)

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

(Hong Kong) Limited
Unit 706A, 7/F., New East Ocean Centre
No. 9 Science Museum Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
(จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561)

123. Asiaeuro International Beverage

(Guangdong) Co., Ltd.
49-7 and 49-8, Qingping Road
Qing Hu Tou Tangxia, Dongguan City
Guangdong Province, China
(จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561)

Marketing Services Co., Ltd.
33, 61/2 Miles, Pyay Road,
Hlaing Township, 11 Quarter
Yangon, Union of Myanmar

Yangon, Union of Myanmar

Joint Stock Compamy
Suite 502B, 5th Floor HCO Building
44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao Ward
Hoan Kiem District, Hanoi City
Socialist Republic of Vietnam

Hoan Kiem District, Hanoi City
Socialist Republic of Vietnam

Corporation
187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12
District 5, HCMC
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward
Binh Thuy District, Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward
District HCMC
Socialist Republic of Vietnam
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ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

133. Saigon-Quang Ngai Beer

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายเบียร์

สามัญ

VND 450,000,000,000

45,000,000

29,950,000

17.48%

(19)

134. Binh Tay Liquor Joint Stock Company
621 Pham Van Chi, Ward 7
District 6, HCMC

ผลิตและ
จัดจำ�หน่าย
แอลกอฮอล์

สามัญ

VND 140,000,000,000

14,000,000

13,085,668

24.51%

(19)

135. Saigon-Dong Xuan Beer Alcohol

ผลิตเบียร์และ
เครื่องดื่มและ
ให้บริการขนส่ง

สามัญ

VND 30,000,000,000

3,000,000

1,687,050

14.68%

(19)

136. Saigon-Nghetinh Beer

ผลิตและ
จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
อาหารกระป๋อง
และวัสดุ

สามัญ

VND 105,000,000,000

10,500,000

5,747,000

14.37%

(19)

137. Sai Gon-Songlam Beer

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายเบียร์
และเครื่องดื่ม
นำ�เข้าและส่งออก

สามัญ

VND 450,000,000,000

45,000,000

30,950,000

18.06%

(19)

138. Saigon-Ha Noi Beer Corparation
A2-CN8 Tu Liem Industrial Park

ผลิตและจัด
จำ�หน่ายเบียร์และ
เครื่องดื่ม นำ�เข้า
และส่งออก

สามัญ

VND 180,000,000,000

18,000,000

9,380,000

13.68%

(19)

139. Sai Gon Beer Trading Company Limited
12, Dong Du Road, Ben Nghe Ward
Dist. 1, HCMC

จัดจำ�หน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์ และ
เครื่องดื่ม

สามัญ

VND 700,000,000,000

-

-

26.26%

(13)
(19)

140. Northern Sai Gon Beer Trading

จัดจำ�หน่าย
แอลกอฮอล์และ
เครื่องดื่ม
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 39,719,500,000

3,971,950

3,600,000

24.87%

(19)

141. Sai Gon Beer Bac Trung Bo Trading

จัดจำ�หน่าย
แอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 40,000,000,000

4,000,000

3,715,816

24.93%

(19)

142. Saigon Beer Center Trading

จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
เคมีภัณฑ์ พัสดุ
บรรจุ บริการ
ขนส่ง และตัวแทน
จำ�หน่ายสุรา

สามัญ

VND 90,000,000,000

9,000,000

8,314,100

24.79%

(19)

143. Bia Saigon Mien Trung Trading

จัดจำ�หน่าย
แอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 60,000,000,000

6,000,000

5,400,000

23.96%

(19)

144. Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading

จัดจำ�หน่าย
แอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 39,761,600,000

3,976,160

3,578,544

23.63%

(19)

145. Saigon Beer Nam Trung Bo Trading

จัดจำ�หน่าย
แอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 60,000,000,000

6,000,000

5,400,000

23.67%

(19)

Joint Stock Company
Quang Phu Industrial Park
Quang Phu Ward, Quang Ngai City
Socialist Republic of Vietnam

Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
Section 6, Thanh Ba Town
Phu Tho Province
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
54, Phan Dang Luu Street, Truong Thi Ward
Vinh City, Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam
Joint Stock Company
Zone 1, Hung Dao Commune
Hung Nguyen District, Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam

Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District,
Hanoi City, Socialist Republic of Vietnam

Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Compay
Lot CN - 01 - 05 Ninh Hiep Industrial Zone
Ninh Hiep Ward, Gia Lam District
Ha Noi City, Socialist Republic of Vietnam
Joint Stock Company
Dong Vinh Small Industrial Park
Dong Vinh Ward, Vinh City
Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
02 Thi Sach St, Ben Nghe Ward
District 1, HCMC
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
7, Street 1, An Don Industrial Park
An Hai Bac Ward, Son Tra District
Da Nang City
Socialist Republic of Vietnam
Joint Stock Company
190 Nguyen Van Linh Street, Eatu Town
Buon Ma Thuot City, Daklak Province
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
Ruote 1 Dien Phu Dien Phu Town
Dien Khanh District, Khanh Hoa Province
Socialist Republic of Vietnam
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(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

146. Saigon Beer Eastern Trading

จัดจำ�หน่าย
แอลกอฮอล์ เบียร์
และเครื่องดื่ม
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 40,210,000,000

4,021,000

3,618,900

23.81%

(19)

147. Saigon Song Tien Beer Trading

จัดจำ�หน่าย
แอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 40,000,000,000

4,000,000

3,600,000

23.63%

(19)

148. Saigon Song Hau Beer Trading

จัดจำ�หน่าย
แอลกอฮอล์ เบียร์
และเครื่องดื่ม
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 40,290,000,000

4,029,000

3,626,100

23.63%

(19)

149. SA BE CO Mechanical Co., Ltd.
215 Dao Duy Tu, Ward 6, District 10

ผลิตอุปกรณ์
ใช้ในการผลิต
อาหารติดตั้งและ
บำ�รุงรักษาระบบ
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

สามัญ

VND 59,365,663,690

-

-

26.26%

(13)
(19)

150. Saigon Soc Trang Beer One Member

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายเบียร์
มอลต์ ยีสต์
น้ำ�แร่ น้ำ�บริสุทธิ
บรรจุขวด

สามัญ

VND 45,000,000,000

-

-

13.39%

(13)
(19)

151. Saigon Beer Northeast Trading

จัดจำ�หน่าย
แอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 40,000,000,000

4,000,000

3,600,000

23.75%

(19)

152. Sai Gon Ha Tinh Beer One Member

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายเบียร์
มอลต์ ยีสต์
น้ำ�แร่ น้ำ�บริสุทธิ
บรรจุขวด

สามัญ

VND 120,000,000,000

-

-

100.00%

(13)
(19)

153. Saigon Beer Packaging
621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6

ผลิตอาหาร
กระป๋อง สินค้า
บรรจุภัณฑ์
กระดาษและโลหะ

สามัญ

VND 71,770,160,000

7,177,016

5,512,628

20.17%

(19)

154. Saigon Beer Company Limited
เครื่องดื่มค้าส่ง
187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 6

สามัญ

VND 10,000

-

-

26.26%

(13)
(19)

155. Saigon Beer Group Company Limited
เครื่องดื่มค้าส่ง
187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 6

สามัญ

VND 10,000

-

-

26.26%

(13)
(19)

156. บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32

ผลิตและ
จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม

สามัญ

265,900,484.00

265,900,484

171,954,804

64.67%

157. บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

600,000,000.00

60,000,000

38,801,315

64.67%

158. บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำ�กัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32

ผลิตและ
จัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่ม

สามัญ

689,586,150.00

68,958,615

44,594,749

64.67%

159. บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำ�กัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32

บริการพัฒนา
บุคลากร
และองค์กร

สามัญ

2,500,000.00

1,000,000

646,689

64.67%

Joint Stock Company
46/19 D1 St, Binh Phu Zone
Binh Chuan Ward, Thuan An Town
Binh Duong Province
Socialist Republic of Vietnam
Joint Stock Company
Tan Vinh Thuan, Tan Ngai Town
Vinh Long City, Vinh Long Province
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
1/1A Dinh Tien Hoang Street, Thoi Binh Ward
Ninh Kieu District, Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam

HCMC, Socialist Republic of Vietnam

Limited Company
Lot S An Nghiep Industrial Zone
An Hiep Commune, Chau Thanh District
Soc Trang Province
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
2A Cai Lan Industrial Zone
Bai Chay Ward, Ha Long City
Quang Ninh Province
Socialist Republic of Vietnam

Company Limited
12th Kilometer bypass Ha Tinh City
Thach Tan Commune, Thach Ha District
Ha Tinh Province
Socialist Republic of Vietnam

HCMC, Socialist Republic of Vietnam

HCMC, Socialist Republic of Vietnam

HCMC, Socialist Republic of Vietnam

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สามัญ

4,251,600.00

1,000,000

646,689

64.67%

ผลิตและจำ�หน่าย
เครื่องดื่มชูกำ�ลัง

สามัญ

200,000,000.00

20,000,000

12,933,771

64.67%

162. บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำ�กัด
79 หมู่ที่ 3 ตำ�บลลำ�ลูกบัว
อำ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายน้ำ�ดื่ม
และเครื่องดื่ม
ชูก�ำ ลัง
และตัวแทน
จำ�หน่ายสุรา

สามัญ

606,250,000.00

60,625,000

60,526,250

99.84%

163. บริษัท ช้างเบียร์ จำ�กัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

164. บริษัท โซ วอเตอร์ จำ�กัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

10,654,088,000.00

1,074,000,000

1,074,000,000

100%

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

ธุรกิจบริหาร
ตราสินค้าและ
ให้คำ�ปรึกษา

สามัญ

SGD 1,900,000.00

1,900,000

1,513,517

79.66%

166. 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%

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

บริการ
ให้คำ�ปรึกษา
การบริหาร
ด้านการตลาด

สามัญ

USD 50,000.00

50,000

39,829

79.66%

168. บริษัท ก้อยเกี่ยว จำ�กัด
ธุรกิจร้านอาหาร
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล และเครื่องดื่ม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

5,000,000.00

500,000

255,000

51%

(ก)

169. บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จำ�กัด
ธุรกิจร้านเบเกอรี่
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

40,000,000.00

4,000,000

2,800,000

70%

(ข)

170. บริษัท บิสโตร เอเชีย จำ�กัด
ธุรกิจร้านอาหาร
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

171. บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำ�กัด
ธุรกิจร้านอาหาร
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามัญ

5,200,000,000.00

520,000,000

520,000,000

100%

(20)

150,600,000.00

1,506,000

1,144,560

76%

(21)

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

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

บริหารตราสินค้า

161. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำ�กัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

Kowloon, Hong Kong

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

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

the Socialist Republic of Vietnam

172. บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จำ�กัด
ธุรกิจร้านอาหาร
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
173. Fraser and Neave, Limited
438 Alexandra Road
#20-00, Alexandra Point
Singapore 119958

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม
และสิ่งพิมพ์

สามัญ

SGD 851,939,949.44

1,448,252,279

412,423,822

28.48%

(22)

174. Frasers Propertry Limited
438 Alexandra Road, #21-00
Alexandra Point, Singapore 119958

การพัฒนา
และลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

SGD 1,784,732,254.09

2,912,026,619

824,847,644

28.33%

(23)

ลิขสิทธิ์

สามัญ

£495,000.00

495,000

245,000

49.49%

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561)
175. Liquorland Limited
8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL

Northern Ireland
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ของหุ้น
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(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

176. บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
85 หมู่ที่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง

ผลิตและ
จัดจำ�หน่าย
บรรจุภัณฑ์
พลาสติก

สามัญ

75,000,000.00

7,500,000

1,940,066

25.87%

177. Thanh Nam Consultant Investment

ให้บริการ
ที่ปรึกษา
ด้านการก่อสร้าง
และออกแบบ

สามัญ

VND 1,400,000,000

140,000

40,000

7.50%

(19)

178. Mechanical and Industrial Construction

ผลิตและ
ติดตั้งเครื่องจักร
สะพานและถนน
และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
อุตสาหกรรม

สามัญ

VND 35,999,480,000

3,599,948

936,000

6.83%

(19)

179. Saigon -Tay Do Beer and Beverage

ผลิตและ
จัดจำ�หน่าย
แอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม
นมถั่วเหลืองและ
น้ำ�ผลไม้

สามัญ

VND 200,000,000,000

20,000,000

6,983,307

7.25%

(19)

180. Saigon Binh Tay Beer

ผลิตและ
สามัญ
จัดจำ�หน่ายอาหาร
เครื่องดื่ม เบียร์
แอลกอฮอล์
วัสดุก่อสร้าง
ให้บริการก่อสร้าง
อุตสาหกรรม
และโยธา

VND 875,245,360,000

87,524,536

19,412,600

5.63%

(19)

181. Saigon-Baclieu Beer Group

ผลิตเบียร์
แอลกอฮอล์
และเครื่องดื่ม

สามัญ

VND 120,120,000,000

12,012,000

2,402,400

2.68%

(19)

182. Truong Sa Food - Food Business

สามัญ

VND 17,700,000,000

1,770,000

495,000

10.12%

(19)

183. Saigon - Phutho Beer

สามัญ

VND 125,000,000,000

12,500,000

4,231,800

8.01%

(19)

ตำ�บลเขาสมอคอน
อำ�เภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

Engineering And Technology Transfer
Joint Stock Company
50A Bui Thi Xuan St, Ben Thanh Ward
District 1, HCMC
Socialist Republic of Vietnam
Joint Stock Company
929-931 Route1A
Thoi An Ward, District 12
HCMC, Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
Lot 22, Tra Noc 1 Industrial Zone
Tra Noc Ward, Binh Thuy District
Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam
Joint Stock Company
8 Nam Ky Khoi Nghia Street
Nguyen Thai Binh Ward
District 1, HCMC
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
Lot B5, Tra Kha Industrial Zone, Ward 8
Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตสินค้า
Joint Stock Company
เกษตรและอาหาร
Lot G-64, 11 Street, Song Da Community Zone
Zone 06, Hiep Binh Chanh Ward
District Thu Duc, HCMC
Socialist Republic of Vietnam
ผลิตเบียร์
Joint Stock Company
แอลกอฮอล์และ
Trung Ha Industrial Park, Hong Da Commune เครื่องดื่ม
Tam Nong District, Phu Tho Province
Socialist Republic of Vietnam

184. Saigon - Mien Trung Beer

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์
เครื่องดื่มและ
พัสดุอะไหล่

สามัญ

VND 298,466,480,000

29,846,648

9,672,763

8.51%

(19)

185. Tan Thanh Investment Trading

ก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

VND 250,000,000,000

-

-

7.62%

(13)
(19)

186. Saigon - Vinh Long Beer

ผลิตเบียร์
แอลกอฮอล์และ
เครื่องดื่ม

สามัญ

VND 150,000,000,000

15,000,000

3,000,000

5.25%

(19)

187. Sai Gon-Kien Giang Beer

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์
เครื่องดื่มและ
พัสดุอะไหล่

สามัญ

VND 115,000,000,000

11,500,000

2,300,000

5.25%

(19)

Joint Stock Company
01 Nguyen Van Linh Street, Ian An Ward
Buon Ma Thuot City, DakLak Province
Socialist Republic of Vietnam

Compamy Limited
66 Tan Thanh Street, Ward 12
District 5, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
Tan Vinh Thuan Village, Tan Ngai Commune
Vinh Long City, Vinh Long province
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
D1, D2 Road, Thanh Loc Industrial Zone
Thanh Loc Commune, Chau Thanh District
Kien Giang Province
Socialist Republic of Vietnam
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188. Sai Gon - Khanh Hoa Beer

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์
เครื่องดื่มและ
พัสดุอะไหล่

สามัญ

VND 100,000,000,000

10,000,000

2,600,000

6.83%

(19)

189. Saigon - Ben Tre Beer

ผลิตเบียร์
แอลกอฮอล์และ
เครื่องดื่ม

สามัญ

VND 100,000,000,000

10,000,000

2,000,000

5.25%

(19)

190. Saigon - Lamdong Beer

ผลิตเบียร์
แอลกอฮอล์และ
เครื่องดื่ม

สามัญ

VND 100,000,000,000

10,000,000

2,000,000

5.25%

(19)

191. Me Linh Point Limited
2 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward
District 1, HCMC

บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
และให้เช่า
สำ�นักงาน

สามัญ

USD 10,716,800

-

-

9.19%

(13)
(19)

192. Crown Saigon Company Limited

ผลิตกระป๋อง
อลูมิเนียม

สามัญ

USD 23,300,000

-

-

7.89%

(13)
(19)

193. Malaya-Vietnam Glass Limited Company
Room 11, Floor 11, REE Tower No. 9

ผลิตสินค้าแก้ว

สามัญ

USD 15,470,000

-

-

7.88%

(13)
(19)

194. San Miguel Yamamura Phu Tho

ผลิตและ
จัดจำ�หน่ายพัสดุ
บรรจุโลหะ

สามัญ

USD 4,654,000

-

-

9.19%

(13)
(19)

195. Vietnam Spirits and Wine Ltd.
621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6

ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวข้องกับ
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 4,368,500

-

-

11.82%

(13)
(19)

Joint Stock Company
Dien Phu Industrial Group
Dien Phu Commune, Dien Khanh District
Khanh Hoa Province
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
Phuoc Hau Hamlet, An Phuoc Commune
Chau Thanh District, Ben Tre Province
Socialist Republic of Vietnam

Joint Stock Company
Lot CN5, Loc Son Industrial Park
Loc Son Ward, Bao Loc City
Lam Dong Province
Socialist Republic of Vietnam

Socialist Republic of Vietnam

Hanoi Route, Hiep Phu Ward
District 9, HCMC
Socialist Republic of Vietnam

Doan Van Bo Street
Ward 12, District 4, HCMC
Socialist Republic of Vietnam

Packaging Limited Company
1 Le Van Khuong Street
Hiep Thanh Ward, District 12
HCMC, Socialist Republic of Vietnam

HCMC, Socialist Republic of Vietnam

หมายเหตุ:
(1)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 International Beverage Holdings Limited (“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 และ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 21,307,034,450 เหรียญฮ่องกง เป็น 44,881,709,000 เหรียญฮ่องกง และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 44,881,709,000 เหรียญฮ่องกง เป็น 59,425,979,000 เหรียญฮ่องกง

(2)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (“ASMM”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 10,000,000 บาท เป็น 2,700,000,000 บาท
โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 269,000,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้
ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 2,084,750,000 บาท

(3)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“FCH”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 10,000,000 บาท เป็น 6,200,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ�ำนวน 619,000,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 620,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ ปัจจุบันบริษัทนี้
ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

(4)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 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�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของบริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

(5)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 BeerCo Limited (“BeerCo”) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสกุลเงินทุนช�ำระแล้วจากเดิม 24,950,000,000 บาทเป็น 754,072,587 เหรียญสหรัฐ
และจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 754,072,587 เหรียญสหรัฐ เป็น 3,029,399,800 เหรียญสหรัฐ และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้ว
จาก 3,029,399,800 เหรียญสหรัฐ เป็น 4,889,399,800 เหรียญสหรัฐ

(6)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด (“FOA”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 10,000,000 บาท เป็น 6,200,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จ�ำนวน 619,000,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 620,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยทางตรงคิดเป็นร้อยละ 0.04
และถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FCH คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนของ FOA
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(7)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 International Beverage Vietnam Company Limited (“IB Vietnam”) จดทะเบียนเพิ่มทุนก่อตั้งบริษัทจาก 300,000 เหรียญสหรัฐ
เป็น 1,000,000 เหรียญสหรัฐ

(8)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited (“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

(9)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 IBHL ได้จดทะเบียนจัดตั้ง International Beverage Trading (Hong Kong) Limited (“IBTL Hong Kong”) ในฮ่องกง มีทุนจดทะเบียน
1,000 ปอนด์จ�ำนวน 1,000 หุ้นสามัญ โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสกุลเงินช�ำระแล้วจาก 1,000 ปอนด์ เป็น 1,400 เหรียญสหรัฐ
และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 1,400 เหรียญสหรัฐ เป็น 15,001,400 เหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ IBTL Hong Kong

(10) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด (“TBL”) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“HAVI Logistics”)
จากผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 954,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของHAVI Logistics เป็นผลให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน TBL และ HAVI Logistics
(11) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 TBL ได้บริษัท ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด จากการเข้าซื้อหุ้นของ HAVI Logistic
(12) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บริษัท บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (“BAB”) มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และมีจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย 10,000 หุ้น
และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้ว จาก 100,000 บาท เป็น 1,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ 90,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ BAB
ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
(13) บริษัทนี้จัดตั้งในรูปแบบเงินลงทุน จึงไม่มีการออกหุ้นและจ�ำหน่ายหุ้น
(14) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 International Beverage Holdings (China) Limited (“IBHC”) ได้จดทะเบียนจัดตั้ง Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited
(“AIB (HK)”) ในฮ่องกง มีทุนจดทะเบียน 100,000 เหรียญฮ่องกง ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ IBHC คิดเป็นร้อยละ 51
ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ AIB (HK)
(15) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 International Beverage Holdings (China) Limited (“IBHC”) ได้จดทะเบียนจัดตั้ง Asiaeuro International Beverage (Guangdong)Co.,
Ltd. (“AIB (GD)”) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีทุนจดทะเบียน 50,204,082 หยวน บริษัทนี้จัดตั้งในรูปแบบเงินลงทุน จึงไม่มีการออกหุ้นและจ�ำหน่ายหุ้น
(16) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 IBHL Singapore ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Alliance Asia Investment Private Limited (“AAIPL”) และ Alliance Strategic Investments Pte.
Ltd. (“ASIPL”) เป็นจ�ำนวนร้อยละ 100 เป็นผลให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL Singapore คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
ทั้งหมดของ AAIPL และ ASIPL
(17) 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 AAIPL และ ASIPL อีกร้อยละ 70 เป็นผลให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้น
โดยอ้อมผ่าน IBHL Singapore คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ MSC และ MDC
(18) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 BeerCo ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company (“Vietnam F&B”) เป็นจ�ำนวนร้อยละ 49 เป็น
ผลให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน BeerCo และ Vietnam F&B คิดเป็นร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ Vietnam F&B
(19) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 Vietnam Beverage Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย Vietnam F&B ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Saigon Beer - Alcohol - Beverage
Corporation (“SABECO”) จ�ำนวนร้อยละ 53.59 เป็นผลให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน BeerCo และ Vietnam F&B คิดเป็นร้อยละ 53.59 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ SABECO
(20) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด (“QSA”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 10,000,000 บาท เป็น 5,200,000,000 บาท โดยออก
หุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 519,000,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 520,000,000 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FOA คิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ QSA ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
(21) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 FOA ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด (“SOA”) จากผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 1,144,559 หุ้น เป็นผลให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FOA คิดเป็นร้อยละ 76 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ SOA
(22) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 Fraser and Neave, Limited (“FNL”) ได้ออกหุ้นสามัญใหม่ จ�ำนวน 1,174,525 หุ้น ท�ำให้มีหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วรวม
เป็นจ�ำนวน 1,448,252,279 หุ้น (นับรวมหุ้นซื้อคืน 131,326 หุ้น) เป็นผลท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ
InterBev Investment Limited คิดเป็นร้อยละ 28.48 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ FNL
(23) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ได้ออกหุ้นสามัญใหม่ จ�ำนวน 6,701,925 หุ้น ท�ำให้มีหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วรวม
เป็นจ�ำนวน 2,912,026,619 หุ้น เป็นผลท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ IBIL คิดเป็นร้อยละ 28.33 ของ
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ FCL และ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม Frasers Centrepoint Limited เป็น Frasers Property Limited
ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561)
(ก)

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ก้อยเกี่ยว จ�ำกัด (“Koykiao”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 5,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน
500,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FHC และ FOA คิดเป็นร้อยละ 51 ของจ�ำนวน
หุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ Koykiao ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

(ข)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ำกัด (“Max Asia”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 40,000,000 บาท เป็น 80,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จ�ำนวน 4,000,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FHC และ FOA คิดเป็นร้อยละ 70
ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ Max Asia ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

รายการแสดงผลประโยชน์โดยตรง
และผลประโยชน์โดยอ้อมของกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561(1)
ผลประโยชน์โดยตรง
ณ วันที่

รายชื่อกรรมการ (3)

ณ วันที่

1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561(1)

ผลประโยชน์โดยอ้อม
เพิ่ม (ลด) ระหว่าง
รอบปีบัญชี(2)

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561(1)

เพิ่ม (ลด) ระหว่าง
รอบปีบัญชี(2)

1.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (4)

-

-

-

16,544,687,762

16,544,687,762

-

2.

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (4)

-

-

-

16,544,687,762

16,544,687,762

-

3.

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

1

1

-

-

-

-

4.

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

1

1

-

-

-

-

5.

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

-

-

-

-

-

-

6.

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

-

-

-

-

-

-

7.

นายมนู เลียวไพโรจน์

-

-

-

-

-

-

8.

นายอึ๊ง ตัก พัน

-

-

-

-

-

-

9.

นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

-

-

-

-

-

-

10. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

-

-

-

-

-

-

11. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำ�ภู ณ อยุธยา

-

-

-

-

-

-

(5)

-

-

-

-

-

-

13. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น (5)

-

-

-

-

-

-

12. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

14. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์

(5)

-

-

-

-

-

-

1,541,500

1,541,500

-

220,000,000

220,000,000

-

16. นายปณต สิริวัฒนภักดี

107,000,000

107,000,000

-

-

-

-

17. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

15. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ (6)

107,000,000

107,000,000

-

-

-

-

18. นายอวยชัย ตันทโอภาส (7)

-

198,200

198,200

80,000

132,288

52,288

19. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (8)

1

28,201

28,200

80,000

132,288

52,288

20. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ (9)

-

28,200

28,200

80,000

132,288

52,288

หมายเหตุ:
(1)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ของบุคคลข้างต้น ในระหว่างวันสิ้นรอบปีบัญชี (วันที่ 30 กันยายน 2561) และวันที่ 21 ตุลาคม 2561

(2)

เป็นการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยแสดงจำ�นวนหุ้นทั้งหมดของไทยเบฟที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิซึ่งกรรมการ
ถือโดยตรงและโดยอ้อมระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการบริษัทคนใดถือหุ้นบริษัทในเครือและหุ้นกู้ของไทยเบฟ

(3)

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

(4)

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คู่สมรส คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร่วมกัน ดังนี้
- ถือหุ้นโดยตรงใน Shiny Treasure Holdings Limited (“Shiny Treasure”) คิดเป็นร้อยละ 100 และถือหุ้นโดยตรงในบริษัท สิริวนา จำ�กัด (“สิริวนา”) คิดเป็นร้อยละ 51
โดย Shiny Treasure ถือหุ้นโดยตรงในสิริวนาคิดเป็นร้อยละ 49 ทั้งนี้ สิริวนาถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ จำ�นวน 11,368,060,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.27
- ถือหุน
้ โดยตรงใน MM Group Limited (“MM Group”) คิดเป็นร้อยละ 100 โดย MM Group ถือหุน
้ โดยตรงใน Maxtop Management Corp. (“Maxtop”), Risen Mark Enterprise Ltd.
(“RM”) และ Golden Capital (Singapore) Limited (“GC”) คิดเป็นร้อยละ 100 ในแต่ละบริษัท ทั้งนี้ Maxtop ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ จำ�นวน 4,327,042,762 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
17.23, RM ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ จำ�นวน 833,335,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.32 และ GC ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ จำ�นวน 16,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06
ดังนั้น นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จึงถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น

(5)

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายแพทย์ชาตรี บานชื่น และรองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

(6)

นางชมพูนุช เตชะไพบูลย์ คู่สมรสของนายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ จำ�นวน 70,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2788 และนายวิวัฒน์ยังถือหุ้นโดยตรงใน Hakim
Holdings Limited (“Hakim”) คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง Hakim ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ 150,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5973
ดังนั้น นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ จึงถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น

(9)

นายอวยชัย ตันทโอภาส ถือหุ้นในไทยเบฟรวมจำ�นวนทั้งสิ้น 330,488 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00132) โดยนับรวมการถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟ จำ�นวน 132,288 หุ้น ซึ่งเป็นสิทธิในหุ้นโบนัส
ที่ให้แก่พนักงานภายใต้แผนการกำ�หนดค่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น

(10) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ถือหุ้นในไทยเบฟรวมจำ�นวนทั้งสิ้น 160,489 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00064) โดยนับรวมการถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟ จำ�นวน 132,288 หุ้น ซึ่งเป็นสิทธิในหุ้นโบนัส
ที่ให้แก่พนักงานภายใต้แผนการกำ�หนดค่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น
(11) ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ ถือหุ้นในไทยเบฟรวมจำ�นวนทั้งสิ้น 160,488 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00064) โดยนับรวมการถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟ จำ�นวน 132,288 หุ้น ซึ่งเป็นสิทธิในหุ้นโบนัส
ที่ให้แก่พนักงานภายใต้แผนการกำ�หนดค่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูล
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

ข้อมูลหุ้นทุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระค่าหุ้นแล้ว
ชนิดของหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย
สิทธิในการออกเสียง

25,155,025,000		บาท
25,111,320,600		บาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
25,111,320,600		หุ้น

หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
ของผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ
ของหุ้น

1 – 99

7

5.89

7

0.00

100 – 1,000

4

3.36

1,200

0.00

1,001 – 10,000

1

0.84

5,000

0.00

10,001 – 1,000,000

43

36.13

14,818,847

0.06

1,000,001 ขึ้นไป

64

53.78

25,096,495,546

99.94

119

100.00

25,111,320,600

100.00

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

รวม

จากข้อมูลของบริษัท ประมาณร้อยละ 27.79 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ข้อ 723 แล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท)
ผลประโยชน์โดยตรง

ผลประโยชน์โดยอ้อม

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

11,368,060,000

45.27

-

-

Shiny Treasure Holdings Limited(1)

-

-

11,368,060,000

45.27

Maxtop Management Corp.

-

-

4,327,042,762

17.23

The Capital Group Companies, Inc.(2)

-

-

1,320,826,600

5.26

Capital Research and Management Company(2)

-

-

1,320,826,600

5.26

MM Group Limited(3)

-

-

5,176,627,762

20.61

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี(4)

-

-

16,544,687,762

65.89

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี(4)

-

-

16,544,687,762

65.89

บริษัท สิริวนา จ�ำกัด(1)
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หมายเหตุ:

(1) บริษัท สิริวนา จ�ำกัด (“สิริวนา”) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) คิดเป็นร้อยละ 45.27 และ Shiny Treasure Holdings
Limited ถือหุ้นโดยตรงในสิริวนา คิดเป็นร้อยละ 49 ตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น
(2) The Capital Group Companies, Inc. (“CGC”) เป็นบริษัทแม่ของ Capital Research and Management Company (“CRMC”) CRMC โดย CGC มิได้
ถือหุ้นไทยเบฟในนามของตนเอง แต่ถือหุ้นไทยเบฟผ่าน CRMC ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้แก่กองทุนแต่ละแห่งต่อไปนี้ ท�ำให้ CRMC เป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมใน
ไทยเบฟผ่านกองทุนที่ถืออยู่ดังนี้
- Euro Pacific Growth Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 3.29
- Capital World Growth and Income Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 1.28
- New World Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 0.30
- American Funds Global Balanced Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 0.05
- American Funds Insurance Series - International Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 0.32
- American Funds Insurance Series - New World Fund ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 0.02 และ
- Capital Group New World Fund (LUX) ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟร้อยละ 0.01
ดังนั้น CGC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ CRMC CGC จึงถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟเป็นจ�ำนวนตามที่ปรากฎในตารางข้างต้น
(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
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก
ล�ำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1.

The Central Depository (Pte) Limited

12,304,528,106

49.00

2.

บริษัท สิริวนา จ�ำกัด

11,368,060,000

45.27

3.

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

107,000,000

0.43

4.

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

107,000,000

0.43

5.

นายปณต สิริวัฒนภักดี

107,000,000

0.43

6.

นางวัลลภา ไตรโสรัส

107,000,000

0.43

7.

นายณัฐวรรธน์ เตชะไพบูลย์

92,377,500

0.37

8.

นางอาทินันท์ พีชานนท์

88,660,756

0.35

9.

นางชมพูนุท เตชะไพบูลย์

70,000,000

0.28

10.

นางวรางค์ ไชยวรรณ

65,650,500

0.26

11.

นายวิญญู ไชยวรรณ

65,641,500

0.26

12.

นายวานิช ไชยวรรณ

64,863,500

0.26

13.

นายวีรเวท ไชยวรรณ

61,600,000

0.24

14.

นางสาววีณา ไชยวรรณ

50,000,000

0.20

15.

นางนนทนา ไชยวรรณ

48,000,000

0.19

16.

นายพชร โพธิจาด

37,450,000

0.15

17.

นายไชย ไชยวรรณ

36,729,500

0.15

18.

นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์

34,068,668

0.14

19.

นางวิไลวรรณ วิชิตบุญญเศรษฐ

32,698,750

0.13

20.

นายประวัติ ภัทรประสิทธิ์

19,391,340

0.08

24,867,720,120

99.03

รวม

88

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลการกระจายการถือหุ้นภายใต้ชื่อผู้ถือหุ้น The Central Depository (Pte) Limited
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

จ�ำนวนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
ของผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ
ของหุ้น

13

0.07

168

0.00

1,102

5.68

921,563

0.01

10,166

52.38

61,524,471

0.50

8,069

41.58

407,117,640

3.31

57

0.29

11,834,964,264

96.18

19,407

100.00

12,304,528,106

100.00

1 – 99
100 - 1,000
1,001 – 10,000
10,001 – 1,000,000
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

5,681,780,461

46.18

2.

DBS Nominees (Private) Limited

2,051,128,980

16.67

3.

DBSN Services Pte. Ltd.

1,618,409,300

13.15

4.

DB Nominees (Singapore) Pte Ltd

1,007,888,655

8.19

5.

CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.

471,449,800

3.83

6.

The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited

341,036,619

2.77

7.

Raffles Nominees (Pte) Limited

157,896,632

1.28

8.

Aranda Investments Pte. Ltd.

92,931,200

0.76

9.

Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd

72,629,465

0.59

10.

Lim & Tan Securities Pte Ltd

55,358,600

0.45

11.

Morgan Stanley Asia (Singapore) Securities Pte Ltd

30,714,078

0.25

12.

Phillip Securities Pte Ltd

24,831,944

0.20

13.

United Overseas Bank Nominees (Private) Limited

21,238,464

0.17

14.

UOB Kay Hian Private Limited

20,856,400

0.17

15.

BPSS Nominees Singapore (Pte.) Ltd.

19,042,335

0.15

16.

Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.

15,559,681

0.13

17.

OCBC Securities Private Limited

15,365,100

0.12

18.

Sunfield Pte Ltd

15,000,000

0.12

19.

DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd

13,247,550

0.11

20.

Summerlight Pte Ltd

12,000,000

0.10

11,738,365,264

95.39

รวม
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

หุ้นกู้
•

เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2561 บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ได้ออกตราสารประเภท หุน
้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ
้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มป
ี ระกันและมีผแู้ ทนผูถ
้ อื หุน
้ กู้ ในประเทศไทย โดยออกและเสนอขายจ�ำนวน 50,000 ล้านบาทให้แก่ผล
ู้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล
้ งทุนรายใหญ่
โดยเรียกว่าหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 จ�ำนวน 5,000 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จ�ำนวน 11,200 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2564
หุ้นกู้ชุดที่ 3 จ�ำนวน 10,000 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2566
หุ้นกู้ชุดที่ 4 จ�ำนวน 9,300 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ชุดที่ 5 จ�ำนวน 14,500 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนดไถ่ถอน

•

้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ
้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มป
ี ระกันและมีผแู้ ทนผูถ
้ อื หุน
้ กู้ ใน
เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2561 ไทยเบฟได้ออกตราสารประเภท หุน
ประเทศไทย โดยออกและเสนอขายในจ�ำนวนเงินรวม 77,000 ล้านบาท (เสนอขาย 70,000 ล้านบาทและจัดสรรหุน
้ กูส้ ว่ นเกินจ�ำนวน 7,000 ล้านบาท)
โดยเรียกว่าหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งมี
รายละเอียดการเสนอขายดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 จ�ำนวน 2,452 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2564
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จ�ำนวน 43,895 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2565
หุ้นกู้ชุดที่ 3 จ�ำนวน 4,387 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2566
หุ้นกู้ชุดที่ 4 จ�ำนวน 941 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2568
หุ้นกู้ชุดที่ 5 จ�ำนวน 13,719 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนดไถ่ถอน
และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 จ�ำนวน 4,692 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จ�ำนวน 6,914 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2571

สัญญาที่ส�ำคัญซึ่งท�ำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปี 2561 ประกอบด้วย
สัญญาซื้อขายกากน�้ำตาล
บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายกากน�้ำตาลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งเพื่อน�ำกากน�้ำตาลมาจ�ำหน่าย
ให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาซื้อขายขวดแก้ว
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายขวดแก้วกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อน�ำขวดแก้วมาจ�ำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท เป็นระยะเวลา 6 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารส�ำนักงาน
ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทย่อยของบริษัท ได้ท�ำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารส�ำนักงานและอาคารที่จอดรถยนต์จ�ำนวนสองฉบับกับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามีก�ำหนดระยะเวลารวมประมาณ 32 ปี นับจากวันที่ท�ำสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเพียงครั้งเดียวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการท�ำสัญญา ในการนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายเงินจ�ำนวน 1,542.56 ล้านบาท และ
ได้บันทึกเป็นสิทธิการเช่าที่ดินในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดินและอาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้
(ล้านบาท)
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
รวม

17,932
696
13,724
32,352

กลุ่มบริษัทได้เช่าสถานที่หลายแห่งเพื่อใช้เป็นส�ำนักงานสาขาและคลังสินค้า การเช่าทั้งหมดนี้ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานไม่ใช่สัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าที่ดินที่ถือครองไว้เพื่อการด�ำเนินธุรกิจในอนาคตและอาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวนเงิน
1,355.07 ล้านบาท และ 13.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งเป็น 5.40% ของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
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รายงานการดําเนินงาน
และสถานะทางการเงิน
ภาพรวม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”)
ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์
เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนํา
ของไทยทีเ่ ป็นของผูถ
้ อื หุน
้ และผูร้ ว่ มทุนรายอืน
่ ๆ เข้ามา
เป็นกลุม
่ บริษท
ั ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ภายหลังจาก
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟ
ได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผล
ในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสีย
่ ง
ของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิต
เครื่องดื่มชั้นนําในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิต
ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจ
ออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร
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วิสัยทัศน์องค์กร
วิสัยทัศน์องค์กร คือ การเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิต
และจัดจําหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรระดับโลก
โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ ความต่อเนื่อง
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม
และความเป็นมืออาชีพ
พันธกิจของเราคือ การประสาน “สัมพันธภาพ”
กับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสําคัญกับบริษัท
ในทุกๆ ด้าน โดยมอบคุณค่าที่สําคัญ 6 ประการ
• มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
• ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจําหน่ายโดยให้บริการอย่างมืออาชีพ
• ให้ความสําคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ด้วยการเติบโตของรายได้และผลกําไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
• เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส
และการดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
• มอบความไว้วางใจ อํานาจ และรางวัลแก่พนักงาน
เพื่อสร้างความร่วมรับผิดชอบ และ
• สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
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กลยุทธ์

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสําคัญในการขยาย
ตัวทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้
เสีย ไทยเบฟได้ก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการพัฒนานวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่หลากหลาย เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของเครือข่ายกระจายสินค้าในตลาดหลักให้มีประสิทธิภาพ และ
ขยายธุรกิจสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ความร่วมมือ
กับ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) ผู้ผลิตและจัด
จําหน่ายเครือ่ งดืม
่ และสิง่ พิมพ์ชน
ั้ นําของสิงคโปร์ บริษท
ั เมียนมาร์
ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส คอมพานี ลิมิเต็ด
และเมียนมาร์ ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด (“แกรนด์รอยัล
กรุ๊ป”) ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในตลาดวิสกี้ของประเทศ
เมียนมา และบริษัทไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ
คอร์เปอเรชั่น (“ซาเบโก้”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเบียร์
รายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ในการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่ง
อันจะนําไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ไทยเบฟวางแผนที่จะสร้างความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจผ่าน
การกระจายรายได้ทห
ี่ ลากหลาย กล่าวคือ การเพิม
่ สัดส่วนรายได้
จากการขายเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์และรายได้จากการขายสินค้า
ในต่างประเทศ
การขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นั้นถือเป็น
หนึ่งกลยุทธ์ในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
เครื่องดื่มครบวงจรชั้นนําในระดับภูมิภาค โดยเน้นการเพิ่ม
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้แก่คค
ู่ า้ รวมถึงการใช้เครือข่าย
การกระจายสินค้าทีม
่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด ไทยเบฟเริม
่ ขยาย
ธุรกิจสู่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผ่านการเข้าซื้อกิจการ บริษัท
โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“โออิชิ”) บริษัทเครื่องดื่มชาเขียว
อันดับหนึ่งของประเทศไทยในปี 2551 บริษัท เสริมสุข จํากัด
(มหาชน) (“เสริมสุข”) ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่มีเครือข่าย
กระจายสินค้าครอบคลุมที่สุดในประเทศไทยในปี 2554 และ
F&N ในปี 2555 นอกจากนี้เพื่อขยายอาณาจักรธุรกิจไปสู่
ธุรกิจอาหารอย่างเต็มรูปแบบ ได้เริ่มขยายธุรกิจอาหาร
ออกจากธุรกิจอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ ผ่านการก่อตั้ง
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด (“ฟู้ด ออฟ เอเชีย”) ในปี 2558
และในปี 2561 ไทยเบฟได้เข้าซื้อสินทรัพย์จากบริษัท ยัม
เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทผู้ดําเนินธุรกิจร้านอาหารเคเอฟซีในประเทศไทย
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ในส่วนของการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ไทยเบฟมองว่า
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตลาดหลักที่มี
ศักยภาพการเติบโตสูง เนื่องจากภูมิภาคนี้มีประชากรมากกว่า
600 ล้านคน มีสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีได้ช่วยสนับสนุนการเพิ่มขึ้น
ของกําลังซื้อ สินค้าเครื่องดื่มของไทยนับว่ามีศักยภาพในการ
แข่งขันและเติบโตเพราะพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของ
ประชากรโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ของ
ประเทศไทย รวมทั้งอิทธิพลจากแรงงานที่เข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยด้วย ก้าวแรกสูค
่ วามสําเร็จในอาเซียน ได้แก่การเข้าซือ้
กิจการ F&N ในปี 2555 และในปี 2560 ได้เข้าซือ้ หุน
้ ร้อยละ 75
ของแกรนด์รอยัลกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุด
ในตลาดวิสกี้ของประเทศเมียนมาซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่
เมืองย่างกุง้ และมัณฑะเลย์ และชนะการประมูลซือ้ หุน
้ ร้อยละ 53.59
ของซาเบโก้ ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเบียร์รายใหญ่ที่สุดของ
เวียดนามซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เบียร์ไซ่ง่อน ส่งผลให้
ไทยเบฟก้าวสู่การเป็นผู้นําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตอกยํ้าการเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ
ตลาดในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มตัว

ตราสินค้าที่โดนใจ
ตั้งแต่ปี 2557 ไทยเบฟได้จัดโครงสร้างการบริหารของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หลัก อันได้แก่ สุรา เบียร์ และเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์
พร้อมทั้งกําหนดผลิตภัณฑ์หลัก อาทิ สุรา “รวงข้าว”
“หงส์ทอง” “เบลนด์ 285” เบียร์ “ช้าง” ชาเขียว “โออิชิ”
เครื่องดื่มนํ้าอัดลม “เอส” และเครื่องดื่ม “100พลัส” เป็นต้น
ไทยเบฟได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับรูปลักษณ์
บรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเพื่อขยายสู่ตลาดระดับบนหรือ
ตลาดพรีเมี่ยม กลุ่มธุรกิจสุราพัฒนาตราสินค้า “รวงข้าว” ซึ่ง
ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสุราขาว โดยวางจําหน่าย
“รวงข้าวซิลเวอร์” สุราขาวภาพลักษณ์ทน
ั สมัยในบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่
ซึง่ เป็นการยกระดับตราสินค้ารวงข้าวอันเป็นสุรายีห
่ อ้ แรกของไทย
เพื่อสร้างตลาดสุราขาวระดับบนและรุกตลาดเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของ “เบลนด์ 285”
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มสุราสี และ “เบลนด์ 285
ซิกเนเจอร์” ให้มค
ี วามหรูหราเทียบเท่าสุราต่างประเทศระดับพรีเมีย
่ ม
ไทยเบฟได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สู่ตลาดระดับบน โดยวาง
จําหน่ายสุราสก็อตซ์วิสกี้ อาทิ “Old Pulteney” “anCnoc”
และจิน “Caorunn” ในร้านอาหารและโรงแรมระดับสูงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558
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ในปี 2561 บริษัทได้ขยายสู่สุราประเภทพร้อมดื่ม (Ready to
Drink) โดยวางจําหน่ายตราสินค้า “สตาร์ คูลเลอร์” ไวน์คล
ู เลอร์
พร้อมดืม
่ และ “คูลอฟ แมกซ์ เซเว่น” ว้อดก้าพร้อมดืม
่ ในรูปแบบ
กระป๋อง เพื่อตอบโจทย์ให้เป็นเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้ทุกที่
ทุกโอกาส และเพือ่ เป็นการเพิม
่ ทางเลือกให้กบ
ั ผูบ
้ ริโภคทีน
่ ย
ิ มดืม
่
สุราสี ไทยเบฟวางจําหน่าย “เบลนด์ 285” ขนาดใหม่ 345 มล.
โดยใช้มอลต์วสิ กีจ้ ากประเทศสกอตแลนด์เป็นวัตถุดบ
ิ หลักและ
เก็บบ่มในถังไม้โอ๊ค
สําหรับกลุม
่ ธุรกิจเบียร์นน
ั้ นอกเหนือจากสินค้าเรือธง เบียร์ “ช้าง”
ซึ่งครองใจผู้บริโภคมากกว่า 2 ทศวรรษ ไทบเบฟมีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายเหมาะกับผู้บริโภคในโอกาสต่างๆ ได้แก่ เบียร์
“เฟเดอร์บรอย” ซึ่งเป็นเบียร์กลุ่มพรีเมียมที่หมักบ่มจาก
German Single Malt เบียร์ “อาชา” ที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคา
เบียร์ “แทปเปอร์ ออริจินัล เอ็กซ์ตร้า” เบียร์ลาเกอร์ปริมาณ
แอลกอฮอล์ 6.5% ในบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ทันสมัยเพื่อเจาะกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเบียร์รสชาติเข้ม เบียร์ “ฮันทส์แมน” และ
เบียร์ “แบล็ค ดราก้อน” คราฟท์เบียร์สําหรับคนรุ่นใหม่ที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และหลังจากเข้าซื้อหุ้นร้อยละ
53.59 ของซาเบโก้ซงึ่ เป็นผูผ
้ ลิตเบียร์รายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในเวียดนาม
ทําให้เบียร์ “ไซ่ง่อน” เบียร์อันดับหนึ่งในตลาดเบียร์เวียดนาม
เข้ามารวมอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เบียร์ของไทยเบฟด้วย

สําหรับกลุม
่ ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ไทยเบฟมีความมุง่ มัน
่
ที่จะเสริมสร้างศักยภาพและรักษาความเป็นผู้นําตลาดผ่าน
การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอบสนองความต้องการของผูบ
้ ริโภคทุกเพศ ทุกวัย และมุง่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์สําหรับทุกช่วงเวลาในชีวิตประจําวัน ในปี 2561 ได้
ปรับโฉม โออิชิ “ฮันนี่เลมอน” ชูจุดเด่นส่วนผสมนํ้าผึ้งเฮียกขะ
มิทสึแท้จากญี่ปุ่น เป็นนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านรสชาติ
และจําหน่าย โออิชิ “ฮันนีเ่ ลมอนจีด
๊ ” รสชาติใหม่เพิม
่ ความเปรีย
้ ว
จากเลมอน 2 เท่า และลดความหวานลง
ในส่วนของเครื่องดื่มนํ้าอัดลม ได้นําเครื่องดื่ม “ซาสี่” ซึ่งเป็น
ตราสินค้าของ F&N เครื่องดื่มรูทเบียร์ต้นตํารับกลิ่นหอมและ
โฟมซ่าให้กลับมาทําตลาดในประเทศไทยอีกครั้งในบรรจุภัณฑ์
ขวดแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน
ที่ชอบลองผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ในตลาด รวมทั้งกลุ่มคนที่ช่ืนชอบและคิดถึงรสชาติอันเป็น
เอกลักษณ์ของซาสี่

ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จังหวัดลําปาง

การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
เครือข่ายการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและครอบคลุมนับเป็น
จุดแข็งหลักทีท
่ าํ ให้ไทยเบฟก้าวขึน
้ สูก
่ ารเป็นผูน
้ าํ ในธุรกิจเครือ่ งดืม
่
ในประเทศไทย ปัจจุบน
ั ไทยเบฟมีรถขนส่งสินค้ากว่า 7,000 คัน
ครอบคลุมช่องทางการจัดจําหน่ายกว่า 400,000 ร้านค้าทัว่ ประเทศ
ผ่านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเอเย่นต์ ผู้แทนจําหน่าย
รวมถึงร้านอาหารเป็นระยะเวลาอันยาวนาน นอกจากนี้ไทยเบฟ
ยังมีทีมขายตรงอีกกว่า 1,100 ทีมเพื่อจําหน่ายสินค้าให้กับ
ร้านค้าปลีกและดูแลภาพลักษณ์ของสินค้าบนชั้นวางจําหน่าย
ก่อนถึงมือผู้บริโภค ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
เครือข่ายกระจายสินค้าภายในประเทศ ไทยเบฟได้ก่อตั้งบริษัท
โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อเป็นผู้จัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ให้กับ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด และตั้งบริษัท โฮเรก้า
แมเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อครอบคลุมการกระจายสินค้าในโรงแรม
และร้านอาหารระดับสูงและเปิดโอกาสในการนําผลิตภัณฑ์ระดับ
พรีเมี่ยมจากต่างประเทศมาวางจําหน่ายในช่องทางดังกล่าว
นอกจากนี้ได้ต้ังบริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อดูแล
ทีมขายตรงที่จัดจําหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกประมาณ
270,000 แห่งทัว่ ประเทศ ในส่วนของเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์
ไทยเบฟได้ลงทุนขยายช่องทางการจัดจําหน่ายและต่อยอด
ธุรกิจเครื่องดื่มธุรกิจไม่มีแอลกอฮอล์ในบริษัท เสริมสุข จํากัด
(มหาชน) ทําให้ในปัจจุบันมีหน่วยงานในรูปบริษัทที่รับผิดชอบ
ช่องทางการขายรวมทั้งหมด 5 ช่องทางคือ ช่องทางการค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม โมเดิร์นเทรด แคชแวน โฮเรก้าและเสริมสุข
นอกจากไทยเบฟจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาเครือข่าย
กระจายสินค้าด้วยตนเองแล้ว บริษัทยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
กับคู่ค้าท้องถิ่นในตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดย
ในปี 2561 ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้า Asiaeuro International
Beverage (Hong Kong) Limited และ Asiaeuro

International Beverage (Guangdong) Co., Ltd.
เพื่อดําเนินธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์และสุราระดับ
พรีเมียมใน Greater China เพื่อเพิ่มโอกาสในการวางจําหน่าย
สุราระดับพรีเมียม และสุราซิงเกิ้ลมอลต์ สก็อตช์วิสกี้ของ
กลุ่มไทยเบฟในร้านสินค้าปลอดภาษี
ระบบกระจายสินค้าเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของบริษัท
ไทยเบฟได้ก่อตั้งบริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
(“ทีบีแอล”) ขึ้นเพื่อการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่าง
เต็มรูปแบบ โดยได้กําหนดจุดขนส่งกลยุทธ์ในแต่ละภูมิภาค
และมีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ล่าสุดในปี 2560 ทีบีแอลได้เปิด
ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคแห่งใหม่ ณ อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง เพื่อเป็นฐานในการกระจายสินค้าสู่พื้นที่ใน
ภาคเหนือ ทําให้ในปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค 3 แห่ง
ศูนย์ขนส่งหลัก 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดกําแพงเพชร และศูนย์ขนส่งย่อย 15 แห่ง โดยมีรถขนส่ง
สินค้ารถบรรทุกจํานวน 1,380 คัน ทั้งนี้ไทยเบฟมีแผนปรับ
เปลี่ยนศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคทั้งหมดให้เป็นศูนย์กระจาย
สินค้าอัจฉริยะ โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบ
ทัง้ หมดภายใต้ระบบอัตโนมัตแิ ละการใช้บก
ิ๊ ดาต้ามาทําการเชือ่ มโยง
ศูนย์ทงั้ หมด รวมทัง้ ก่อตัง้ ศูนย์กระจายสินค้าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูง
18 แห่งแทนคลังสินค้าซึ่งมีอยู่ 55 แห่งด้วยกันในปัจจุบัน และ
เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจในส่วนของธุรกิจอาหาร
ในปี 2561 ไทยเบฟได้เข้าถือหุ้นบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและ
กระจายสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าให้เหมาะสม
ตั้งแต่ออกจากโรงงานไปจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้บริการ
แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย
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รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความเป็นมืออาชีพ
หนึ่งในหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์
2020 คือ บุคลากร ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานของแต่ละ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การทํางานอย่างสูงสุดและเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มใน
ระยะยาว

ระดับบังคับบัญชา (Management Development Program:
MDP) และโปรแกรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นํา (5 Levels of
Leadership) สําหรับพนักงานทุกระดับ หลักสูตรการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสะท้อนลักษณะของผู้นํา
ที่องค์กรคาดหวัง และเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่
ความเป็นผู้นําระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

ไทยเบฟให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้เติบโตในสายอาชีพ โดยมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสที่
ท้าทายให้แก่พนักงานทุกคนผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับ
การพัฒนาหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละ
กลุ่มเพื่อให้พนักงานมีทักษะและขีดความสามารถใน
การทํางานเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
(Competency) ในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ
(Managerial Competency) ด้านความรูท
้ ก
ั ษะและความชํานาญ
ในงาน (Functional Competency) และด้านภาวะผู้นํา
(Leadership) รวมทั้งจัดโปรแกรมการพัฒนาเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง (Transformation Program) เพื่อจัดเตรียม
บุคลากรให้มค
ี วามเข้าใจและมีทศ
ั นคติพร้อมรับการเปลีย
่ นแปลง
ต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน
้ ในอนาคต โดยมีโครงการเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
พนักงานต่างๆ อาทิ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท-เอก (ThaiBev Scholarship) หลักสูตรภาคภาษา
อังกฤษ ในสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โครงการพัฒนาผู้นําผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง (Senior
Executive Development Program: SEDP) หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพผูบ
้ ริหารสูร่ ะดับอาเซียน (Asean Management
Development: AMD) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิตัล สํานักทรัพยากร
บุคคลได้ร่วมกับสํานักสารสนเทศในการพัฒนาโครงการ
Beverest เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างองค์กรและพนักงาน
หรือระหว่างพนักงานและพนักงานในกลุ่มธุรกิจทั้งในและต่าง
ประเทศ แนวทางการพัฒนาพนักงานดังกล่าวนี้เป็นการรองรับ
การบริหารบุคลากรตามแนวคิด “โอกาส...ไร้ขีดจํากัด” มุ่งเน้น
การพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการเติบโตในสายอาชีพ
และสร้างเครือข่ายในการทํางานในการเดินตามวิสัยทัศน์ 2020
ไทยเบฟมุง่ มัน
่ บริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเปี่ยมประสิทธิภาพ ความภาคภูมิใจ
ของไทยเบฟได้รับการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อสามารถ
คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บน
เวทีระดับนานาชาติ Asia’s Best Employer Brand Awards
2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ อันได้แก่ รางวัลนายจ้างยอดเยี่ยม
(Best Employer Brand) รางวัลนายจ้างในฝันแห่งปี (Dream
Employer of the Year) และรางวัลการบริหารพนักงาน
ศักยภาพสูงยอดเยี่ยม (Award for Talent Management)
จากสถาบัน Employer Branding Institute และ World
HRD Congress ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจาก 36 ประเทศในทวีปเอเชีย
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ธุรกิจของเรา

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวจากการส่งออกและ
การท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่สําหรับกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
ถึงแม้จะมีรายได้จากค่าจ้างแรงงานและรายได้จากภาคเกษตร
บางส่วนเริ่มฟื้นตัว แต่ยังคงมีภาระหนี้สินอยู่ในระดับสูง โดยมี
สัดส่วนหนี้ต่อรายได้เพิ่มขึ้น จึงทําให้การเพิ่มขึ้นของรายได้
ไม่ส่งผ่านไปสู่การบริโภคมากเท่าที่ควร เพราะบางส่วนต้อง
ถูกนําไปชําระหนี้
สําหรับตลาดเครือ่ งดืม
่ ในประเทศปี 2561 ทัง้ ในตลาดเครือ่ งดืม
่
มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ นอกจากจะได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีนัก ราคาสินค้าเครื่องดื่มใน
ประเทศที่ปรับตัวขึ้นภายหลังการขึ้นภาษีสรรพสามิตในช่วง
ปลายปี 2560 และภาษีเพือ่ เข้ากองทุนผูส้ งู อายุในช่วงต้นปี 2561
ยังส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสามารถในการซื้อสินค้าลดลง

ธุรกิจสุรา
ธุรกิจสุราในประเทศสําหรับปี 2561 ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวจากปัจจัยกําลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงอัน
เป็นผลจากราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรหลักที่ลดลง
ปัจจัยเหล่านี้ผนวกกับปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ใน
ระดับสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ลดการบริโภค
สินค้านอกบ้านและร้านอาหาร นอกจากนั้น การจัดเก็บภาษีเพื่อ
เข้ากองทุนผู้สูงอายุในเดือนมกราคม 2561 อีกร้อยละ 2 ของ
อัตราภาษีสรรพสามิตที่เสียในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริโภคต้อง
ปรับตัวกับราคาสินค้าใหม่ท่ีสูงขึ้น
นับเป็นสิง่ ทีน
่ า่ ภาคภูมใิ จทีใ่ นปี 2561 “สุราขาวรวงข้าว” สุราแรก
ของไทยที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยอย่างมั่นคงมีปริมาณขาย
อันดับ 1 ของไทย และอันดับ 2 ของโลกจากการสํารวจของ
International Wine and Sprit Research (IWSR) ประสบ
ความสําเร็จระดับโลกด้วยการได้รับการการันตีคุณภาพ
มาตรฐานสากลด้วยเหรียญรางวัล Double Gold Medal จาก
การประกวดระดับโลก San Francisco World Spirits
Competition 2018 (SFWSC)

แม้วา่ จะเป็นผูน
้ าํ ในธุรกิจสุรา ไทยเบฟยังคงมุง่ เน้นความหลากหลาย
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สุรา โดยวางจําหน่ายสินค้าสุราประเภท
พร้อมดื่ม (Ready to Drink) ได้แก่ ตราสินค้า
“สตาร์ คูลเลอร์” ไวน์คลู เลอร์พร้อมดืม
่ และ “คูลอฟ แมกซ์ เซเว่น”
ว้อดก้าพร้อมดื่มในรูปแบบกระป๋อง นับเป็นการขยายเข้าสู่
ตลาดใหม่เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่
บางกลุ่มที่มองหาเครื่องดื่มประเภท Ready to Drink
และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
ในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ธุรกิจสุรา
มีรายได้จากการขาย 105,900 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว
ร้อยละ 3.1 โดยมีปริมาณขายรวมแกรนด์ รอยัลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.2 และมีปริมาณขายที่ไม่รวมแกรนด์ รอยัลลดลง
ร้อยละ 11.5 เนื่องจากกําลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศไทย
ยังไม่ดีนัก ประกอบกับในปีที่แล้วเอเย่นต์และร้านค้ามีการซื้อ
สินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการปรับภาษี ทําให้มีปริมาณขายลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ธุรกิจสุรามีกาํ ไรสุทธิลดลงร้อยละ 13.2 เป็น 17,720 ล้านบาท
สําหรับผลิตภัณฑ์โซดา มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
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ธุรกิจเบียร์
ด้วยตลาดเบียร์ภายในประเทศในปีที่ผ่านมามีการหดตัวลง
แต่การแข่งขันยังคงอยูใ่ นระดับสูง ทําให้บริษท
ั ต้องผลักดัน
ยอดขายรวมถึงจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนื่องโดยยังมุ่งเน้นการทํากิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
สื่อสารจุดยืนของแบรนด์ช้าง “ช้าง เติมเต็มคําว่าเพื่อน”

นอกจากนี้ แบรนด์ชา้ งให้ความสําคัญกับนวัตกรรมด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยเปิดตัวเบียร์ “ช้าง” กระป๋องโฉมใหม่เพื่อเสริมภาพลักษณ์
ให้มีความพรีเมี่ยมทันสมัยมากขึ้น รวมถึง Chang Sleek Can
Tin Box Limited Edition และเบียร์ “ช้าง” ในบรรจุภัณฑ์ขวด
แชมเปญสําหรับช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง

แนวคิดหลักที่แบรนด์ช้างเน้นมาโดยตลอด คือ การสร้าง
ประสบการณ์ร่วมให้กับผู้บริโภค (Experiential Marketing)
ผ่านการสร้างช่วงเวลาและประสบการณ์พิเศษที่น่าจดจําร่วมกัน
ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านอาหาร ดนตรี ไลฟ์สไตล์และ
กีฬา อาทิ “Chang Sensory Trails” งานดนตรีพร้อมกับเมนู
อาหารหลากหลายที่จัดขึ้นทั่วประเทศ คอนเสิร์ต “Chang
Music Connection” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มหานครดนตรี
Musictropolis” งานดนตรีที่เชื่อมมิตรภาพระหว่างกลุ่มศิลปิน
ระดับแนวหน้าของเมืองไทยกับผู้ฟัง ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันเป็น
ปีที่ 5 กิจกรรม “Chang Carnival Presents The Green
World” ภายใต้แนวคิดความเป็นป่าในเมือง โดยถ่ายทอด
เรื่องราวผ่านเสียงดนตรี การแสดง ศิลปะการจัดวางสมัยใหม่
(Modern Art Installation) ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง
กันของผู้บริโภค และกิจกรรม “Chang Football Moment”
ที่ต่อยอดการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของช้างที่ได้รับความนิยม
และสามารถดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลให้มาทํากิจกรรม
กีฬาร่วมกัน

ปี 2561 นับเป็นอีกปีที่น่ายินดีเมื่อ เบียร์ “ช้าง” และนํ้าแร่
ธรรมชาติ “ช้าง” สามารถคว้ารางวัล Gold Quality Award
ประเภทเครื่องดื่มเบียร์ นํ้าดื่มและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
จากสถาบัน Monde Selection 2018 World Quality
Selections ซึง่ ถือเป็นเวทีการประกวดระดับนานาชาติทจี่ ด
ั ขึน
้
เป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ เบียร์ “ช้าง” ได้รบ
ั รางวัล World Beer
Championships 2018 ระดับ Silver จาก Tastings.com
ถือเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพและรสชาติที่ได้รับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ

การดําเนินธุรกิจของแบรนด์ชา้ งอยูภ
่ ายใต้ปรัชญาความ “ละเมียด”
ซึ่งบอกเล่าถึงหลักความเป็นไทย ความละเมียดหมายถึง
การใส่ใจกับทุกรายละเอียด ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน
การผลิต ตั้งแต่การคัดสรรแหล่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยม กระบวนการ
ผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกและควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญ
มืออาชีพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงความสมบูรณ์แบบ
ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด อันเป็นแรงขับเคลื่อนแบรนด์
ช้างให้แข็งแกร่ง

สําหรับเบียร์ “เฟเดอร์บรอย” เบียร์ระดับพรีเมียมซึ่งเป็นเบียร์
แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวใช้วต
ั ถุดบ
ิ German Single Malt จากประเทศเยอรมนี
ทีม
่ าจากแหล่งผลิตเพียงแหล่งเดียว ในปีนี้ เบียร์ “เฟเดอร์บรอย”
สร้างสีสันให้กับผู้บริโภคด้วยการนําเสนอ “เฟเดอร์บรอย
ไวส์เบียร์” (Federbräu Weiss Bier) ซึ่งเป็นวีทเบียร์ (Wheat
Beer) แบบคลาสสิกสไตล์เยอรมันด้วยปริมาณแอลกอฮอล์
ที่ 4% คงความเป็นเอกลักษณ์ภายใต้แนวคิด Simply German
ของเฟเดอร์บรอย
ในปี 2561 “เฟเดอร์บรอย” ได้รับรางวัล Silver Quality
Award ประเภทเครื่องดื่มเบียร์ นํ้าดื่มและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ จากสถาบัน Monde Selection 2018 World
Quality Selections และรางวัล World Beer Championships
2018 ระดับ Silver จาก Tastings.com
ไทยเบฟยังคงพัฒนาต่อยอดกลุ่มสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับ
โอกาสและแนวโน้มของตลาด ในปี 2561 ได้วางจําหน่าย เบียร์
“แทปเปอร์ ออริจน
ิ ล
ั เอ็กซ์ตร้า” เบียร์ลาเกอร์ปริมาณแอลกอฮอล์
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6.5% ในบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ทันสมัย เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบ
เบียร์รสชาติเข้ม และคราฟท์เบียร์ “ฮันทส์แมน” วีทเบียร์ สไตล์
เบลเจี้ยน ปริมาณแอลกอฮอล์ 4% สีนํ้าเบียร์มีความขุ่น จาก
การใช้ Wheat Malt เป็นส่วนผสมในการหมักนอกเหนือจาก
Barley Malt และคราฟท์เบียร์ “แบล็ค ดราก้อน” เบียร์แดงซึ่ง
มีปริมาณแอลกอฮอล์ 4% เป็นเบียร์ในประเภท Amber Ale
ซึ่งใช้มอลต์ที่ผ่านการคั่วจนมีสีเข้ม ส่งผลให้เบียร์มีสีแดงเข้ม
กว่าลาเกอร์ทั่วไป นับเป็นคราฟท์เบียร์สําหรับคนรุ่นใหม่ที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ธุรกิจเบียร์ในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
มีรายได้จากการขาย 94,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.8
โดยมีปริมาณขายรวมซาเบโก้เพิ่มขึ้นร้อยละ 140.6 และมี
ปริมาณขายที่ไม่รวมซาเบโก้ลดลงร้อยละ 11.4 จากกําลังซื้อ
ของผู้บริโภคในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ตลาดเบียร์ยังคง
ท้าทาย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กําไรสุทธิของ
ธุรกิจเบียร์ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.4 เป็น 2,805 ล้านบาท

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ไทยเบฟขยายธุรกิจสูต
่ ลาดเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์อย่างเต็มตัว
จากการซื้อกิจการโออิชิ บริษัทเครื่องดื่มชาเขียวอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย เข้าซื้อเสริมสุข บริษัทเครื่องดื่มที่มีเครือข่าย
กระจายสินค้าครอบคลุมที่สุดในประเทศไทยและ F&N ผู้ผลิต
และจัดจําหน่ายเครือ่ งดืม
่ และสิง่ พิมพ์ชน
้ั นําของสิงคโปร์ทม
ี่ ชี อื่ เสียง
ยาวนาน ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ของไทยเบฟ ได้แก่ ชาเขียว ”โออิชิ” เครื่องดื่มนํ้าอัดลม ”เอส”
และ นํ้าดื่ม “คริสตัล”
เพื่อบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ 2020 ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ได้เน้นการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ สําหรับตลาดชาเขียว
พร้อมดื่มในปี 2561 นั้นมีการบริโภคที่หดตัวลง สาเหตุหลัก

จากการเริ่มเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มชาเขียวใน
เดือนกันยายน ปี 2560 โดยคํานวณจากราคาขายปลีกแนะนํา
และปริมาณส่วนผสมนํ้าตาล ซึ่งอัตราภาษีตามปริมาณส่วน
ผสมนํ้าตาลนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดจนกระทั่งถึงอัตราสูงสุดใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจชาเขียว
ปรับราคาสินค้าขึ้น ทางไทยเบฟมองหาทิศทางในการปรับตัว
ให้เข้ากับการคิดภาษีสรรพสามิตสําหรับชาเชียวในหลายวิธี อาทิ
การวางจําหน่ายชาเขียว”โออิช”ิ ขนาดใหม่ 350 ml ซึ่งมีขนาด
เล็กลงเพื่อคงราคาขายเท่าเดิมก่อนขึ้นภาษี และนําเสนอชาเขียว
”โออิชิ” สูตรใหม่ที่มีปริมาณนํ้าตาลน้อยลงเพื่อรับมือกับภาษี
และตอบรับแนวโน้มเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพที่เริ่มมีมาก
ขึ้นในปัจจุบัน
ในปี 2561 โออิชิยังคงรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดในประเทศได้
อย่างต่อเนื่อง โดยโออิชิพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านรสชาติ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ “โออิชิ ฮันนี่เลมอน” ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้า
หมายที่สนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น โดยชูจุดเด่นส่วนผสม
ของนํ้าผึ้งเฮียกขะมิทสึแท้จากญี่ปุ่น พร้อมปรับฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์
แบบใหม่ให้ทน
ั สมัย นอกจากนัน
้ ยังเปิดตัวรสชาติใหม่ “โออิชิ
ฮันนี่เลมอนจี๊ด” เพิ่มความเปรี้ยวจากเลมอน 2 เท่าและลด
ความหวานลงโดยมีศิลปินวง BNK48 เป็นตัวแทนสินค้า
เนื่องจากเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีคาแรกเตอร์ความเป็นญี่ปุ่น
สนุกสนาน และตรงกับแก่นคุณค่าของแบรนด์ของโออิชิ
“โออิชิ” ตอกยํ้าการเป็นตราสินค้าชาเขียวคุณภาพโดยได้รับ
การรับรองจากสถาบันต่างๆ มากมายในปี 2561 อาทิ
• Thailand’s Most Admired Brand
• Thailand’s Most Powerful Brand of Thailand 2018
• Thailand’s Most Social Powerful Brand 2018 จาก
นิตยสาร BrandAge

และรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2018
ในฐานะที่โออิชิกรีนทีเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดใน
กลุ่มสินค้าชาเขียวพร้อมดื่มจากคณะพาณิชย์ศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน

สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มอัดลม “เอส” ถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักใน
การรุกตลาดเครือ่ งดืม
่ นํา้ อัดลมของไทย ด้วยจุดแข็งของเสริมสุข
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าที่มีเครือข่ายครอบคลุม
ทั่วประเทศ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด สร้างการรับรู้
ตราสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ “เอส” เป็นตราสินค้าเครือ่ งดืม
่
อัดลมอันดับ 3 ของประเทศไทย ในส่วนของ ”เอส เพลย์” ได้รับ
ผลตอบรับที่ดี โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดนํ้าสีเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในส่วนของตลาดนํ้าดื่ม ในปี 2561 “คริสตัล” ประสบ
ผลสําเร็จอย่างสูงด้านยอดขาย ปัจจุบันคริสตัลเป็นผู้นําใน
ตลาดนํ้าดื่มของไทย อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นใน
การสร้างตราสินค้านํ้าดื่มคุณภาพที่มีความทันสมัย และได้รับ
รางวัลตอกยํ้าความสําเร็จอย่างมากมาย ด้วยรางวัลมาตรฐาน
การผลิตนํ้าดื่มระดับโลกจากสถาบัน NSF สหรัฐอเมริกา และ
รางวัลมาตรฐานระดับประเทศ อ.ย. ควอลิตี้ อวอร์ด ถึง 5 ครั้ง
รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 Food Safety
ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร มาตรฐาน
ฮาลาลซึ่งเป็นเครื่องหมายตรารับรองสําหรับชาวมุสลิม
การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรในการเป็นตัวอย่าง
องค์กรที่มีการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย รวมถึงเป็นนํ้าดื่มยี่ห้อแรกของประเทศไทยที่ได้
รับรอง “ฉลากลดโลกร้อน”ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองในฐานะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2561ได้เข้าร่วมโครงการเลิกใช้พลาสติกหุ้ม
ฝาขวดนํ้าดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) เพื่อลดปริมาณ
ขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ไทยเบฟยังดําเนินกลยุทธ์เพิ่มรายได้จากการวาง
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจเครี่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภค
ที่ชื่นชอบรสชาติและโฟมซ่าของรูทเบียร์ จึงได้นํา “ซาสี่”
เครื่องดื่มรูทเบียร์ต้นตํารับกลิ่นหอมและโฟมซ่าให้กลับมา
สร้างความคึกคักให้ตลาดนํ้าอัดลมอีกครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลักเป็นกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยทํางานที่ชอบลองของใหม่ที่มี
ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาด รวมทั้งกลุ่มคน
ที่ชื่นชอบและคิดถึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของซาสี่
นอกจากการดําเนินธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใน
ประเทศ ไทยเบฟยังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจออกสู่
ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2561 มีรายได้
จากการขาย 16,184 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.5 จากปีก่อน
ถึงแม้จะมีปริมาณขายของนํ้าดื่มและเครื่องดื่มอัดลมเพิ่มขึ้น
โดยธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปีน้ีมีผลขาดทุนสุทธิ
เพิ่มขึ้นเป็น 1,244 ล้านบาท
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รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน โออิชิได้พัฒนาและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน
ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งที่หลากหลาย เช่น แซนด์วิช เกี๊ยวซ่า
เส้นราเมน และข้าวหน้าต่างๆ เพื่อรองรับแนวโน้มการขยายตัว
ของตลาดอาหารพร้อมทาน และความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ เน้นการรับประทาน
อาหารที่สะดวกและรวดเร็ว โดยมีครัวกลางโออิชิ ซึ่งตั้งอยู่ที่
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นศูนย์กลางการผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับโลก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
เทียบเท่าระดับสินค้าส่งออก ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ได้แก่
ระบบ GMP/HACCP และระบบ BRC (British Retail
Consortium) ซึ่งเป็นระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยทาง
อาหาร ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (เกรด A) และยังได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อการส่งออกจาก
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์ ด้วยผลการ
ประเมินระดับดีเยี่ยมเช่นกัน

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารของฟู้ด ออฟ เอเชีย

ธุรกิจอาหาร
นอกเหนือจากการเป็นผู้นําในธุรกิจเครื่องดื่ม ปัจจุบันไทยเบฟ
ให้ความสําคัญกับธุรกิจอาหารมากขึ้น โดยเริ่มขยายธุรกิจ
อาหารออกจากธุรกิจอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ ผ่านการก่อตั้ง
ฟู้ด ออฟ เอเชีย ในปี 2558 เพื่อส่งมอบบริการให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม ทุกความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่ร้านอาหารทั่วไป
ในชีวิตประจําวันซึ่งผู้บริโภคคุ้นเคย (Street Food)
ร้านอาหารจานด่วน (Fast Food) ร้านอาหารที่เน้นบรรยากาศ
นั่งสบาย (Casual Dining) และร้านอาหารที่เน้นทั้งบรรยากาศ
และการบริการชั้นเยี่ยม (Fine Dining) ผ่านกลยุทธ์หลัก
4 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงผู้บริโภค นวัตกรรม การใช้ดิจิทัล
ขับเคลื่อนธุรกิจ และการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
ปัจจุบันกลุ่มอาหารของไทยเบฟ ประกอบด้วย

กลุ่มธุรกิจอาหารของโออิชิ
ธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่น โออิชิประกอบและพัฒนาธุรกิจ
ร้านอาหารสไตล์ญป
ี่ น
ุ่ ทีห
่ ลากหลายทีม
่ เี อกลักษณ์ความเป็นญีป
่ น
ุ่
ทั้งบุฟเฟต์ ชาบู ยากินิกุ รวมไปถึงอาหารประเภทราเมน
และข้าวหน้าต่างๆ ซึ่งให้บริการครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ
ทุกวัย โดยปัจจุบันมีร้านอาหารในเครือทั้งหมดจํานวนรวมกว่า
250 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ “โออิชิ แกรนด์” “ชาบูชิ” “โออิชิ
อีทเทอเรียม” “โออิชิ บุฟเฟต์” “นิกุยะ” “โออิชิ ราเมน”
“คาคาชิ” นอกจากนี้ “โออิชิ เดลิเวอรี่” ถือกําเนิดขึ้นเพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งอาหารสไตล์ญี่ปุ่นให้ผู้บริโภค
ได้อร่อยกันถึงบ้าน

ฟู้ด ออฟ เอเชีย ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมพลังร่วมภายใน
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีแนวคิดสร้างความโดด
เด่นด้วยการชูอัตลักษณ์อาหารและเครื่องดื่มของประเทศต่างๆ
ปัจจุบันเปิดดําเนินการร้านอาหารหลากหลายประเภท ดังนี้
ธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์
ของตัวเอง ประกอบไปด้วยแบรนด์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
ศูนย์อาหาร “ฟู้ด สตรีท” ร้านอาหาร “SO asean Café &
Restaurant” ร้านอาหารสไตล์ตะวันตก “Hyde & Seek”
ร้านอาหารจีน “หม่าน ฟู่ หยวน” และร้านอาหารไทย Fine
Dining “บ้านสุริยาศัย”
ธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่ ในรูปแบบ “Joint
Venture” ร้านเบเกอรี่ “เอ็มเอ็กซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่
ร้านอาหารไทย “คาเฟ่ ชิลลี่” “พอท มินิสทรี” “เสือใต้”
และ “Eat Pot”
ธุรกิจร้านอาหาร ที่เป็นแฟรนไชส์ซี ปลายปี 2560 บริษัท
เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จํากัด (QSA) เข้าเป็นพันธมิตร
ธุรกิจกับบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) เจ้าของแฟรนไชส์ KFC ในการมอบสิทธิ์การเป็น
แฟรนไชส์ซใี นการบริหารร้าน KFC จํานวน 252 ร้าน ในประเทศไทย
และในปี 2561 ได้มีการขยายอีก 16 ร้าน ส่งผลให้บริษัทมี
ร้าน KFC ทั้งสิ้น 268 ร้าน สิ้นสุดเดือนกันยายน 2561
ในปี 2561 ธุรกิจอาหารมีรายได้จากการขาย 13,265 ล้านบาท
เติบโตร้อยละ 96.8 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้
จากสไปซ์ ออฟ เอเชีย และ เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย
และสามารถทํากําไรในปีนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 432.7 เป็น
554 ล้านบาท
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ธุรกิจต่างประเทศ

ธุรกิจสุรา
ไทยเบฟสร้างความเติบโตของธุรกิจต่างประเทศ ภายใต้
การดูแลของ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
(“อินเตอร์เบฟ”) สํานักงานใหญ่ของอินเตอร์เบฟตั้งอยู่ที่
เกาะฮ่องกง และมีสาขาในประเทศสิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา จีน ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม
บริษัทจําหน่ายผลิตภัณฑ์สก็อตซ์วิสกี้ของอินเวอร์เฮาส์
เบียร์ช้าง สุราไทย ไวน์จีน สุราจีน และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ของไทยเบฟ ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก วิสัยทัศน์
ของอินเตอร์เบฟ คือ การเป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจร
มีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสําหรับผู้บริโภค
ทั่วโลก และสร้างรายได้ในสัดส่วนที่มีนัยสําคัญต่อรายได้รวม
ของไทยเบฟตามวิสัยทัศน์ 2020
ปัจจุบัน ธุรกิจต่างประเทศของไทยเบฟประกอบด้วยโรงงานสุรา
5 แห่งในสกอตแลนด์ โรงงานสุรา 2 แห่งในประเทศเมียนมา
โรงงานสุรา 1 แห่งในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน และโรงงาน
เบียร์กว่า 20 แห่งในประเทศเวียดนาม

ผลการดําเนินงาน
ธุรกิจต่างประเทศ
ธุรกิจต่างประเทศในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 820 เมื่อเทียบกับปีก่อน
โดยธุรกิจสุราในต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรวมยอด
ขายสุราของแกรนด์ รอยัลเข้ามาเป็นหลัก ในขณะที่สุราวิสกี้
ระดับพรีเมี่ยม มีการเติบโตที่ดี นอกจากนี้ ธุรกิจเบียร์มีรายได้
จากการขายเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายเบียร์
ของซาเบโก้ท่ีรวมเข้ามาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

สินค้ากลุ่มสก็อตซ์วิสกี้ถือเป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้แก่
ธุรกิจต่างประเทศ แม้ว่าในปัจจุบัน ยอดขายส่วนมากของกลุ่ม
ธุรกิจสุราในต่างประเทศจะมาจากภูมิภาคยุโรป แต่บริษัทได้
วางแผนที่จะรุกตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง
เป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ 2020
ในปี 2561 ได้มก
ี ารปรับเปลีย
่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของสุราอินเวอร์เฮ้าส์
จิน “Caorunn” และซิงเกิลมอลต์ “Old Pulteney” เพื่อให้
ภาพลักษณ์ดูมีความทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงภาพลักษณ์ของ
ดีไซน์ของขวดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดย “Caorunn” และ
Old Pulteney” โฉมใหม่เริ่มวางจําหน่ายในสหราชอาณาจักร
ในเดือนมีนาคม 2561และเดือนสิงหาคม 2561 ตามลําดับ
หลังจากทีไ่ ทยเบฟได้เข้าซือ้ หุน
้ ร้อยละ 75 ของแกรนด์รอยัลกรุป
๊
ซึง่ เป็นผูเ้ ล่นรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในตลาดวิสกีข้ องประเทศเมียนมา ซึ่งมี
ตราสินค้าวิสกี้ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล คือ สุรา “แกรนด์รอยัล
วิสกี้” ในปี 2561 แกรนด์รอยัลกรุ๊ปได้เปิดตัวปรับเปลี่ยน
โฉมผลิตภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
การเป็นตราสินค้าที่มีความพรีเมี่ยม และในช่วงปลายปี 2561
เปิดตัว MacArthur’s Blended Scotch Whisky สก็อตช์วิสกี้
แบรนด์แรกที่นําเข้านํ้าสุราจากประเทศสกอตแลนด์และบรรจุ
ขวดในประเทศเมียนมา อันเป็นผลงานของการทํางานร่วมกัน
ระหว่างแกรนด์รอยัลกรุป
๊ และโรงกลัน
่ สุราอินเวอร์เฮ้าส์ในประเทศ
สกอตแลนด์
นอกจากนี้ ไทยเบฟยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับคู่ค้าท้องถิ่นใน
ตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยในปี 2561 ได้จัดตั้ง
กิจการร่วมค้า Asiaeuro International Beverage (Hong Kong)
Limited และ Asiaeuro International Beverage (Guangdong)
Co., Ltd. เพื่อดําเนินธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์และสุรา
ระดับพรีเมียมใน Greater China เพื่อเพิ่มโอกาสในการวาง
จําหน่ายสุราระดับพรีเมียมและสุราซิงเกิ้ล มอลต์ สก็อตช์วิสกี้
ของกลุ่มไทยเบฟในร้านสินค้าปลอดภาษี

105

รายงานประจําปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ของทีมสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ โดยโลโก้ของเบียร์ไซง่อน
จะอยู่บนแขนเสื้อชุดแข่งทั้ง 3 แบบของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้
ส่วนเบียร์ช้าง ได้รับสิทธิ์จําหน่ายที่คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม
เพือ่ สนับสนุนการรุกตลาดระดับโลก การจัดกิจกรรมทางการตลาด
จะมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง
และมุ่งเน้นผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาทิ “Chang
Sensory Trails” นําเสนออาหารไทยในรูปแบบใหม่ พร้อมกับ
เครื่องดื่มอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสื่อสารความเป็นไทยสู่ระดับ
สากล ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ นครลอสแอนเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ธุรกิจเบียร์
ในการขับเคลื่อนธุรกิจเบียร์ของไทยเบฟเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็น
ผู้นําในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยเบฟได้เข้าถือ
หุ้นร้อยละ 53.59 ในซาเบโก้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
เบียร์รายใหญ่ที่สุดของเวียดนามและได้รับการยอมรับอย่างสูง
ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําในประเทศเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียง อาทิ เบียร์ไซ่ง่อน ไซ่ง่อน
สเปเชียลและ 333 ซึง่ ถือเป็นการลงทุนทีส
่ ง่ เสริมธุรกิจเครือ่ งดืม
่
ของไทยเบฟตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทได้เป็นอย่างดี
ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการ ไทยเบฟและซาเบโก้ได้ทํางาน
ร่วมกันเพือ่ ปรับปรุงผลการดําเนินงาน มองหาโอกาสในการดําเนิน
ธุรกิจร่วมกัน รวมถึงทบทวนตราสินค้าและกลุม
่ ผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มการเติบโตของยอดขาย
ในปี 2561 ไทยเบฟยังคงมุง่ เน้นการสร้างความเติบโตด้านยอดขาย
ของเบียร์ช้างส่งออกในตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันเบียร์ช้างมีวาง
จําหน่ายในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ยุโรปกลางและเอเชีย เพือ่ นําเสนอรสชาติของเบียร์ไทยสูท
่ ก
ุ มุมโลก
เบียร์ช้างเป็นเบียร์ที่มีปริมาณขายอันดับ 1 ของเบียร์ไทยใน
ฮ่องกง และสามารถวางจําหน่ายครอบคลุมทุกช่องทางของ
ร้านอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารริมทางหรือร้านที่มี
บรรยากาศนั่งสบาย
สําหรับประเทศสิงคโปร์ เบียร์ช้างนับเป็นเบียร์ที่มีปริมาณขาย
อันดับ 1 ของเบียร์ไทย มีวางจําหน่ายในทุกช่องทางของ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และครอบคลุมร้านอาหารไทยร้อยละ 80
ในส่วนของประเทศประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพในการเติบโต F&N ได้ร่วมทุนกับ Than Lwin Aye
Yar Industrial Production & Construction Co., Ltd.
สร้างโรงงานผลิตเบียร์ Emerald Brewery Myanmar Ltd.
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการสร้างธุรกิจในตลาดอาเซียน โดยคาดว่า
จะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตได้ในปลายปี 2562
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เบียร์ช้างอยู่เหนือคู่แข่งในด้าน
ของการวางจําหน่ายในร้านอาหารไทย และ ในเดือนสิงหาคม
2561 เครื่องดื่มตราช้างและเบียร์ไซง่อน ได้เข้าเป็นสปอนเซอร์

ในขณะเดียวกัน “Chang Urban Pulse” เป็นการนําศิลปินของ
ไทยและศิลปินของเมืองที่ไปเยือนมาทํากิจกรรมร่วมกัน เพื่อ
สร้างประสบการณ์แปลกใหม่และประทับใจให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่
ในประเทศสิงคโปร์และประเทศเวียดนาม

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ในปี 2561 ไทยเบฟให้ความสนใจธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์
ในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
โดยโออิชเิ ป็นตราสินค้าหลักในการรุกตลาดต่างประเทศของไทยเบฟ
ปัจจุบันโออิชิเป็นผู้นําตลาดเครื่องดื่มชาเขียวในกัมพูชาและลาว
และได้มก
ี ารปรับเปลีย
่ นโครงสร้างการจัดจําหน่ายสินค้าจากการใช้
ผู้จัดจําหน่ายหลายรายเป็นผู้จัดจําหน่ายเพียงรายเดียวซึ่งมี
ประสบการณ์และมีเครือข่ายในการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
ส่งผลให้โออิชิมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นและล่าสุดอยู่เหนือ
คู่แข่งในหลายจังหวัดในประเทศกัมพูชา
โออิชิมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะกับแต่ละประเทศ
ทั้งในรูปแบบของการสื่อสาร กิจกรรมทางการตลาด และราคา
ที่เหมาะสมกับช่องทางการขายต่างๆ พร้อมการใช้ดิจิตอล
แพลทฟอร์มเข้าช่วยทําการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง อาทิ การเปิด
ตัวโออิชิรสทับทิมในกัมพูชาเพื่อตอบสนองความชื่นชอบของ
ผู้บริโภค และโออิชิองุ่นเคียวโฮนําร่องทําตลาดในประเทศลาว
เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นเป็นหลัก และในปีน้ีโออิชิยังมองถึง
การขยายฐานเข้าไปในเมียนมาอีกด้วย โดยไทยเบฟจะเดินหน้า
สํารวจโอกาสการเติบโตในประเทศอื่นๆ ในกลุม
่ ประเทศอาเซียน
และวางตําแหน่งตราสินค้าอย่างเฉพาะเจาะจงในตลาดต่างๆ ต่อไป

ธุรกิจอาหาร
ปัจจุบัน โออิชิ มีสาขาร้านอาหารญี่ปุ่น “ชาบูชิ” 2 สาขาที่
ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาเพื่อรองรับโอกาสการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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รายงานวิเคราะห์
และคำ�ชี้แจงของฝ่ายบริหาร
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

ในไตรมาสสุดท้ายสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มี
การจัดตั้ง บริษัท Asiaeuro International Beverage
(Guangdong) Co. , Ltd. (“AIB (GD)”) ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (“P.R.C.”) เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง
International Beverage Holdings (China) Limited
(“IBHC”) บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ฯ กับ Asiaeuro
Wines & Spirits (Shenzhen) Co., Ltd. (“AE (SZ)”) ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือของบริษัทอื่นภายนอก โดยได้ถือหุ้นสัดส่วน
51 ต่อ 49 ตามล�ำดับ ซึ่งได้ด�ำเนินการและจดทะเบียนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ด�ำเนินธุรกิจ น�ำเข้า จัดจ�ำหน่ายไวน์
และสุราระดับพรีเมียมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ก่อนหน้านี้ IBHC และ Asia Group Corporate Limited ซึ่ง
เป็นในเครือของบริษัทอื่นภายนอก และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กับ AE (SZ) ที่ด�ำเนินกิจการและจดทะเบียนในฮ่องกง ได้เสร็จ
สิ้นการจดทะเบียนร่วมค้า โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 51 ต่อ 49
ตามล�ำดับ ในกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนในฮ่องกงภายใต้ชื่อ
Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited
ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจ น�ำเข้า และจัดจ�ำหน่ายไวน์ตา่ งประเทศ พรีเมีย
่ ม
และสุราใน the Greater China region
ในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้า
ซื้อหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ฮาวี) ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งอาหารในประเทศ เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้รวมสินทรัพย์และหนี้สินของฮาวีอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และรวมผลการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินสดอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม
ตามล�ำดับ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นมา โดยแสดง
กิจการของฮาวีอยู่ในส่วนงานธุรกิจอาหาร ผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสดของ Sabeco ได้รวมในงบก�ำไรขาดทุนรวม
และงบกระแสเงินสดรวมในไตรมาส 2 ด้วยแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สินค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกประเภทและยาสูบ ทั้งสินค้าน�ำเข้าและสินค้าที่
ผลิตในประเทศ ได้ถูกจัดเก็บภาษีของภาษีสรรพสามิตเพิ่มอีก
ร้อยละ 2 ตามกฎหมาย เพื่อส่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
ในไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทเข้าซื้อ
กิจการทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่ (1) ซื้อหุ้นร้อยละ 76 ของหุ้น
ทั้งหมดในบริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด (SOA) เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2560 เพื่อด�ำเนินกิจการร้านอาหารประเภทฮอทพอต
และอาหารไทยจ�ำนวน 10 ร้าน (2) ซื้อหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้น
ทั้งหมดในบริษัท เมียนมาร์ ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด และบริษัท เมียนมาร์ ดิสทิลเลอรี่ (MSC &
MDC) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
สุราในเมียนมา (3) ซื้อกิจการร้านเคเอฟซีในประเทศไทย 252
ร้านโดยบริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด (QSA) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และ
(4) ซื้อหุ้นร้อยละ 53.59 ในบริษัท ไซง่อน เบียร์ - แอลกอฮอล์
– เบฟเวอเรจ – คอร์เปอเรชั่น (Sabeco) ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ปัจจุบันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) เมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อด�ำเนินธุรกิจเบียร์เป็นหลัก ทั้งนี้
บริษัทได้รวมสินทรัพย์และหนี้สินของ SOA, MSC & MDC และ
QSA อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 และรวมผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับงวด
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ของ SOA, MSC&MDC และ
QSA อยู่ในงบก�ำไรขาดทุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมตาม
ล�ำดับ เนื่องจากการเข้าซื้อธุรกิจ Sabeco เกิดขึ้นในช่วงใกล้สิ้น
เดือนธันวาคม 2560 จึงได้รวมเฉพาะสินทรัพย์และหนี้สินในงบ
แสดงฐานะการเงินรวมส�ำหรับไตรมาส 1 ส่วนผลการด�ำเนิน
งานและกระแสเงินสดได้รวมในงบก�ำไรขาดทุนรวมและงบ
กระแสเงินสดรวมในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เป็นต้นมา โดยแสดงกิจการของ SOA และ QSA อยู่ในส่วนงาน
ธุรกิจอาหาร กิจการของ MSC&MDC อยู่ในส่วนงานธุรกิจสุรา
และกิจการของ Sabeco อยู่ในส่วนงานธุรกิจเบียร์
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทได้ใช้เงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loans) จากธนาคารหลาย
แห่งทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นเงินทุนส�ำหรับซื้อกิจการใน
ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทได้ออกหุ้นกู้อายุตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี เป็นเงินต้นจ�ำนวน
50,000 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2561 และจ�ำนวน 77,000
ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 127,000
ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 1 ปี 2568 (จ�ำนวน 9,300 ล้านบาท) หุ้น
กู้ชุดที่ 1 ปี 2571 (จ�ำนวน 14,500 ล้านบาท) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ปี
2571 (จ�ำนวน 13,719 ล้านบาท) มีสิทธิในการไถ่ถอนโดยมี
ค่าธรรมเนียมส�ำหรับการไถ่ถอนก่อนครบก�ำหนดไถ่ถอนอัตรา
ร้อยละ 0.20 ของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้

บริษัทใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ระยะสั้น
(Bridging Loans) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ในส่วนเงินกู้ระยะสั้น
(Bridging Loans) คงเหลือในรูปสกุลเงินบาทจะครบก�ำหนด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งทางบรัษัทวางแผนที่จะจ่ายก่อน
ครบก�ำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562ด้วยเงินสดรับจากการ
ด�ำเนินงาน เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้สกุลเงินบาท
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือวิธีการจัดเก็บภาษีโดยใช้
ราคาขายปลีกแนะน�ำแทนการใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
อย่างไรก็ตาม ภาษีสรรพสามิตยังคงจัดเก็บจากทั้งอัตราภาษี
ตามมูลค่า (ร้อยละของราคาขายปลีกแนะน�ำ ) และอัตราภาษี
ตามปริมาณแอลกอฮอล์ ( บาทต่อลิตรของปริมาณ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ) โดยอัตราภาษีสรรพสามิตได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้

เบียร์
เดิม: 155 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 48 ของราคาขายส่งช่วงสุดท้ายไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม
ใหม่: 430 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 22 ของราคาขายปลีกแนะน�ำไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่
สุราขาว
เดิม: 145 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสท
ุ ธิแ์ ละ
ร้อยละ 4 ของราคาขายส่งช่วงสุดท้ายไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่
ใหม่: 155 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 2 ของราคาขายปลีกแนะน�ำไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่
สุรากลั่นอื่นๆ
เดิม: 250 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 25 ของราคาขายส่งช่วงสุดท้ายไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม
ใหม่: 255 บาทต่อลิตรของปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และ
ร้อยละ 20 ของราคาขายปลีกแนะน�ำไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม
ส�ำหรับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ : น�้ำแร่เทียม น�้ำโซดา น�้ำ
อัดลม น�้ำผลไม้และน�้ำพืชผัก ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือมีปริมาณ
แอลกอฮอล์ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งบรรจุในภาชนะและผนึกไว้
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือวิธีการจัดเก็บภาษีโดยใช้ราคาขาย
ปลีกแนะน�ำแทนการใช้ราคาขายหน้าโรงงาน และภาษีสรรพ
สามิตจากปริมาณส่วนผสมน�้ำตาลซึ่งน�ำมาใช้เป็นครั้งแรก
ภาษีสรรพสามิตจะจัดเก็บจากทั้งอัตราภาษีตามมูลค่า ( ร้อยละ
ของราคาขายปลีกแนะน�ำ ) และ อัตราภาษีตามปริมาณส่วน
ผสมของน�้ำตาล ( บาทต่อกรัมของปริมาณส่วนผสมของ
น�้ำตาล ) เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้ำตาลมากกว่า 6 กรัมต่อ
100 มิลลิลิตรขึ้นไป จะถูกจัดเก็บด้วยอัตราภาษีตามปริมาณ
ส่วนผสมของน�้ำตาลนี้ ซึ่งอัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น ทุกๆ สองปี จน
กระทั่งถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปจึงจะเป็นอัตราคงที่
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ผลประกอบการส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
กลุ่มบริษัท
กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FPL

(หน่วย : ล้านบาท)
รวม

229,695

-

229,695

ก�ำไรขั้นต้น

67,218

-

67,218

EBITDA

32,437

3,728

36,165

ก�ำไรสุทธิ

17,325

3,401

20,726

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จ�ำแนกตามธุรกิจ:

15,129

3,401

18,530

สุรา

16,977

-

16,977

เบียร์

1,464

-

1,464

(1,323)

-

(1,323)

งวด 12 เดือนของปี 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)
รายได้จากการขาย

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
อาหาร
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
F&N/FPL

521

(2,510)

-

521

(2,510)

-

3,401

3,401

กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FPL

รวม

189,997

-

189,997

ก�ำไรขั้นต้น

58,098

-

58,098

EBITDA ก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

32,675

3,930

36,605

ก�ำไรสุทธิก่อนก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

22,799

3,385

26,184

-

8,497

8,497

EBITDA

32,675

12,427

45,102

ก�ำไรสุทธิ

22,799

11,882

34,681

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จ�ำแนกตามธุรกิจ :

22,628

11,882

34,510

สุรา

20,420

-

20,420

เบียร์

3,130

-

3,130

งวด 12 เดือนของปี 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)
รายได้จากการขาย

ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

(994)

-

(994)

72

-

72

ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

-

8,497

8,497

F&N/FPL

-

3,385

3,385

อาหาร
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการขาย
กำ�ไรขั้นต้น

กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FPL

รวม

39,698

-

39,698

9,120

-

9,120

EBITDA ก่อนกำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

(238)

กำ�ไรสุทธิ ก่อนกำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

(5,474)

กำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

-

(202)
16

(440)
(5,458)

(8,497)

(8,497)

EBITDA

(238)

(8,699)

(8,937)

กำ�ไรสุทธิ

(5,474)

(8,481)

(13,955)

การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จำ�แนกตามธุรกิจ :

(7,499)

(8,481)

(15,980)

สุรา

(3,443)

-

(3,443)

เบียร์

(1,666)

-

(1,666)

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

(329)

-

(329)

อาหาร

449

-

449

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

(2,510)

-

(2,510)

กำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

-

F&N/FPL

-

16

16

กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FPL

รวม

รายได้จากการขาย

20.9

-

20.9

กำ�ไรขั้นต้น

15.7

-

15.7

EBITDA ก่อนกำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

(0.7)

(5.1)

(1.2)

กำ�ไรสุทธิ ก่อนกำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

(24.0)

0.5

(20.8)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

กำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

-

(8,497)

(8,497)

(100.0)

(100.0)

EBITDA

(0.7)

(70.0)

(19.8)

กำ�ไรสุทธิ

(24.0)

(71.4)

(40.2)

การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จำ�แนกตามธุรกิจ :

(33.1)

(71.4)

(46.3)

สุรา

(16.9)

-

(16.9)

เบียร์

(53.2)

-

(53.2)

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

(33.1)

-

(33.1)

อาหาร

623.6

-

623.6

กำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

-

F&N/FPL

-

(100.0)
0.5

(100.0)
0.5
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ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายจ�ำนวน 229,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39,698
ล้านบาท หรือ 20.9% จากจ�ำนวน 189,997 ล้านบาท ในปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายในธุรกิจเบียร์ 64.8%
และธุรกิจอาหาร 96.8% ถึงแม้จะมีการลดลงของรายได้จากการขายในธุรกิจสุรา 3.1% และธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 3.5%
ก�ำไรขั้นต้น จ�ำนวน 67,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.7% หรือ 9,120 ล้านบาท จากจ�ำนวน 58,098 ล้านบาท ในปีที่แล้ว เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้นในธุรกิจเบียร์ 61.5% และธุรกิจอาหาร 92.8% ถึงแม้จะมีการลดลงของก�ำไรขั้นต้น ในธุรกิจสุรา 2.7%
และธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 12.3%

ผลการด�ำเนินงานปกติไม่รวมก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นครั้งเดียว

EBITDA

สุรา

เบียร์

เครื่องดื่ม
ที่ไม่มี
แอลกอฮอล์

อาหาร

FNL&FPL

รวม

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

%

(12.0%)

104.8%

(145.5%)

150.9%

(5.1%)

5.2%

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ล้านบาท)

(3,289)

4,737

(304)

970

(202)

1,912

ปี 2561

(ล้านบาท)

24,012

9,259

(95)

1,613

3,728

38,517

ปี 2560

(ล้านบาท)

27,301

4,522

643

3,930

36,605
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ก�ำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) จ�ำนวน 38,517 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% หรือ
1,912 ล้านบาท จากจ�ำนวน 36,605 ล้านบาท ในปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในธุรกิจเบียร์ 104.8% และการเพิ่ม
ขึ้นของ EBITDA ในธุรกิจอาหาร 150.9% ถึงแม้จะมีการลดลงของ EBITDA ในธุรกิจสุรา 12.0% ลดลงในธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ 145.5% และ EBITDA ของ F&N/FPL ลดลง 5.1%

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

สุรา

เบียร์

เครื่องดื่ม
ที่ไม่มี
แอลกอฮอล์

อาหาร

FNL&FPL

รวม

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

%

(13.2%)

(10.4%)

(45.5%)

432.7%

0.5%

(11.3%)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ล้านบาท)

(2,700)

(325)

(389)

450

16

(2,948)

ปี 2561

(ล้านบาท)

17,720

2,805

(1,244)

554

3,401

23,236

ปี 2560

(ล้านบาท)

20,420

3,130

(855)

104

3,385

26,184

ก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 23,236 ล้านบาท ลดลง 11.3% หรือ 2,948 ล้านบาท จากจ�ำนวน 26,184 ล้านบาท ในปีทแี่ ล้ว เนือ่ งจากการลดลง
ของก�ำไรสุทธิในธุรกิจสุรา 13.2% การลดลงของก�ำไรสุทธิในธุรกิจเบียร์ 10.4% และการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนสุทธิของธุรกิจ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 45.5% ถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิในธุรกิจอาหาร 432.7% และก�ำไรสุทธิของ F&N/FPL
เพิ่มขึ้น 0.5%
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

สุรา

เบียร์

เครื่องดื่ม
ไม่มี
แอลกอฮอล์

อาหาร

FNL&FPL

รวม

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

%

(16.9%)

(53.2%)

(33.1%)

623.6%

0.5%

(19.1%)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ล้านบาท)

(3,443)

(1,666)

(329)

449

16

(4,973)

ปี 2561

(ล้านบาท)

16,977

1,464

(1,323)

521

3,401

21,040

ปี 2560

(ล้านบาท)

20,420

3,130

(994)

72

3,385

26,013

การแบ่งปันก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่ จ�ำนวน 21,040 ล้านบาท ลดลง 19.1% หรือ 4,974 ล้านบาท จากจ�ำนวน 26,013 ล้านบาท
ในปีที่แล้ว เนื่องจากการลดลงของการแบ่งปันก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในธุรกิจสุรา 16.9% ลดลงของการแบ่งปันก�ำไรส่วนที่
เป็นของบริษัทใหญ่ในธุรกิจเบียร์ 53.2% และเพิ่มขึ้นของการแบ่งปันขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ 33.1% ถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของการแบ่งปันก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในธุรกิจอาหาร 623.6% และการเพิ่มขึ้นใน
การแบ่งปันก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ใน F&N/FPL 0.5%

ผลการด�ำเนินงานส่วนที่รวมก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

EBITDA

สุรา

เบียร์

เครื่องดื่ม
ไม่มี
แอลกอฮอล์

อาหาร

FNL&FPL

ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น
ครั้งเดียว

รวม

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

%

(12.0%)

104.8%

(145.5%)

150.9%

(70.0%)

-

(19.8%)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ล้านบาท)

(3,289)

4,737

(304)

970

(8,699)

(2,352)

(8,937)

ปี 2561

(ล้านบาท)

24,012

9,259

(95)

1,613

3,728

(2,352)

36,165

ปี 2560

(ล้านบาท)

27,301

4,522

209

643

12,427

-

45,102

ก�ำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) จ�ำนวน 36,165 ล้านบาท ลดลง 19.8% หรือ
8,937 ล้านบาท จากจ�ำนวน 45,102 ล้านบาท ในปีทแี่ ล้ว เนือ
่ งจากการลดลงของ EBITDA ในธุรกิจสุรา 12.0% และการเพิม
่ ขึน
้ ของ
ขาดทุนก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคา และตัดจ�ำหน่าย (EBITDA Loss) ในธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ 145.5% ซึง่ ในปีปจั จุบน
ั
มีคา่ ใช้จา่ ยที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจจ�ำนวน 2,352 ล้านบาท และ EBITDA ของ F&N/FPL ลดลง 70.0%
เนื่องจากในปีปจั จุบน
ั F&N/FPL ไม่มก
ี ารรับรูก
้ �ำไรจากมูลค่ายุตธ
ิ รรมทีไ่ ด้จากสินทรัพย์ทางการเงิน จ�ำนวน 8,497 ล้านบาท ถึงแม้จะ
มีการเพิม
่ ขึน
้ ของ EBITDA ในธุรกิจเบียร์ 104.8% และเพิม
่ ขึน
้ ในธุรกิจอาหาร 150.9%
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ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ

สุรา

เบียร์

เครื่องดื่ม
ไม่มี
แอลกอฮอล์

อาหาร

FNL&FPL

ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น
ครั้งเดียว

รวม

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

%

(13.2%)

(10.4%)

(45.5%)

432.7%

(71.4%)

-

(40.2%)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

(ล้านบาท)

(2,700)

(325)

(389)

450

(8,481)

(2,510)

(13,955)

ปี 2561

(ล้านบาท)

17,720

2,805

(1,244)

554

3,401

(2,510)

20,726

ปี 2560

(ล้านบาท)

20,420

3,130

(855)

104

11,882

-

34,681

ก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 20,726 ล้านบาท ลดลง 40.2% หรือ 13,955 ล้านบาท จากจ�ำนวน 34,681 ล้านบาท ในปีที่แล้ว เนื่องจาก
การลดลงของก�ำไรสุทธิในธุรกิจสุรา 13.2% การลดลงของก�ำไรสุทธิในธุรกิจเบียร์ 10.4% และการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนสุทธิของ
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 45.5% ซึ่งในปีปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการรวมภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีจากการจัดโครงสร้างธุรกิจ และต้นทุนทางการเงินก่อนรวมผลประกอบการของ Sabeco จ�ำนวน 2,510 ล้านบาท และ
ก�ำไรสุทธิของ F&N/FPL ลดลง 71.4% เนื่องจากในปีปัจจุบัน F&N/FPL ไม่มีการรับรู้ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้จากสินทรัพย์
ทางการเงินจ�ำนวน 8,497 ล้านบาท ถึงแม้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิในธุรกิจอาหาร 432.7%

การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่

สุรา

เบียร์

เครื่องดื่ม
ไม่มี
แอลกอฮอล์

อาหาร

FNL&FPL

ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น
ครั้งเดียว

รวม

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

%

(16.9%)

(53.2%)

(33.1%)

623.6%

(71.4%)

-

(46.3%)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ล้านบาท)

(3,443)

(1,666)

(329)

449

(8,481)

(2,510)

(15,980)

ปี 2561

(ล้านบาท)

16,977

1,464

(1,323)

521

3,401

(2,510)

18,530

ปี 2560

(ล้านบาท)

20,420

3,130

(994)

72

11,882

-

34,510

การแบ่งปันก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่ จ�ำนวน 18,530 ล้านบาท ลดลง 46.3% หรือ 15,980 ล้านบาท จากจ�ำนวน 34,510 ล้านบาท
ในปีท่ีแล้ว เนื่องจากการลดลงของก�ำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทในธุรกิจสุรา 16.9% การลดลงของก�ำไรในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทในธุรกิจเบียร์ 53.2% และการลดลงของก�ำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทในธุรกิจเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 33.1% ซึง่ ในปีปจั จุบน
ั มีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียวเกีย
่ วข้องกับการซือ้ กิจการซึง่ รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจาก
การจัดโครงสร้างธุรกิจ และต้นทุนทางการเงินก่อนรวมผลประกอบการของ Sabeco จ�ำนวน 2,510 ล้านบาท และ การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่ของ F&N/FPL ลดลง 71.4% เนื่องจากในปีปัจจุบัน F&N/FPL ไม่มีการรับรู้ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้
จากสินทรัพย์ทางการเงินจ�ำนวน 8,497 ล้านบาท ถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของก�ำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทในธุรกิจ
อาหาร 623.6%

113

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

สะสม 12 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

รายได้จากการขาย

สุรา

% ต่อ
รายได้

105,900 100.0

ต้นทุนขาย

70,775

66.8

ก�ำไรขั้นต้น

เบียร์

เครื่องดื่ม
% ต่อ
ไม่มี
รายได้ แอลกอฮอล์

% ต่อ
รายได้

อาหาร

% ต่อ ตัดรายการ
รายได้ ระหว่างกัน

100.0 13,265 100.0

94,486 100.0

16,184

73,473

77.8

10,916

67.4

7,411

55.9

(140)

% ต่อ
รายได้

รวม

% ต่อ
รายได้

100.0 229,695 100.0

(98)

70.0 162,477

70.7

35,125

33.2

21,013

22.2

5,268

32.6

5,854

44.1

(42)

30.0

67,218

29.3

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

6,450

6.1

11,427

12.1

5,628

34.8

2,886

21.8

(85)

60.7

26,306

11.5

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

6,787

6.4

3,862

4.1

2,611

16.1

2,110

15.9

(83)

59.3

15,287

6.7

21,888

20.7

5,724

6.1

(2,971)

(18.4)

858

6.5

126

(90.0) 25,625

11.2

471

0.4

1,508

1.6

1,484

9.2

68

0.5

(126)

90.0

3,405

1.5

22,359

21.1

7,232

7.7

(1,487)

(9.2)

926

7.0

-

- 29,030

12.6

816

0.8

3,348

3.5

231

1.4

242

1.8

-

-

4,637

2.0

3,823

3.6

1,079

1.1

(474)

(2.9)

130

1.0

-

-

4,558

2.0

17,720

16.7

2,805

3.0

(1,244)

(7.7)

554

4.2

-

- 19,835

8.6

1,653

1.6

2,027

2.1

1,392

8.6

687

5.2

-

-

5,759

2.5

24,012

22.7

9,259

9.8

1,613

12.2

-

- 34,789

15.1

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
รายได้อื่น/ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษี
เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่รวม F&N/FPL
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ และภาษีเงินได้
ไม่รวม F&N/FPL และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นครั้งเดียว

(95)

(0.6)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจาก
การซื้อกิจการซาเบโก้

(2,206)

(1.0)

(146)

(0.1)

(51)

(0.0)

(107)

(0.0)

รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

(2,510)

(1.1)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่รวม F&N/FPL

17,325

7.5

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษี
เงินได้ ไม่รวม F&N/FPL

32,437

14.1

การซื้อกิจการอื่นๆ
การใช้ภาษีเงินได้ตัดจ่ายจากการปรับ
โครงสร้างธุรกิจอาหาร
ต้นทุนทางการเงินเกี่ยวกับการซื้อ
กิจการซาเบโก้ก่อนการน�ำ
ผลการด�ำเนินงานมารวม

ผลการด�ำเนินงาน F&N/FPL:
ผลการด�ำเนินงาน

3,728

ต้นทุนทางการเงิน

(327)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิของ F&N/FPL
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษี
เงินได้ ของ F&N/FPL
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ และภาษีเงินได้
ก�ำไรที่แบ่งปันให้แก่ส่วนของบริษัทใหญ่
จ�ำแนกตามธุรกิจไม่รวม F&N/FPL
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ก�ำไรที่แบ่งปันให้แก่ส่วนของบริษัทใหญ่
ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

16,977

16.0

1,464

1.5

(1,323)

(8.2)

521

3.9

-

1.6
(0.1)

3,401

1.5

20,726

9.0

3,728

1.6

36,165

15.7

- 17,639

7.7

21,040

9.2
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หน่วย : ล้านบาท

สะสม 12 เดือน สิน
้ สุด 30 กันยายน 2560

รายได้จากการขาย

สุรา

% ต่อ
รายได้

% ต่อ
รายได้

% ต่อ
รายได้

อาหาร

% ต่อ ตัดรายการ
รายได้ ระหว่างกัน

57,326 100.0

16,777

100.0

6,742 100.0

(145)

ต้นทุนขาย

73,209

67.0

44,316

77.3

10,769

64.2

3,705

55.0

(100)

ก�ำไรขั้นต้น

36,088

33.0

13,010

22.7

6,008

35.8

3,037

45.0

(45)

5,050

4.6

7,092

12.4

5,640

33.6

896

13.3

(104)

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

109,297 100.0

เบียร์

เครื่องดื่ม
ไม่มี
แอลกอฮอล์

% ต่อ
รายได้

รวม

% ต่อ
รายได้

100.0 189,997 100.0
69.0 131,899

69.4

31.0

58,098

30.6

71.7

18,574

9.8

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

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ไม่รวม F&N/FPL
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

20,420

18.7

3,130

5.5

(855)

(5.1)

104

1.5

-

-

22,799

12.0

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

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) สุทธิไม่รวม F&N/FPL

22,799

12.0

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ และภาษีเงินได้
ไม่รวม F&N/FPL

32,675

17.2

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
รายได้อื่น/ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อน ดอกเบี้ยจ่ายและ
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ และภาษีเงินได้
ไม่รวม F&N/FPL และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นครั้งเดียว

ผลการด�ำเนินงานของ F&N/FPL
ผลการด�ำเนินงาน

3,930

ต้นทุนทางการเงิน

(545) (0.3)

ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ของF&N/FPL

2.1

3,385

1.8

ก�ำไรสุทธิก่อนการรับรู้ก�ำไรจากมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

26,184

13.8

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษี
เงินได้ F&N/FPL

3,930

2.1

36,605

19.3

EBITDA ก่อนการรับรู้ก�ำไรจากการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน
การรับรู้ก�ำไรจากการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

8,497

4.5

ก�ำไรสุทธิ

34,681

18.3

EBITDA

45,102

23.7

ก�ำไรที่แบ่งปันให้แก่ส่วนของบริษัทใหญ่
จ�ำแนกตามธุรกิจ ไม่รวม F&N/FPL
และค่าใชจ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ก�ำไรที่แบ่งปันให้แก่ส่วนของบริษัทใหญ่
ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

20,420

18.7

3,130

5.5

(994)

(5.9)

72

1.1

-

- 22,628

11.9

34,510

18.2
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

สะสม 12 เดือน เพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)

%
สุรา เปลีย่ นแปลง

รายได้จากการขาย

(3,397)

ต้นทุนขาย

(2,434)

ก�ำไรขั้นต้น

(963)

เครื่องดื่ม
%
ไม่มี
%
เบียร์ เปลีย่ นแปลง แอลกอฮอล์ เปลีย่ นแปลง

(3.1) 37,160

64.8

(593)

(3.5)
1.4

(3.3) 29,157

65.8

147

(2.7)

8,003

61.5

(740) (12.30)

% ตัดรายการ
%
อาหาร เปลีย่ นแปลง ระหว่างกัน เปลีย่ นแปลง

6,523

96.8

5

%
รวม เปลีย่ นแปลง

3.4

39,698

20.9

3,706

100.0

2

2.0

30,578

23.2

2,817

92.8

3

6.7

9,120

15.7

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

1,400

27.7

4,335

61.1

(12)

(0.2)

1,990

222.1

19

18.3

7,732

41.6

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,217

21.8

1,477

61.9

516

24.6

64

3.1

13

13.5

3,287

27.4

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

(3,580)

(14.1)

2,191

62.0

(72.0)

763

803.2

(29)

(18.7)

(1,899)

(6.9)

รายได้อื่น/ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

222
(3,358)
601

1,307 650.2

986

198.0

18

36.0

29

18.7

3,498

(258)

(21.0)

781

538.6

-

-

279.5

3,294 6,100

82

55.0

224 1,244.4

-

-

49

9.4

107

465.2

-

-

(574) (11.2)

(389)

(45.5)

450

432.7

-

-

(2,964) (13.0)

(46)

(3.2)

189

38.0

-

-

1,451

33.7

970

150.9

-

-

2,114

6.5

93.7

(1,259)

(24.8)

529

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ไม่รวม F&N/FPL
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

(2,700)

(13.2)

(325) (10.4)

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษี
เงินได้ ไม่รวม F&N/FPL และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

69

(3,289)

2,562 303.9

89.2
(13.1)

ภาษีเงินได้

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(1,244)

96.2

4.4

1,239 157.2

(12.0)

4,737 104.8

(304) (145.5)

663

2.3

4,201 963.5

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจาก :
การซื้อกิจการซาเบโก้
การซื้อกิจการอื่นๆ
การใช้ภาษีเงินได้ตัดจ่ายจากการปรับ
โครงสร้างธุรกิจอาหาร
ต้นทุนทางการเงินเกี่ยวกับการซื้อ
กิจการซาเบโก้ก่อนการน�ำผล
การด�ำเนินงานมารวม

(2,206)

-

(146)

-

(51)

-

(107)

-

รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

(2,510)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่รวม F&N/FPL

(5,474)

(24)

(238)

(0.7)

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ และภาษีเงินได้
ไม่รวม F&N/FPL

-

ผลการด�ำเนินงาน F&N/FPL
ผลการด�ำเนินงาน

(202)

(5.1)

ต้นทุนทางการเงิน

218

40.0

16

0.5

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิของ F&N/FPL
ก�ำไรสุทธิก่อนการรับรู้ก�ำไรจากมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

(5,458) (20.8)

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษี
เงินได้ของ F&N/FPL

(202)

(5.1)

EBITDA ก่อนการรับรู้ก�ำไรจากการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน

(440)

(2.2)

การรับรู้ก�ำไรจากการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

(8,497) (100.0)

ก�ำไรสุทธิ

(13,955) (40.2)

EBITDA

(8,937) (19.8)

ก�ำไรที่แบ่งปันให้แก่ส่วนของบริษัทใหญ่
จ�ำแนกตามธุรกิจ ไม่รวม F&N/FPL
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ก�ำไรที่แบ่งปันให้แก่ส่วนของบริษัทใหญ่
ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

(3,443)

(16.9)

(1,666) (53.2)

(329)

(33.1)

449

623.6

-

-

(4,989) (22.0)
(13,470) (39.0)
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ธุรกิจสุรา
รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
จ�ำนวน 105,900 ล้านบาท ลดลง 3,397 ล้านบาท หรือ
3.1% ปริมาณขายสุรารวมธุรกิจสุราของ MSC และ MDC
จ�ำนวน 612.4 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 1.2% ปริมาณขายสุราไม่รวม
ธุรกิจสุราของ MSC และ MDC จ�ำนวน 535.5 ล้านลิตร ลดลง
11.5% และปริมาณขายนำ�้ โซดา จ�ำนวน 48.5 ล้านลิตร เพิม
่ ขึน
้
15.4%
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 35,125 ล้านบาท ลดลง 963 ล้านบาท
หรือ 2.7% เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขาย
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�ำหน่าย (EBITDA) จ�ำนวน 24,012 ล้านบาท ลดลง 3,289
ล้านบาท หรือ 12.0% เนื่องจากการลดลงของก�ำไรขั้นต้น และ
การเพิ่มขึ้นของค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
พนักงาน
ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 17,720 ล้านบาท ลดลง 2,700 ล้านบาท
หรือ 13.2% เนื่องจากการลดลงของ EBITDA
การแบ่งปันก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่จ�ำนวน 16,977 ล้านบาท
ลดลง 3,443 ล้านบาท ภายหลังจากหักกับก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
ในธุรกิจสุราของ MSC และ MDC

ธุรกิจเบียร์
รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
จ�ำนวน 94,486 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 37,160 ล้านบาท หรือ 64.8%
ปริมาณขายเบียร์รวมธุรกิจเบียร์ของซาเบโก้ จ�ำนวน 2,033.6
ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 140.6% ปริมาณขายเบียร์ไม่รวมธุรกิจเบียร์
ของซาเบโก้ จ�ำนวน 748.6 ล้านลิตร ลดลง 11.4%
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 21,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,003 ล้านบาท
หรือ 61.5% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�ำหน่าย (EBITDA) จ�ำนวน 9,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,737
ล้านบาท หรือ 104.8% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้น
ถึงแม้ค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่าย
พนักงานเพิ่มขึ้น

ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 2,805 ล้านบาท ลดลง 325 ล้านบาท หรือ
10.4% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินถึงแม้ว่า
จะมีการเพิ่มขึ้นของ EBITDA
การแบ่งปันก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่จ�ำนวน 1,464 ล้านบาท
ลดลง 1,666 ล้านบาท หรือ 53.2% เนื่องจากการลดลงของ
ก�ำไรสุทธิในธุรกิจเบียร์ที่มีอยู่ ถึงแม้ผลก�ำไรของธุรกิจ Sabeco
หักกับต้นทุนทางการเงินทีเ่ กีย
่ วข้องกับการซือ้ กิจการจะเพิม
่ ขึน
้ ก็ตาม

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561 จ�ำนวน 16,184 ล้านบาท ลดลง 593 ล้านบาท หรือ
3.5% เนื่องจากส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ ปริมาณขายรวม
จ�ำนวน 1,647.1 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 3.3 ล้านลิตร หรือ 0.2%
ปริมาณขายชาพร้อมดื่มลดลง 46.9 ล้านลิตรหรือ 17.2%
เครื่องดื่มจับใจลดลง 10.9 ล้านลิตร หรือ 24.4% และ
เครื่องดื่ม100Plus ลดลง 0.5 ล้านลิตร หรือ 6.8% และ
เครื่องดื่มลิปตันลดลง 4.3 ล้านลิตร หรือ 51.5% ถึงแม้
ปริมาณขายนำ�้ ดืม
่ เพิม
่ ขึน
้ 60.2 ล้านลิตร หรือ 5.7% เครือ่ งดืม
่
น�ำ้ อัดลมเพิม
่ ขึน
้ 7.1 ล้านลิตร หรือ 2.8% บริษท
ั ได้รบ
ั ค่าสินไหม
ทดแทนสินทรัพย์เสียหายและธุรกิจหยุดชะงักจากผลกระทบจาก
เหตุการณ์ไฟไหม้สายการผลิตชาพร้อมดืม
่ UHT จากบริษท
ั ประกัน
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 5,268 ล้านบาท ลดลง 740 ล้านบาท หรือ
12.3% เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขาย
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�ำหน่าย (EBITDA LOSS) จ�ำนวน 95 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง
304 ล้านบาท หรือ 145.5% จาก EBITDA จ�ำนวน 209 ล้าน
บาท เนื่องจากการลดลงของก�ำไรขั้นต้น
ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 1,244 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 389 ล้าน
บาท หรือ 45.5% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของขาดทุนก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA LOSS)
การแบ่งปันขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 1,323
ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 329 ล้านบาท หรือ 33.1% เนือ่ งจากการเพิม
่ ขึน
้
ของขาดทุนสุทธิ
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ธุรกิจอาหาร
รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561 จ�ำนวน 13,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,523 ล้านบาท
หรือ 96.8% เนื่องจากการเพิ่มจ�ำนวนร้านอาหารของ SOA
และ QSA
ก�ำไรขั้นต้น จ�ำนวน 5,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,817 ล้านบาท
หรือ 92.8% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
ก�ำไรก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA) จ�ำนวน 1,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 970 ล้านบาท
หรือ 150.9% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 450 ล้านบาท หรือ
432.7% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี
เงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)

การแบ่งปันก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่จ�ำนวน 521 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 449 ล้านบาท หรือ 623.6% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ก�ำไรสุทธิ

สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 401,409
ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 207,169 ล้านบาท หรือ 106.7% เมือ่ เทียบกับ
สินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 สินทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 19,175 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่ม
ขึ้นของเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 187,994 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าความนิยมจากการซื้อกิจการ

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 260,838
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199,111 ล้านบาท หรือ 322.6% เมื่อเทียบ
กับหนี้สินรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 สาเหตุหลัก
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้จากสถาบันการเงินจากการซื้อ
กิจการ

ก�ำหนดช�ำระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท

ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี (กันยายน2562)
ครบก�ำหนดช�ำระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินสองปี
(กันยายน 2563)
ครบก�ำหนดช�ำระหลังจากสองปี
รวม

14,483
85,879
130,924
231,286

บริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loans) จากธนาคาร
หลายแห่งทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ เป็นเงินทุนส�ำหรับซือ้ กิจการ
ในไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทได้ออกหุ้นกู้อายุตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี เป็นเงินต้นจ�ำนวน
50,000 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2561 และจ�ำนวน 77,000
ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 127,000
ล้านบาท หุน
้ กูช้ ด
ุ ที่ 1 ปี 2568 (จ�ำนวน 9,300 ล้านบาท) หุน
้ กู้
ชุดที่ 1 ปี 2571 (จ�ำนวน 14,500 ล้านบาท) และหุ้นกู้ชุดที่ 2
ปี 2571 (จ�ำนวน 13,719 ล้านบาท) มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อน
ครบก�ำหนด โดยมีคา่ ธรรมเนียมส�ำหรับการไถ่ถอนก่อนครบก�ำหนด
ไถ่ถอนอัตราร้อยละ 0.20 ของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้
ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
บริษัทใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ระยะสั้น
(Bridging Loans) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ในส่วนเงินกู้ระยะสั้น
(Bridging Loans) คงเหลือในรูปสกุลเงินบาทจะครบก�ำหนดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งทางบริษัทวางแผนที่จะจ่ายคืนก่อน
ครบก�ำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยเงินสดรับจาก
การด�ำเนินงาน เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้สกุลเงินบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน
140,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,058 ล้านบาท หรือ 6.1% เมื่อ
เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดก�ำไรสะสมสุทธิที่
ประกอบด้วยก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีหลังจากหักเงินปันผลจ่าย
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กระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 จ�ำนวน 11,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจาก
ต้นงวดจ�ำนวน 1,587 ล้านบาท รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นมี ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

22,280

(192,098)
171,070
1,252

อัตราส่วนทางการเงิน
30 ก.ย.61 30 ก.ย.60

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.00

1.17

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (เท่า)

1.86

0.47

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.65

0.31

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.49

0.23

5.39

0.68

4.82

5.13

2561

2560

0.74

1.37

ต.ค.60ก.ย.61

ต.ค.59ก.ย.60

6

5

ธุรกิจสุรา : สินค้าส�ำเร็จรูป

56

56

ธุรกิจเบียร์ : สินค้าส�ำเร็จรูป

13

14

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
: สินค้าส�ำเร็จรูป

23

26

4

2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

1,587

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
สุทธิต่อ EBITDA ค�ำนวณเป็น
อัตราส่วนเต็มปี (เท่า)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

9,929

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

11,516

เงินลงทุนชั่วคราว

11,014

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

22,530

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน

335

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 22,280 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ลดลง 7,293 ล้านบาท
เมือ่ เทียบกับปีทแี่ ล้วจ�ำนวน 29,573 ล้านบาท เนือ่ งจากการลดลง
ของก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 5,375 ล้านบาท และจากการลดลงใน
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดของเงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 1,918 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 192,098 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เพิ่มขึ้น 189,045
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจ�ำนวน 3,053 ล้านบาท สาเหตุ
หลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจ่ายส�ำหรับการซื้อธุรกิจ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 171,070 ล้าน
บาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน 192,638 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งใช้ไปจ�ำนวน
21,568 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด
รับจากเงินกู้ยืมส�ำหรับการซื้อกิจการ

ก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับปี (บาท)

อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้า (วัน)
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ (วัน)

ธุรกิจอาหาร : สินค้าส�ำเร็จรูป
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เงินปันผล

คณะกรรมการบริษท
ั มีนโยบายทีจ่ ะเสนอต่อผูถ
้ อื หุน
้ ให้จา่ ยเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่า 50% ของก�ำไรสุทธิหลังจากหักทุนส�ำรองต่างๆ
โดยพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน และความจ�ำเป็นเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9,793.42 ล้านบาท

ต.ค. 2560 ก.ย. 2561
ปี 2561

ต.ค. 2559 ก.ย. 2560
ปี 2560

9,793.42

16,823.72

25,111

25,110

เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)

0.15

0.20

เงินปันผลงวดสุดท้ายต่อหุ้น (บาท)

0.24

0.47

เงินปันผลรวมต่อหุ้น (บาท)

0.39

0.67

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

52.70

48.91

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ไม่รวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม) (%)

52.70

64.42

0.74

1.37

25,111

25,110

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

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

การบริหาร
ความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทไทยเบฟให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นกระบวนการสําคัญ
ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้บริษท
ั บรรลุวต
ั ถุประสงค์และเป้าหมาย ช่วยสร้างมูลค่าเพิม
่ ให้กบ
ั องค์กร ผูถ
้ อื หุน
้ และผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย รวมทัง้
ช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลความเสี่ยง
ขององค์กร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง1 (Sustainability and Risk Management Committee)
ทําหน้าทีส
่ นับสนุนคณะกรรมการบริษท
ั ในการกํากับดูแลด้านกลยุทธ์ของธุรกิจในด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย
่ ง
ระดับองค์กรของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ โดยหน้าที่ดังกล่าวสามารถสรุปได้ตามแผนภาพ

การพัฒนาอย่่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กำหนดโครงสร้างพื้นฐาน
• นโยบาย
• โครงสร้างการกำกับดูแล
• กระบวนการ
• การรายงานและติดตามผล
• วิธีการ
• ระบบและข้อมูล

6

5

ระบุ
ความเสี่ยง

การเติบโต

ความยั่งยืน

ปฏิบัติตาม
แผนบริหาร
ความเสี่ยง

1

คม
สงั

ติดตาม
รายงานและ
ประเมินผล

เศรษ
ฐก
จิ

กำหนด
วัตถุประสงค์

ความมั่นคง

สิ่ง แ ว ด ล้อ ม

4

2
วิเคราะห์
และประเมิน
ความเสี่ยง

3

กำหนด
แผนบริหาร
ความเสี่ยง

ผนวกเป็นส่วนหนึ่ง
ในการบริหารจัดการ
• กระบวนการวางแผนและ
การบริหารจัดการที่สำคัญ

สร้างและส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
1

เดิมชื่อ “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง” และการเพิ่มขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมการกํากับดูแล
กลยุทธ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยงองค์กร
ผู้ประสานงานความเสี่ยง
ของกลุ่มธุรกิจหรือสายธุรกิจ

ผู้บริหารระดับสูง
กลุ่ม
ธุรกิจสุรา

กลุ่ม
ธุรกิจเบียร์

คณะทำงาน
พัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ

กลุ่ม
ธุรกิจ
เครื่องดื่ม
ไม่มี
แอลกอฮอล์

กลุ่ม
บริหาร
การลงทุน
ตราสินค้า

กลุ่ม
บริหาร
ช่องทาง
การจำหน่าย

สายธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์
ประเทศไทย

สายบัญชี

สายธุรกิจอาหาร
ประเทศไทย

สายการเงิน

กลุ่ม
การเงิน
และ
การบัญชี

กลุ่ม
เทคโนโลยี
และ
วิศวกรรม

กลุ่ม
ธุรกิจ
ต่อเนื่อง

กลุ่ม
ทรัพยากร
บุคคล

สาย
สาย
บริหารทั่วไป สนับสนุน

สาย
สาย
พัฒนา
พัฒนา
ธุรกิจเพื่อ ความเป็นเลิศ
ความยั่งยืน

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการกํากับดูแล
กิจการ - หลักเกณฑ์ที่ 1 การปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการบริษท
ั
และหลักเกณฑ์ที่ 11 การบริหารความเสีย
่ งและการควบคุมภายใน
ถึงองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ในรายงานประจําปี 2561
ของบริษท
ั ) สําหรับการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งระดับกลุม
่
ธุรกิจหรือสายธุรกิจ (Sustainability and Risk Management
at Product Group/Business Unit Level) กําหนดให้ผบ
ู้ ริหาร
ระดับสูงของแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือสายธุรกิจ มีหน้าที่กํากับดูแล
ให้หน่วยงานทีต
่ นรับผิดชอบมีการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง
โดยมีผป
ู้ ระสานงานความเสีย
่ งของแต่ละกลุม
่ ธุรกิจหรือสายธุรกิจ
(Product Group/Business Unit Risk Coordinator)
ทําหน้าทีช่ ว่ ยควบคุมดูแลและติดตามผลการบริหารความยัง่ ยืน
และความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจหรือสายธุรกิจ ตลอดจน
ประสานงานกับคณะทํางานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ
(Sustainability Development Working Team) และ
คณะทํางานบริหารความเสีย
่ งองค์กร (Corporate Risk
Management Working Team) รวมถึงผูบ
้ ริหารระดับสูงของ
แต่ละกลุม
่ ธุรกิจหรือสายธุรกิจต้องรายงานผลการบริหารความ
ยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจหรือสายธุรกิจที่รับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงด้วย

ความเสี่ยง และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้
กําหนดให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
ทั้งในเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะเจาะจงเป็นหัวข้อหนึ่งในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
อย่างสมํ่าเสมอ ในปี 2561 บริษัทยังมีโครงการ New Ways
of Work Awards หรือ WOW Awards 2018 เพื่อให้
พนักงานสามารถนําเสนอผลงานที่อาจเป็นแนวคิดหรือวิธี
การปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืนเข้าประกวดชิงรางวัล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะเป็น
กรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่น่าสนใจและสร้างประโยชน์
ให้แก่องค์กรเมื่อนําผลงานไปปฏิบัติจริง กรณีที่เป็นความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กร พนักงานสามารถรายงานความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน หรือสามารถรายงานไปยังสํานักกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่ด้วยอีเมล์ที่บริษัทได้กําหนดขึ้น จากนั้น
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่จะพิจารณาและดําเนินการตาม
ที่เห็นสมควรต่อไป การบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งดังทีก
่ ล่าวมา ช่วยให้กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ
สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันเวลาและลดผลกระทบ
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัท ทําหน้าที่สอบทานความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นกลไก
สําคัญในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้บริษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในที่สุด

จากการพิจารณา วิเคราะห์และประเมินปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก แนวโน้มที่สําคัญในอนาคตด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้อม ความคาดหวังของผูม
้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ร่วมกับ
เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
ซึ่งทั้งหมดมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และความยั่งยืนของ
องค์กร สามารถสรุปความเสี่ยงที่สําคัญของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
และมาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ
หรือช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ได้ดังนี้

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก
และให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหาร
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1. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
การแข่งขันในตลาด
เศรษฐกิจไทยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ยังคงมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนและการใช้จ่าย
ของภาครัฐ ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจที่มีการใช้จ่ายอุปโภค
บริโภคและลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งมูลค่าตลาด
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศมีการขยายตัวสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ แต่มูลค่าของตลาดเครื่องดื่มในประเทศกลับชะลอตัว
และมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดเครือ่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากก�ำลังซื้อในประเทศที่ลดลง อัตราภาษี
สรรพสามิตส�ำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ตลอดจนกระแสการบริโภคในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการรักษาสุขภาพ
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจหากบริษัทไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวได้ทัน อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีกลยุทธ์
และแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม จะน�ำมาซึ่งโอกาส
ในการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

กลุม
่ ธุรกิจสุรามีการวิจย
ั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้มีสินค้าของบริษัทครอบคลุมในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
ในปี 2561 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ “คูลอฟ (KULOV)” และ
“สตาร์ คูลเลอร์ (Star Cooler)” ในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พร้อมดืม
่ (Ready to Drink Alcoholic Beverages) ตลอดจน
การพัฒนารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สุราสี “เบลนด์ 285”
เพือ่ มุง่ ตอบสนองกลุม
่ ผูบ
้ ริโภคทีม
่ ค
ี วามหลากหลายและมีก�ำลังซือ้
ที่แตกต่างกัน สร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนการรักษามาตรฐาน
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์สุรารวงข้าว
ซึ่งเป็นสุราขาวที่มียอดขายอันดับหนึ่งของบริษัทได้รับรางวัล
เหรียญเงินจากเวทีระดับโลก (IWSC 2018 Silver Award)
ในปีที่ผ่านมาธุรกิจสุราต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจาก
คู่แข่งขันรายปัจจุบันและรายใหม่ที่มีความพร้อมในการด�ำเนิน
ธุรกิจครบวงจร บริษัทจึงได้เสริมสร้างศักยภาพทางการค้าและ
พัฒนาความสัมพันธ์อย่างแข็งแกร่งร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจและ
กลุ่มผู้บริโภค ทั้งในช่องทางเอเย่นต์ ช่องทางรถจ�ำหน่ายปลีก
ช่องทางร้านค้าทันสมัย (Modern Trade) และช่องทางร้านอาหาร
และโรงแรม ผ่านการเพิม
่ ช่องทางการกระจายสินค้าให้ครอบคลุม
ทุกพืน
้ ทีแ่ ละร้านค้าในประเทศ ซึง่ ด�ำเนินการไปพร้อมกับการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับคู่ค้าของบริษัท ส�ำหรับตลาด
ต่างประเทศ บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านร้านค้า
ปลอดภาษี การลงทุนเข้าซื้อกิจการแกรนด์รอยัลกรุ๊ป สุราวิสกี้
อันดับหนึง่ ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การร่วมทุน

ผ่านกิจการร่วมค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง
กับผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายไวน์และสุรารายหนึ่งในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายธุรกิจและช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สุราของบริษัทไปยังตลาดต่างประเทศ
พร้อมกับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แบรนด์
Old Pulteney และ Caorunn ให้ทันสมัย และมุ่งสร้างความ
พึงพอใจในตราสินค้ายิง่ ขึน
้ นอกเหนือจากมาตรการทีด
่ �ำเนินการ
ในระหว่างปี บริษท
ั ยังหาพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
ที่มีศักยภาพโดยมุ่งเน้นในอาเซียนและเอเชีย เพื่อขยายช่องทาง
จ�ำหน่ายในต่างประเทศให้มากขึ้น
ส�ำหรับธุรกิจเบียร์ บริษัทให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก
การที่สินค้าของบริษัทได้รับรางวัลระดับโลกในปี 2561 รวม
4 รางวัล ได้แก่ รางวัลสินค้านวัตกรรมคุณภาพยอดเยี่ยม
ระดับโลกจากสถาบัน Monde Selection จ�ำนวน 2 รางวัล คือ
เบียร์ช้างคลาสสิกและน�้ำแร่ช้างได้รับรางวัลเหรียญทองระดับ
โลก และเบียร์เฟเดอร์บรอยได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับโลก
และรางวัลจากการประกวดรสชาติเบียร์ยอดเยี่ยมระดับโลก
(Tasting World Beer Championships 2018) อีก 2 รางวัล
คือ เบียร์ช้างคลาสสิกได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับโลก และ
เบียร์เฟเดอร์บรอยได้รบ
ั รางวัลเหรียญทองระดับโลก นอกจากนัน
้
แบรนด์ช้างยังได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ท�ำผลงานโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม (Thailand
Zocial Awards 2018) อย่างไรก็ตาม จากการที่ตลาดเบียร์
ในประเทศมีการเติบโตลดลง 2 ปีติดต่อกัน ส่งผลให้มีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด บริษัท
จึงได้จด
ั กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สือ่ สารคุณภาพ
และชือ่ เสียงของผลิตภัณฑ์รวมถึงสร้างประสบการณ์ในตราสินค้า
ของบริษัทไปยังผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง บริษัทยังมี
การออกผลิตภัณฑ์ “แทปเปอร์ (Tapper)” เพื่อขยายไปสู่กลุ่ม
ลูกค้าที่นิยมดื่มเบียร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง (High Alcohol
Beer) ด้วย ส่วนในด้านการขาย บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายร่วมกับคู่ค้าในทุกช่องทางการขายเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ให้แข็งแกร่ง และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของ
เอเย่นต์เพื่อผลักดันยอดขายไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ยิ่งกว่านั้น
บริษัทยังได้มุ่งขยายฐานลูกค้าจากผู้บริโภคปลายทางโดยมี
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทดลองดื่มในทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย ด้านตลาดต่างประเทศ บริษัทยังคงมุ่งขยาย
ธุรกิจสู่ตลาดหลักในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเมียนมา
สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม โดยบริษัทมีการลงทุนเข้าซื้อ
กิจการเบียร์ซาเบโก้ ซึง่ เป็นผูเ้ ล่นทีม
่ สี ว่ นแบ่งการตลาดอันดับหนึง่
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ในประเทศเวียดนาม และการร่วมทุนผ่านกิจการร่วมค้า
ในประเทศเมียนมาสร้างโรงงานผลิตเบียร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน และบริษัทยังเน้นการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า
ในตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
และฮ่องกง ซึ่งจะช่วยแผ่ขยายภาพลักษณ์ตราสินค้าของบริษัท
ไปยังผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของ
ผลการด�ำเนินงาน นอกเหนือจากการผลักดันยอดขายและ
การตลาด บริษัทยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลก�ำไรในการด�ำเนินงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ 2020 ในการเป็นผู้น�ำ
ด้านธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารในอาเซียน ด้วยการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น ในรอบปีนี้
บริษัทได้เสริมความแข็งแกร่งของตลาดหลักในประเทศไทย
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับ F&N
ในการขยายไปยังตลาดใหม่ในประเทศเวียดนาม เมียนมา และ
อินโดนีเซีย รวมถึงการมองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดการค้า
ของประเทศลาว กัมพูชา บรูไน และฟิลิปปินส์ ด้วยเช่นกัน
ในประเทศไทย น�้ำดื่มคริสตัลของบริษัทเป็นแบรนด์น�้ำดื่มอันดับ
หนึ่งในประเทศ บริษัทได้ขยายฐานการผลิตด้วยการเปิดโรงงาน
ผลิตน�้ำดื่มแห่งใหม่ที่โรงงานสุรานทีชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมือ่ ปีทแี่ ล้วและก�ำลังสร้างโรงงานแห่งใหม่ขน
ึ้ ในภาคเหนือเพือ่ รองรับ
กับความต้องการน�้ำดื่มของบริษัทที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด โรงงานผลิตน�้ำดื่ม
คริสตัลยังได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจเครื่องดื่มที่มีส่วนร่วมใน
การลดภาวะโลกร้อน ด้านตลาดชาพร้อมดืม
่ “โออิช”ิ ยังคงโดดเด่น
ภายใต้สภาวะการแข่งขันในตลาดที่ถดถอย บริษัทสร้าง
ความแข็งแกร่งในต�ำแหน่งผูน
้ �ำโดยยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาด
ในภาวะการแข่งขันทีร่ น
ุ แรงด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็น
นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องและเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความส�ำเร็จนีย้ งั ก้าวข้ามพรมแดนไปยังตลาดต่างประเทศ
โดย “โออิชิ” ครองความเป็นผู้น�ำอันดับหนึ่งในประเทศกัมพูชา
ผ่านการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย โดยรวมแล้วโครงการต่างๆ
ที่ได้ด�ำเนินการทั้งหมดนี้ ได้วางรากฐานส�ำหรับเครื่องดื่มโออิชิ
เพือ่ รองรับการเติบโตทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ในหมวด
เครื่องดื่มประเภทน�้ำอัดลม กลุ่มเครื่องดื่มที่มีรสชาติได้สร้าง
ความตื่นเต้นในตลาดด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่
เอส เพลย์ แมงโก้ บิงซู (est Play Mango Bingsu) เอส เพลย์
เมลอน บิงซู (est Play Melon Bingsu) และล่าสุด คือ ผลิตภัณฑ์
เครือ่ งดืม
่ อัดลมซาสี่ (Sarsi) ในภาชนะขวดแก้วย้อนยุค กลุม
่ บริษท
ั
ไทยเบฟยังคงด�ำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการขายเพื่อ

สร้างความตระหนักถึงตราสินค้าของบริษท
ั และสร้างความตืน
่ เต้น
ในกลุ่มสินค้าที่คนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทไทยเบฟยังให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลทีเ่ น้นเรือ่ งสุขภาพและโภชนาการทีด
่ ขี น
ึ้ เป็นอันดับต้นๆ
ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเครือ่ งดืม
่ เพือ่ สุขภาพและ
เครือ่ งดืม
่ ทีเ่ ป็นทางเลือกเพือ่ สุขภาพทีด
่ ี โดยบริษท
ั เริม
่ ลดปริมาณ
น�้ำตาลในเครือ่ งดืม
่ ทีผ
่ ลิตและจ�ำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเพื่อสุขภาพ
ทีด
่ ขี องผูบ
้ ริโภคและจะยังคงสร้างความแข็งแกร่งในกลุม
่ เครือ่ งดืม
่
เพื่อสุขภาพ บริษัทมีเป้าหมายที่จะมีส่วนแบ่งตลาดรวมในส่วน
ของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 50%
กลุม
่ ธุรกิจอาหารเป็นอีกหนึง่ เสาหลักทีเ่ ข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กลุ่มบริษัทไทยเบฟ โดยการเชื่อมโยงธุรกิจอาหารให้ไปคู่กับ
ธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
หลากหลายทัง้ ในปัจจุบน
ั และต่อเนือ่ งไปยังอนาคต โดยให้บริการ
ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่ร้านอาหาร
ทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันซึ่งผู้บริโภคคุ้นเคย ไปจนถึงร้านอาหาร
ที่เน้นทั้งบรรยากาศหรูหราและการบริการชั้นเยี่ยม ซึ่งเป็น
การเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจอาหารและการบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ 2020 ด้านการจัดการของธุรกิจอาหาร บริษัท
เน้นความส�ำคัญด้านคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการ
จัดซือ้ จัดหาวัตถุดบ
ิ ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีเครือ่ งจักรทีท
่ น
ั สมัย
เพือ่ ควบคุมการผลิตอาหารทีป
่ ลอดภัย ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
และคงคุณค่าทางโภชนาการเมื่อถึงมือผู้บริโภค ตลอดจน
การลดปริมาณและการจัดการของเสียเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและสังคมมากยิง่ ขึน
้ ส่วนด้านการแข่งขัน
ในตลาด บริษัทใช้กลยุทธ์สร้างความโดดเด่นและแตกต่าง
โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทัง้ ผลิตภัณฑ์ เมนูอาหาร บริการ
และประสบการณ์ที่น่าประทับใจ เพื่อดึงดูดใจลูกค้า ตลอดจน
พัฒนาระบบบริการสั่งอาหารทางออนไลน์ (Online ordering)
ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน
้ เพือ่ รองรับพฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เข้ามา
มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ�ำวัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้น�ำ
เทคโนโลยีและข้อมูลซึ่งมีรูปแบบและแหล่งที่มาที่หลากหลาย
(Big Data) มาใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม และคาดการณ์
พฤติกรรมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค
ยุคใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
ธุรกิจร้านอาหาร ตั้งแต่การวางแผนการจัดซื้อ การวางแผน
การขายและการตลาด การน�ำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ
ที่เหมาะสม แม่นย�ำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถ
รักษาและขยายฐานลูกค้า รวมถึงการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน
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2. ความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน
การด�ำเนินธุรกิจและการขยายงานของบริษท
ั ทัง้ ในและต่างประเทศ
ต้องอาศัยการคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การสร้างโรงงานใหม่
การบ�ำรุงรักษาและพัฒนาโรงงานเดิม การติดตามการพัฒนา
ตลาดผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครือ่ งดืม
่ และอาหาร ตลอดจนการลงทุน
เข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหมดต้องใช้
เงินลงทุนจ�ำนวนมากและเป็นการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง แหล่งเงินทุน
ที่ใช้ในการด�ำเนินงานและขยายธุรกิจที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต มาจากเงินกู้จากแหล่งภายนอกและจากการใช้กระแส
เงินสดภายในของบริษัท และอาจมาจากการเพิ่มทุนของบริษัท
จากผู้ถือหุ้นด้วย โดยบริษัทคาดว่าแหล่งเงินทุนจะมาจากการ
กู้เงินเพิ่มโดยเฉพาะการลงทุนในกิจการในต่างประเทศที่ต้องใช้
เงินลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ�ำนวนมาก อันน�ำมา
ซึ่งความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ เช่น ความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและสภาพคล่อง

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

บริษัทได้ด�ำเนินการจัดหาวงเงินกับสถาบันการเงิน ทั้งวงเงินกู้
เบิกเกินบัญชี วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและการออกตั๋วแลกเงิน
ให้พร้อมไว้เสมอ โดยปัจจุบัน บริษัทมีวงเงินที่เป็นสภาพคล่อง
ดังกล่าวเป็น 4 เท่าของยอดขายเฉลี่ยใน 1 เดือน ในการกู้เงิน
บริษัทต้องพิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุนและสกุลเงินที่จะใช้
ในการกู้ ติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของ
ตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวนี้สายงานการเงิน
ของบริษท
ั มีสว่ นส�ำคัญในการวางแผนการลงทุนด้วย นอกจากนี้
เพื่อการรองรับการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นหรือระยะยาว การออกหุ้นกู้ทั้งในและ
ต่างประเทศ บริษัทมีการจัดอันดับเครดิตกับสถาบันจัดอันดับ
เครดิตทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
• TRIS Rating:
• Moody’s:
• Fitch Ratings:
			
			
			

AA แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
Baa3 แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ
อันดับเครดิตสากลระยะยาวที่ ‘BBB-’
แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
อันดับเครดิตระยะยาวภายในประเทศ
ที่ ‘AA(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

โดยอันดับเครดิตของบริษัททั้งหมดอยู่ในระดับที่เหมาะสมแก่
การลงทุน

3. ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยง
ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่กระบวนการ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การตลาดและ
การขาย จนถึงการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค
เพราะหากกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกิดความ
ไม่สอดคล้องกันในสายห่วงโซ่อุปทาน จะส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ คุณภาพของสินค้าและบริการ ความไว้วางใจของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

ด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบซึ่งถือเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่ส�ำคัญ
ของระบบห่วงโซ่อุปทาน ประกอบกับวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่ที่ใช้
ในการผลิตเครื่องดื่มและอาหารเป็นผลิตผลทางการเกษตร
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้าว มอลต์ ฮอปส์ และ
กากน�้ำตาล นอกจากนี้ ยังมีวัสดุหลักประกอบการผลิต เช่น
กระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และน�้ำมันเตา ซึ่งปริมาณและ
ราคามีความผันผวนตามปัจจัยต่างๆ อาทิ สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติของแต่ละปี อุปสงค์และอุปทานของสินค้านั้นๆ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
บริษัทมีการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากคุณภาพ
ของสินค้า ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า การบริการ และ
ค�ำนึงถึงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้าให้สอดคล้องกับ
ั ทีย
่ ด
ึ หลักธรรมาภิบาลและการพัฒนา
การด�ำเนินธุรกิจของบริษท
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนควบคูไ่ ปกับการดูแลสังคมและรักษาสิง่ แวดล้อม
ในการนี้ บริษัทได้ก�ำหนด “แนวทางการปฏิบัติของคู่ค้าเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้คู่ค้ารายปัจจุบันของบริษัท
คู่ค้ารายใหม่ รวมถึงคู่ค้าของคู่ค้า (Non-tier 1 Supplier)
ได้ศก
ึ ษาและน�ำไปปฏิบต
ั ิ ควบคูก
่ บ
ั การผนวกรวมมิตค
ิ วามยัง่ ยืน
เข้าไปสู่ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา ตั้งแต่การคัดเลือก
คูค
่ า้ ไปจนถึงการประเมินผลงานคูค
่ า้ หลังการจ�ำหน่าย นอกจากนี้
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักแต่ละประเภท
ให้มีคู่ค้ามากกว่าหนึ่งรายเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้า
จ�ำนวนน้อยราย การก�ำหนดกลยุทธ์ร่วมกับคู่ค้าในการเก็บ
ส�ำรองสินค้าคงคลัง ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิด
ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความ
สามารถในการส่งมอบสินค้าของคู่ค้าโดยไม่กระทบต่อแผน
การผลิตของบริษัท มีการสื่อสารและประสานงานกับคู่ค้า
อย่างใกล้ชิด เพื่อตอบสนองแผนการใช้งานได้อย่างครบถ้วน
ตรงตามเวลา มีการวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาและปริมาณของวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
ตกลงราคาซื้อล่วงหน้ากับคู่ค้าวัตถุดิบหลักเพื่อลดความเสี่ยง
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

เรื่องความผันผวนของราคา และยังช่วยให้บริษัททราบต้นทุน
ที่คงที่หรือค่อนข้างชัดเจนในการผลิตสินค้า
ด้านการผลิตและการกระจายสินค้า กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีการ
บริหารจัดการและมาตรการควบคุมเพื่อให้คุณภาพของสินค้า
ได้มาตรฐานจากแหล่งผลิตจนถึงการส่งมอบให้ผู้บริโภค
ความปลอดภัยในการผลิตและการขนส่ง การใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและมาตรฐาน
การจัดการต่างๆ ตามหลักสากล ตลอดจนมีการพัฒนาทั้ง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และนวัตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) รวมถึงเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง
ด้านการตลาดและการขาย กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายที่หลากหลาย มีเครือข่ายกับคู่ค้าที่แข็งแกร่ง
การจัดกิจกรรมด้านการตลาด การส่งเสริมการขายและ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจรวมถึงทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบ
สนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มากที่สุด
ด้านการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค กลุ่มบริษัท
ไทยเบฟเล็งเห็นความส�ำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
จึงได้ริเริ่มและลงทุนในโครงการต่างๆ ที่สามารถน�ำวัสดุหรือ
บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่างๆ ที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้ว
กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ หรือน�ำมาหมุนเวียนใช้ซ�้ำ
เพื่อเป็นการรักษาและเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด รวมถึงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
โอกาสทางธุรกิจ เช่น การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของของเสียที่
สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกิดความ
สอดคล้อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดค่าใช้จ่าย บริษัท
ก�ำหนดแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมของสายห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร
เช่น ระบบการจัดซื้อจัดหาแบบศูนย์กลางของกลุ่มไทยเบฟ
(Procurement Hub) ระบบการขนส่ง (Transportation
Management) ระบบการขาย (Sales Management) และ
ระบบการบริหารจัดการตัวแทนจ�ำหน่ายและการส่งเสริมการขาย
ผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor and Trade Promotion
Management) เป็นต้น

4. ความเสีย
่ งด้านสิง่ แวดล้อม (การเปลีย
่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรน�้ำ ของเสีย
และมลพิษจากอุตสาหกรรม)
จากผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน
และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งระดับประเทศ
ภูมภ
ิ าคและทัว่ โลก ท�ำให้เกิดการเคลือ่ นไหวเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม
ในรูปแบบต่างๆ ความขาดแคลนและไม่เพียงพอในทรัพยากร
ของโลกโดยเฉพาะด้านอาหารที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร
น�้ำ และพลังงาน และอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ รวมถึงต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยความเสียหายต่างๆ นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของกลุ่มบริษัท
ไทยเบฟแสดงให้เห็นถึงความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมให้นอ้ ยทีส่ ด
ุ บริหารความเสีย
่ งและลดผลกระทบ ตลอดจน
สร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยงแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยกลุ่มบริษัทไทยเบฟเป็นผู้ผลิต
และจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทรัพยากรน�้ำทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพเป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ �ำคัญของการผลิตและกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการผลิต
ต้องพึ่งพาการใช้พลังงาน เครื่องจักรและสารเคมี ซึ่งของเสีย
และมลพิษจากอุตสาหกรรมหากไม่ได้รับการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
และขยายผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

กลุ่มบริษัทไทยเบฟยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
เฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน�้ำ โดยได้ก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ส�ำหรับปี 2563 ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่อง ลดการใช้น�้ำ การใช้
พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และของเสีย ปัจจุบัน
ทุกโรงงานได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล ทบทวนและปรับปรุงผลการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และความเสี่ยงในการ
ด�ำเนินงานอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
สายการผลิตของทุกกลุ่มธุรกิจได้จัดท�ำโครงการคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรและของผลิตภัณฑ์ เพื่อทราบปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการด�ำเนินงานขององค์กรและจาก
แต่ละหน่วยของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ตลอดวัฎจักรชีวิตของ
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ผลิตภัณฑ์ เพื่อหาสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มี
นัยส�ำคัญและหาแนวทางเพือ่ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป
่ ล่อย
จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร อาทิ การน�ำเทคโนโลยีการผลิต
และเครื่องจักรที่ทันสมัยและประหยัดพลังงานมาใช้ เพื่อลด
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสิ้นเปลือง
รวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงงาน และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
การใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยการน�ำขวดแก้วกลับมาใช้ซ�้ำ
การน�ำเศษแก้วและกระป๋องอลูมเิ นียมกลับมาใช้ใหม่ และออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 กลุ่มบริษัท
ไทยเบฟยังให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการด�ำเนิน “โครงการ
ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้ำดื่ม (No Plastic Bottle
Cap Seal)” ด้วยการยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด
ผลิตภัณฑ์น�้ำดื่มเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรน�้ำ บริษัทผลิต
สินค้าโดยใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดกระบวนการผลิต
รับผิดชอบต่อการใช้น�้ำของบริษัทโดยไม่กระทบกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค และ
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้น้อยที่สุด โดยการ
ระบุปัญหา วิเคราะห์ บริหารจัดการและน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประเมินคุณภาพ ปริมาณ และก�ำหนด
ข้อบังคับเพือ่ ให้มน
ี ำ�้ ใช้อย่างเพียงพอในอนาคตและลดความเสีย
่ ง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้น�้ำขององค์กร ผนวกการบริหารจัดการ
น�้ำเพื่อความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตัดสินใจและ
กิจกรรมประจ�ำวัน รณรงค์เรื่องความส�ำคัญของการปกป้อง
ทรัพยากรน�้ำและการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนในวัฒนธรรม
องค์กร มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือและระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้านสุขลักษณะ
สุขอนามัยและความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ี นอกจากนี้ บริษท
ั ยังให้ความส�ำคัญ
กับการบ�ำบัดและก�ำจัดน�้ำเสียจากกระบวนการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ นำ�้ กากส่าซึง่ เป็นนำ�้ เสียของอุตสาหกรรม
การผลิตสุรา โรงงานสุราบริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด ได้เปลี่ยน
เทคโนโลยีการระเหยน�้ำกากส่าจากระบบเดิมที่ใช้ไอน�้ำในการให้
ความร้อนในกระบวนการระเหย (Thermal Vapor Recompressor)
มาเป็นระบบที่ใช้พัดลมอัดไอที่เกิดจากการระเหย (Mechanical
Vapor Recompressor) ซึ่งช่วยลดการใช้น�้ำมันเตาในการ
ผลิตไอน�้ำที่ใช้ในกระบวนการระเหยน�้ำกากส่าได้กว่า 99%
นอกจากนี้ โรงงานสุราสองแห่งที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้ก่อสร้าง
ระบบเตาเผาน�้ำกากส่า (Incinerator) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการ
ก�ำจัดน�้ำเสียแบบเบ็ดเสร็จ (Zero Waste) และมีผลพลอยได้
คือไอน�ำ้ แรงดันสูงซึง่ สามารถน�ำไปขับกังหันไอน�ำ้ เพือ่ ผลิตไฟฟ้า
ใช้ในโรงงานและมีไฟฟ้าส่วนทีเ่ หลือขายให้กบ
ั การไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค
ส่วนไอน�้ำแรงดันต�่ำที่ออกจากกังหันไอน�้ำยังสามารถน�ำกลับมา
ใช้ในกระบวนการผลิตสุราและระบบการระเหยน�้ำกากส่าได้
โดยการก่อสร้างของโครงการนี้ได้แล้วเสร็จและเริ่มด�ำเนินการ

รวมถึงสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2561 เป็นต้นมา นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนจะลงทุน
ก่อสร้างระบบก�ำจัดน�้ำกากส่าโดยใช้ Incinerator ที่โรงงานสุรา
อีกหลายแห่ง
นอกเหนือจากกลุ่มโรงงานสุรา โรงงานผลิตเบียร์ทั้งสามแห่ง
ได้ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบไร้อากาศ (Upflow Anaerobic
Sludge Blanket) เพือ่ ลดปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน
้ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ 400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
และยังสามารถน�ำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากระบบดังกล่าวกว่า
5.1 ล้านเมกะจูลต่อปี มาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงในกระบวนการ
ผลิต โดยกลุ่มโรงงานผลิตเบียร์ได้ติดตั้งหม้อไอน�้ำแบบ
ไหลทางเดียว (Once Through Boiler) เพื่อน�ำก๊าซชีวภาพที่ได้
มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไอน�้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 6,500 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และลดการใช้พลังงานได้มาก
ถึง 32 ล้านเมกะจูลต่อปี นอกจากนี้ กลุ่มสายการผลิตเบียร์
ได้พิจารณาถึงแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคตประกอบกับ
แรงผลักดันระดับสากลอันสืบเนื่องมาจากการประชุมรัฐภาคี
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศครัง้ ที่ 21
(Conference of the Parties 21, COP21) ในการปรับตัว
กับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกและการขับเคลื่อนการใช้
พลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิล
ในปี 2561 กลุ่มโรงงานผลิตเบียร์ก�ำหนดแผนลงทุนด้าน
พลังงานสะอาดด้วยการน�ำเข้าเทคโนโลยีโซลาร์รูฟท็อป
(Solar Rooftop) และติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่โรงงานผลิตเบียร์
ทั้งสามแห่งเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
และคาดการณ์ว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ประมาณ 2,376 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็น
ค่าประหยัดพลังงานเท่ากับ 14.04 ล้านเมกะจูลต่อปี หรือเท่ากับ
11.48 ล้าน บาท นอกจากนี้ ในปี 2561 โรงงานสุรา 5 แห่ง
และโรงงานเบียร์ 2 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานการอนุรักษ์
พลังงาน (ISO 50001) ส่วนโรงงานผลิตที่เหลืออยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการขอรับรองมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน
(ISO 50001) จากการปฏิบัติมาตรการต่างๆ เพื่อลดการใช้
พลังงาน
นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรน�้ำของ
ตนเองแล้ว กลุ่มบริษัทไทยเบฟยังให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรน�้ำของคู่ค้ารายส�ำคัญ
ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง และมีโอกาสเกิดผลกระทบกับบริษัท
โดยทุกปีบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรน�้ำ
ของคู่ค้ารายส�ำคัญ เพื่อหาวิธีการป้องกันและวางแผนร่วมกับ
คู่ค้าในการลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบกับบริษัท โดยเฉพาะ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ด้านการส่งมอบวัตถุดิบและการผลิตของบริษัท ซึ่งพบว่า คู่ค้า
รายส�ำคัญมีความตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรน�้ำอยู่ในระดับสูง อาทิ
มีแผนการรับมือกับการเกิดอุทกภัย กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสีย
การควบคุมคุณภาพและปริมาณน�้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต
เป็นต้น

5. ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
กลุ่มบริษัทไทยเบฟในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
ชั้นน�ำตระหนักถึงความส�ำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะผู้บริโภคและพนักงาน จึงยึดมั่น
ในการผลิตและน�ำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
การบริโภค การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและโภชนาการในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและการด�ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ ในส่วนของพนักงานที่ถือเป็นหัวใจของการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายจ�ำเป็นต้องมี
ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงาน
แต่ในการด�ำเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผู้บริโภค โอกาสเกิด
อุบัติเหตุหรือความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยจาก
การท�ำงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของพนักงาน
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) ระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) มาตรฐาน
อาหารฮาลาล (Halal Standard) เป็นมาตรฐานที่รับรองว่า
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้ ระบบ National
Sanitation Foundation (NSF) ซึ่งรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
น�้ำดื่มตามมาตรฐาน U.S. FDA (The United States Food
and Drug Administration) และมาตรฐานความปลอดภัย
ทางอาหารของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าปลีกแห่งสหราช
อาณาจักร (The British Retail Consortium; BRC)
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ส่งถึงมือผู้บริโภค
นอกจากนี้ บริษัทยังท�ำงานร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา คู่ค้า

เชิงกลยุทธ์ รวมถึงผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ส�ำหรับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
พร้อมกับสร้างการรับรูข้ อ้ มูลโภชนาการของสินค้าให้แก่ผบ
ู้ ริโภค
โดยแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ไทยเบฟ เว็บไซต์
รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ ในเรื่องของ
สุขภาพและความปลอดภัยจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคและของสังคมโดยรวม
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน กลุ่มบริษัท
ไทยเบฟได้ก�ำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
องค์กร เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงาน
และเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานที่ท�ำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสายการผลิต
ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 เป็นบรรทัดฐาน
เบื้องต้น ทุกสถานประกอบการของบริษัทมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่
บริหารและตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการท�ำงานโดยตรง
และน�ำระบบบริหารจัดการต่างๆ มาใช้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (Occupational Health and Safety
Management System; OHSAS 18001) ระบบ 7 ส.
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สร้างสรรค์
(นวัตกรรมและปรับปรุงงาน) และส่งเสริมด้านคุณธรรม)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management
System ; ISO 14001) และจัดท�ำคู่มือความปลอดภัย
ในการท�ำงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน การอบรมความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ด้านการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและ
แนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบติดตามผล
และใส่ใจในมาตรการป้องกันความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายในการลดการสูญเสียเวลาในการท�ำงาน
จากการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นหยุดงาน และการเจ็บป่วย
จากการท�ำงาน
ในปี 2561 สถานประกอบการของกลุ่มบริษัทไทยเบฟที่เป็น
โรงงานผลิต 14 แห่ง ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ โรงงาน
สุราและโรงงานเบียร์ทงั้ หมดยังได้รบ
ั การรับรองระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) โดยระบบ
ดังกล่าวจะเน้นการจัดการเพือ่ ลดความเสีย
่ งต่อการเกิดอันตราย
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อันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ตลอดจนการสูญเสีย
ทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากร
ในองค์กร นอกจากนี้ กลุม
่ โรงงานเบียร์อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
ขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ISO 45001: 2018 โดยระบบดังกล่าวเน้น
บทบาทความเป็นผู้นําของผู้บริหารระดับสูงและการมีส่วนร่วม
ของผูป
้ ฏิบต
ั งิ านโดยการให้พนักงานเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ที่ต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงด้านอาชีวอนามัย อีกทั้ง
มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงงานด้าน
อาชีวอนามัย และการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท�ำให้การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยครอบคลุมทุกมิติ สอดคล้อง
กับบริบทขององค์กร อันน�ำไปสูเ่ ป้าหมายสูงสุด คือความปลอดภัย
และสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนตลอดไป

6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับนี้
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งได้แก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ของแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
ด�ำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเหล่านี้
รวมทัง้ นโยบายต่างๆ มีโอกาสเปลีย
่ นแปลงและเพิม
่ ความเข้มงวด
ในการบังคับใช้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมาย
ควบคุมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ขณะเดียวกัน
ภาครัฐได้เพิ่มมาตรการใหม่ ๆ และความเข้มงวดในการควบคุม
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากไม่
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของบริษัท ถูกลงโทษและเสียค่าปรับ หรือเสียโอกาส
ทางธุรกิจได้

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

จากเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ โดยสร้างคุณค่า
และเป็นแบบอย่างของธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มบริษัท
ไทยเบฟให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่ จึงได้เน้นย�้ำ
ด้วยการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่
กรรมการ ผูบ
้ ริหาร พนักงานของบริษท
ั และผูม
้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
อาทิ จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ นโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น นโยบายด้านภาษีที่เน้นการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องและการได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีจากกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว แนวทางปฏิบัติ
ด้านการตลาดส�ำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้แน่ใจว่า
การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการท�ำกิจกรรมทางการตลาด
ส�ำหรับสินค้าของบริษท
ั ตลอดจนการบริโภคเครือ่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
โดยทั่วไปเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดปัญหา

ทั้งต่อบุคคลและสังคมโดยรวม นโยบายด้านสุขภาพและ
โภชนาการ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ ขององค์กร นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขององค์กร และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า เป็นต้น โดยบริษัทมีการ
สื่อสารและ/หรือจัดอบรมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทราบและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ในส่วนของกฎหมายใหม่ๆ ที่จะน�ำมาบังคับใช้ บริษัท
จะติดตามความเคลื่อนไหวของภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริษัท
สามารถวางแผนและก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร
มีข้อเท็จจริงอันมีมูลเกี่ยวกับการกระท�ำที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่า
อาจเป็นความผิด การกระท�ำอันผิดกฎหมายต่างๆ หรือการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อเท็จจริงอันมีมูล
เกี่ยวกับการกระท�ำที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยดังกล่าวผ่านช่องทาง
ตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน
(Whistleblowing Policy) ซึ่งเผยแพร่และเปิดเผยเป็นการ
สาธารณะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ที่แจ้งข้อร้องเรียน
่ ใจได้วา่ บริษท
ั จะด�ำเนินการกับข้อร้องเรียน
โดยสุจริตสามารถมัน
อย่างเข้มงวดและจะท�ำการสืบสวนเรื่องราวตามความเหมาะสม
รวมถึงปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนจากความเสียหาย
หรือการถูกท�ำร้ายหรือการถูกคุกคามอันมีสาเหตุมาจากการ
แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว

7. ความเสี่ยงด้านการสร้างบุคลากรเพื่อ
รองรับธุรกิจในต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทไทยเบฟได้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจ
ไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน พนักงานที่มีความรู้
ความสามารถเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในต่างประเทศ
จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจใน
ต่างประเทศจะสามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิด
ผลกระทบจากการขาดบุคลากรในการบริหารจัดการธุรกิจ

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

กลุ่มทรัพยากรบุคคลได้เตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากร
ที่มีความมุ่งมั่น (Willing) มีความสามารถ (Able) และมี
ความพร้อม (Ready) ในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ด้วยการก�ำหนดแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานส�ำคัญของธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ โดย 93% ของต�ำแหน่งงานส�ำคัญได้ระบุ
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งไว้แล้ว รวมทั้งยังมีการประเมินศักยภาพของ
บุคลากรเพือ่ ค้นหาพนักงานทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพตัง้ แต่ระดับหัวหน้าส่วน
ขึ้นไปของทุกกลุ่มงานในองค์กรเพื่อสร้างฐานข้อมูลในการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ งและสร้างความพร้อม
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ในการสืบทอดต�ำแหน่งงานของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ไทยเบฟได้จัดท�ำแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
ส�ำหรับแต่ละกลุ่มงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของ
พนักงานไปสู่เป้าหมายทางอาชีพที่วางไว้ โดยเริ่มต้นจากกลุ่ม
งานขายและกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส่วนกลุ่มงานอื่นๆ จะเริ่ม
ด�ำเนินการโดยอ้างอิงตามการพัฒนาสมรรถนะ (Competency)
ของแต่ละกลุ่มงานต่อไป กลุ่มทรัพยากรบุคคลยังได้ก�ำหนด
ให้พนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหารต้องจัดท�ำ
แผนพัฒนารายบุคคล โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาผ่านการเรียนรู้
แบบผสมผสาน (70:20:10) เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
พนักงานระดับบังคับบัญชา เป็นกลุ่มที่มีบทบาทหลักในการ
ขยายธุรกิจและสืบทอดต�ำแหน่ง ไทยเบฟได้ร่วมมือกับสถาบัน
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับบังคับบัญชา
(Management Development Program หรือ MDP) โดยมี
วัตถุประสงค์ให้พนักงานระดับบังคับบัญชาจากหลากหลาย
สายงานเข้าใจหลักการบริหารทั่วไป ภาวะความเป็นผู้น�ำ และ
ทักษะอื่นๆ ที่จ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ผู้น�ำ
ระดับสูงขึ้น ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติจริง (Action-Learning Project) ไทยเบฟยังได้
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับ
ผูอ้ �ำนวยการฝ่าย ร่วมกับ National University of Singapore:
NUS ภายใต้แนวคิดการพัฒนาผู้น�ำไปสู่ระดับโลกหรือที่เรียกว่า
ThaiBev - NUS Global Executive Leaders Program
“Realizing Vision 2020: Strategies for Sustainable
ASEAN Leadership” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
ระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายจากทุกหน่วยธุรกิจในกลุ่มไทยเบฟ ให้มี
ความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำในระดับภูมิภาคและระดับสากล
ผ่านการเรียนรู้แบบ Action-Based Learning นอกจากนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการไปปฏิบัติงานใน
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ไทยเบฟได้จัดหลักสูตรการ
พัฒนาความพร้อมเบื้องต้นและแบบเข้มข้นส�ำหรับการไปปฏิบัติ
งานในกลุ่มประเทศ CLMV (ASEAN Ready Program)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเมียนมา และประเทศเวียดนาม
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของกลุ่มประเทศ
CLMV อีกด้วย
นอกจากนี้ คณะจัดการไทยเบฟได้อนุมัตินโยบายและสวัสดิการ
ส�ำหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ของพนักงานกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ เพือ่ ส่งเสริมและจูงใจให้บค
ุ ลากร
ที่มีศักยภาพกล้าตัดสินใจไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเพื่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพที่จ�ำเป็นเพื่อรองรับ
กับการบริหารจัดการธุรกิจของไทยเบฟให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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พนักงานของเรา
ความสำ�เร็จของเรา
“เราท�ำธุรกิจโดยยึดหลักที่จะสร้างรากฐาน
ทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งด้านธุรกิจและคน ให้กลุ่มธุรกิจเป็น
บริษัทข้ามชาติที่แข็งแกร่ง และเป็นองค์กรแห่ง
ความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน
ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายแต่ก็มี
เป้าหมายและแรงบันดาลใจที่เป็นหนึ่งเดียว
ด้วยยึดถือหลักการท�ำงานร่วมกัน มีวิสัยทัศน์
ที่ชัดเจนในการน�ำไปสู่โอกาสแห่งการเติบโต
ในอนาคตอย่างไร้ขีดจ�ำกัด”
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

โอกาส ..ไร้ขีดจ�ำกัด
(Limitless Opportunities)
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
ไทยเบฟ เชือ่ มัน
่ ในศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ เชือ่ ว่างานทีท
่ า้ ทาย
จะขยายขีดความสามารถของพนักงาน และเมือ่ เราพัฒนาคนอืน
่
ให้เติบโตก้าวหน้า ตัวเราเองจะพัฒนาและเติบโตไปด้วย แนวคิด
“โอกาส..ไร้ขีดจ�ำกัด” (Limitless Opportunities) จึงเกิดขึ้น
เพื่อมอบโอกาสให้พนักงานได้ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Opportunities) ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ
ในการท�ำงานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อมอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
แห่งมิตรภาพอันเข้มแข็ง (Connectivity Opportunities)
ให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
พร้อมช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดประสบการณ์
ร่วมกัน และ เพื่อมอบโอกาสที่จะร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง
สานต่อความสุขและประโยชน์สชู่ ม
ุ ชนและสังคม (Contribution
Opportunities) ผ่านกิจกรรมและโครงการสาธารณประโยชน์
ในภูมภ
ิ าคต่างๆ ของประเทศ โดยมุง่ หวังให้พนักงานเกิดความรู้
ความคิด และความดี อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐาน
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
เพื่อการสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจาก
การเติบโต
ไทยเบฟ สนับสนุนให้พนักงานทุกคน ทุกช่วงอายุ ทุกกลุ่ม
บริษัท ทุกกลุ่มงาน และทุกประเทศในกลุ่มไทยเบฟ ได้มีโอกาส
สัมผัสประสบการณ์ในการท�ำงานตามแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร จึงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะ
(Competency) ทั้งด้านการบริหารจัดการ (Managerial
Competency) ด้านความรู้ทักษะและความช�ำนาญในงาน
(Functional Competency) และด้านภาวะผู้น�ำ (Leadership)
รวมทั้งโปรแกรมการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
(Transformation Program) เพื่อจัดเตรียมบุคลากรให้มี
ความเข้าใจและมีทัศนคติที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และน�ำมาซึง่ ความยัง่ ยืนของธุรกิจต่อไป ไทยเบฟจัดท�ำโปรแกรม
การพัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง (Talent Development
Program) ซึ่งด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีได้มี
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของ
องค์กร อาทิ การส่งเสริมความรู้ทางธุรกิจอย่างเป็นองค์รวม
ภาวะความเป็นผูน
้ �ำ ผ่านการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน
(70:20:10) โดยให้ความส�ำคัญต่อการเข้าเรียนรู้ทั้งการเรียนรู้
แบบเป็นทางการ (Classroom Learning) การเรียนรู้จากผู้อื่น
และการศึกษาดูงาน (Sharing Session and Site Visit)
ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการลงมือท�ำ โดยคิดวิเคราะห์และ
น�ำเสนอในรูปแบบของโครงการที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ
(Action-Learning Project)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
(Senior Executive Development Program : SEDP)

ไทยเบฟ พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ National University of
Singapore (NUS) ต่อเนื่องปีที่ 2 เน้นการเรียนรู้ผ่านการน�ำ
เสนอโครงการผ่าน 4 มุมมองด้าน (Synergies, New Needs,
ASEAN, F&B Innovation) โดยในปีที่ผ่านมา คัดเลือก
โครงการที่น่าสนใจและสามารถเป็นจริงได้ให้น�ำมาปฏิบัติจริง
และส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารในหลายประเทศ
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โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานระดับบังคับบัญชา
(Management Development Program : MDP)
รุ่นที่ 4

ไทยเบฟ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) พัฒนาหลักสูตรเข้มข้น
ระยะสั้น เพื่อเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจ ความรู้และทักษะ
ที่จ�ำเป็นต่อการยกระดับความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อม
ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต โดยรูปแบบการเรียนรู้
ในหลักสูตรดังกล่าว เป็นแนวทางการจัดท�ำแผนพัฒนา
โครงการทางธุรกิจ เรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์ตรง
จากผู้บริหารระดับสูง และ เรียนรู้ในห้องเรียนโดยคณาจารย์
จากสถาบันศศินทร์ และผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้พัฒนาธุรกิจจาก
องค์กรภายนอกมาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานระดับหัวหน้างาน
(Supervisory Development Program : SDP)
รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5

ไทยเบฟ ร่วมกับ คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เชิงลึก
เพื่อเปิดมุมมองและบริบททางธุรกิจ ในรูปแบบการแบ่งปัน
ประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารภายในองค์กร การศึกษาดูงาน
จากองค์กรชั้นน�ำระดับประเทศ และการจัดท�ำโครงการพัฒนา
กระบวนการท�ำงาน (Process Excellence) ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น โดยมีพนักงานระดับหัวหน้างานจากหน่วยงานต่างๆ
ในกลุ่มไทยเบฟทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมและพัฒนาในหลักสูตร
จ�ำนวน 102 คน

โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปีที่ 2
(ThaiBev Scholarship)

ไทยเบฟ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)
มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University)
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำระดับโลกในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
มอบโอกาสในด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 2 ทุน
และปริญญาเอก 2 ทุน สาขาวิชา Computer and Electrical

Engineering ที่ มหาวิทยาลัย CMKL (ก่อตั้งโดยความร่วมมือ
ของ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอน และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) นับเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคการศึกษาไทย เน้นการศึกษาวิจัยตามโจทย์และ
ความต้องการ เพื่อยกระดับการค้นคว้าวิจัยไปสู่ระดับสากล
และเป็นการเตรียมพร้อมพนักงานที่มีศักยภาพให้ทันต่อ
ความต้องการขององค์กรและธุรกิจในยุคดิจิตอล

โครงการเตรียมความพร้อมพนักงานปฏิบัติหน้าที่ใน
ต่างประเทศ

โครงการ ASEAN Ready - Myanmar and Vietnam
เป็นโครงการน�ำร่องในการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ส�ำหรับ
พนักงานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือมีหน้าที่ต้อง
ประสานร่วมกับทีมงานในประเทศเมียนมา และเวียดนาม ในด้าน
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง ภาษาและวัฒนธรรม ในส่วนโครงการ Vietnam
Ready Program มีการส่งพนักงานไปลองสัมผัสและเรียนรู้
ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง ฝึกการใช้ภาษา การเข้าใจ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม และสไตล์
การท�ำงานร่วมกับชาวเวียดนาม ส�ำรวจตลาด และความเข้าใจ
การด�ำเนินธุรกิจในประเทศ

Best Employer 2018 ความภาคภูมิใจระดับสากล

ไทยเบฟ มุ่งมั่นที่จะบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ
และ ความภาคภูมิใจของไทยเบฟได้รับการยอมรับอย่างเป็น
รูปธรรม เมื่อไทยเบฟคว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลบนเวทีระดับนานาชาติ Asia’s Best
Employer Brand Awards 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่
รางวัลนายจ้างยอดเยี่ยม (Best Employer Brand) รางวัล
นายจ้างในฝันแห่งปี (Dream Employer of the Year) และ
รางวัลการบริหารพนักงานศักยภาพสูงยอดเยี่ยม (Awards
of Talent Management) จากสถาบัน Employer Branding
Institute และ World HRD Congress ซึ่งประกอบด้วย
เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จาก 36 ประเทศในทวีปเอเชีย
ไทยเบฟ มุ่งมั่นในปณิธานที่จะบริหารและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทีเ่ ต็มเปีย
่ มไปด้วยประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย
และวิสย
ั ทัศน์ของธุรกิจ เพือ่ ให้พนักงานสามารถร่วมกันผลักดัน
และขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ (Global Values)
เสริมสร้างความเป็นหนึ่งของครอบครัว
ไทยเบฟทั่วโลก
“เมื่อเราเทใจรวมกันเป็นหนึ่ง
ยากแค่ไหนก็ส�ำเร็จได้”
คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
พนักงานกลุ่มไทยเบฟทุกคน เปรียบเสมือนหยดน�้ำที่ล้วนมี
ต้นก�ำเนิดจากมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ สามารถร่วมกันสร้าง
ความแตกต่างให้แก่มวลชีวิตรอบข้างในทุกเส้นทางที่ก้าวเดิน
แม้จะอยู่ในบทบาทไหนใกล้หรือไกลก็สามารถหล่อหลอมรวมกัน
ผสานความเป็นหนึ่ง เพื่อสานต่อพันธกิจ “สร้างสรรค์และ
แบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) ได้รับ
การพิจารณาและสร้างสรรค์ขึ้น โดย คณะจัดการกลุ่มไทยเบฟ
ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นแนวทางในการท�ำงานร่วมกันเพื่อ
ความเป็นหนึ่งเดียวส�ำหรับพนักงานครอบครัวไทยเบฟ
ใน 10 ประเทศทั่วโลก รวมจ�ำนวนกว่า 5 หมื่นคน ให้สามารถ
ร่วมกันผลักดันกลุ่มธุรกิจในการก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำในธุรกิจ
เครื่องดื่มและอาหารครบวงจรทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน
และระดับนานาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) ก�ำหนด
กรอบแนวคิดของพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะร่วมของ
พนักงานกลุ่มไทยเบฟทั่วโลก และมีความส�ำคัญต่อการร่วมกัน
ผลักดันธุรกิจไปสู่ความส�ำเร็จ 3 ประการ คือ ร่วมกันผสานพลัง
(Collaboration) สร้างสรรค์คุณค่า (Creating Values)
และ เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง (Caring for Stakeholders)
และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้แสดงออก
ในพฤติกรรมดังกล่าว สามารถน�ำไปปรับใช้ในการท�ำงานร่วมกัน
อย่างสม�่ำเสมอ จึงได้ถูกน�ำไปพิจารณาควบคู่กับการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
ประจ�ำปี 2018 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ
(ThaiBev Global Values)
ร่วมกันผสานพลัง (Collaboration)
เราใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความหลากหลายของแต่ละบุคคล
เพื่อผสานความแข็งแกร่ง และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
สร้างสรรค์คุณค่า (Creating Values)
เรามุ่งมั่นที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ และพร้อมที่จะคว้าโอกาส
ในการสร้างสรรค์คุณค่า ให้เกิดขึ้นแก่องค์กรและสังคม
เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง
(Caring for Stakeholders)
เราเอาใจใส่และท�ำความเข้าใจต่อทุกมุมมองของทุกฝ่ายด้วย
ความตั้งใจดี เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ไปพร้อมกัน
ขณะที่ คุณค่าองค์กร (Core Values) ของ
กลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้สร้างสรรค์ข้ึนภายใต้กรอบความคิด
ความเชื่อ วัฒนธรรมและวิถีการท�ำงานที่แตกต่างกัน อาทิ
ไทยเบฟ –‘ T H A I B E V’ โออิชิกรุ๊ป - ‘SUKOI’
บมจ.เสริมสุข - ‘SSC’ เอฟแอนด์เอ็น – ‘STAR’
(สิงค์โปร์ มาเลเซีย) เคเอฟซี แกรนด์รอยัล (พม่า) และ
SABECO (เวียดนาม) เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นคุณลักษณะ
เฉพาะของแต่ละองค์กร จะยังคงอยู่และด�ำเนินต่อไป
เปรียบเสมือนรากฐานส�ำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่
ธุรกิจ ด้วยเชื่อมั่นว่า แม้นจะแตกต่างกันในธุรกิจ แต่ ค่านิยม
กลุ่มไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) จะสามารถผสาน
ความเชื่อที่แตกต่างนี้ให้พนักงานในครอบครัวไทยเบฟทั่วโลก
ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน
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WOW Awards 2018
นวัตกรรมและไอเดียที่แตกต่างเชิงสร้างสรรค์
“กลุ่มบริษัทไทยเบฟของเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่
วิถีการท�ำงานของเราล้วนสะสมจากความรู้
ความช�ำนาญและความเชีย
่ วชาญภายในของเราเอง
จึงอยากเห็นพวกเราทุกคนได้มีโอกาสร่วมมือกัน
พัฒนารูปแบบและกระบวนการท�ำงานให้เป็น
แบบอย่าง (Best Practice) ที่ดีแก่คนรุ่นหลัง
ให้สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่าง
สร้างสรรค์เกิดเป็น ThaiBev Way of Work”
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
ไทยเบฟ เชื่อมั่นว่าศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจขององค์กรจะส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยแรงขับเคลื่อนและ
การสนับสนุนจากพนักงานทุกคนของกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ
โครงการ WOW Awards 2018 จึงเกิดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้
มีโอกาสแสดงออกซึ่งวิถีการท�ำงานจากความรู้ ความช�ำนาญ
และความเชี่ยวชาญในกระบวนการภายใน สู่ความสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและไอเดียใหม่อย่างสร้างสรรค์
(ThaiBev Way of Work) และเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถน�ำไป
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
WOW Awards 2018 มีแนวทางที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ผสานความร่วมมือกัน
เพื่อผลักดันให้เกิดแบบอย่างของวิถีการท�ำงานที่แตกต่าง
เชิงสร้างสรรค์ภายในองค์กร (The New Way of Work หรือ
WOW Program) ในรูปแบบของการประกวดผลงานหรือ
โครงการที่สร้างสรรค์ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อก�ำหนด
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1.) WOW Project โครงการ
หรือผลงานนั้นจะต้องปฏิบัติได้จริง และ/หรือ อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และ
(2.) WOW Idea โครงการหรือผลงานที่น�ำเสนอจะต้องมี

ความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้าน “ไอเดียและนวัตกรรมใหม่” ที่
สามารถน�ำไปผลักดันให้ธรุ กิจได้รบ
ั ความส�ำเร็จแบบก้าวกระโดด
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2020 (Vision 2020) โดยเป้าหมาย
ของ WOW Awards 2018 มุ่งหวังผลลัพธ์อันเกิดจากวิถีและ
แนวทางการท�ำงานรูปแบบใหม่ภายใต้ 3 กรอบแนวคิด
1) Generate Insights : วิถก
ี ารท�ำงานทีจ่ ะได้มาซึง่ ข้อมูลส�ำคัญ
สร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตอบโจทย์ธุรกิจ 2) Spark

Inspirations : วิถีการท�ำงานที่กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ
สามารถน�ำไปต่อยอดและน�ำไปปฏิบต
ั ไิ ด้จริง และ 3) Drive Impacts
: วิถีการท�ำงานที่ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างมีนัยส�ำคัญ
น�ำมาซึ่งประโยชน์แก่องค์กรหน่วยงาน และเพื่อนพนักงาน
ในครอบครัวไทยเบฟ
WOW Awards 2018 ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็น
อย่างดีจากพนักงานกลุ่มธุรกิจไทยเบฟเวอเรจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอังกฤษ
ร่วมน�ำส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 84 ทีม (84 โครงการ)
และคัดเลือกได้ 12 ทีมสุดท้าย ให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
แบ่งเป็นผลงาน WOW Project จ�ำนวน 9 ทีม และผลงาน
WOW Idea จ�ำนวน 3 ทีมโดยมี คณะผู้บริหารระดับกลุ่มธุรกิจ
ไทยเบฟจากทั่วโลก ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน ThaiBev
Group Conference 2018 และได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจาก
คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการตัดสิน และมอบรางวัล น�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจ
แก่พนักงานผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
ความส�ำเร็จจาก WOW Awards 2018 สะท้อนให้องค์กรได้มี
โอกาสมองเห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงาน
ในหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ คุณค่า
ของผลงานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพสามารถน�ำมาประยุกต์
เป็นแบบอย่าง (ThaiBev Way of Work) เพื่อสนับสนุน
ให้การด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 2020
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การจัดอันดับเครดิตองค์กร

การจัดอันดับ
เครดิตองค์กร
Moody’s
วันที่ 12 ธันวาคม 2561

Baa3

Fitch Ratings

แนวโน้มอันดับเครดิต
เป็นลบ

(วันที่ 11 กันยายน 2561)

อันดับเครดิตสากลระยะยาว

อันดับเครดิตระยะยาว
ภายในประเทศ

TRIS Rating

BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต
มีเสถียรภาพ

AA(tha)

แนวโน้มอันดับเครดิต
มีเสถียรภาพ

(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)

AA

หมายเหตุ:
• TRIS ได้จด
ั อันดับเครดิตให้ประเทศไทยเท่ากับ “AAA” ขณะที่ Moody’s เท่ากับ
“Baa1” และ Fitch เท่ากับ “AAA(tha) ” สำหรับอันดับเครดิตในประเทศ และ
“BBB+” สำหรับอันดับเครดิตสากล
• ผลการจัดอันดับเครดิตของ TRIS Moody’s และFitch สามารถเปลีย
่ นแปลง เพิก
ถอน ตามการทบทวนอันดับเครดิตประจำปีของไทยเบฟ และ/หรือมีเหตุการณ์ ทีเ่ ป็น
สาระสำคัญอันส่งผลต่อความเห็นของบริษท
ั จัดอันดับเครดิต และ
/หรือมีการเปลีย
่ นแปลงหลักการให้อน
ั ดับเครดิต
• อันดับเครดิตองค์กรของไทยเบฟทีไ่ ด้รบ
ั ทัง้ หมดถือเป็นอันดับเครดิตในระดับ
ทีเ่ หมาะสมแก่การลงทุน

แนวโน้มอันดับเครดิต
มีเสถียรภาพ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการกำ�กับ
ดูแลกิจการ

การก�ำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลทีด
่ ี การประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับกับบริษท
ั รวมถึงการปฏิบต
ั ิ
ตามคู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SGX-ST Listing Manual) (“คู่มือ
เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์”) และตามหลักการและแนวทางของหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ป
ี ี 2555 (“หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี
ปี 2555”) เป็นความตั้งใจและมุ่งมั่นของไทยเบฟที่จะถือปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 มากที่สุดเท่าที่จะ
สามารถปฏิบัติได้

ก.

เรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ 1 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับดูแลธุรกิจและภารกิจของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
รวมถึงคูม
่ อื เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษท
ั จะต้องใช้วจิ ารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ภายใต้แนวทางของคณะกรรมการบริษท
ั ไทยเบฟได้จด
ั ให้มน
ี โยบายส�ำหรับกลุม
่ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบต
ั ต
ิ าม โดยรายละเอียด
เพิ่มเติมของนโยบายเหล่านี้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.sustainability.thaibev.com/en/about_
sustainability_policies_statements.php
คณะกรรมการบริษท
ั มีหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบในการเป็นผูน
้ �ำขององค์กรดูแลความเป็นผูน
้ �ำของธุรกิจโดยรวมในการก�ำหนดทิศทาง กลยุทธ์
วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน และความส�ำเร็จในระยะยาวของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจทั้งในประเทศและต่างประเทศ (“กลุ่มบริษัท
ไทยเบฟ”) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษท
ั ยังมีหน้าทีป
่ ระสานงานให้คณะกรรมการบริษท
ั ผูบ
้ ริหาร และผูถ
้ อื หุน
้ ได้รบ
ั ประโยชน์สงู สุด
โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างสมดุลกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
นายมนู เลียวไพโรจน์
นายอึ๊ง ตัก พัน
นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายแพทย์ชาตรี บานชื่น
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์
นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์
นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
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17.
18.
19.
20.

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายอวยชัย ตันทโอภาส
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

โดยมีนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งโดย
คณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหาร
จัดการธุรกิจ และการด�ำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท รวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผน
ธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (“ข้อบังคับ
บริษัท”) รวมถึงการก�ำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และ
ตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษท
ั ยังรับผิดชอบก�ำหนดวิสย
ั ทัศน์และกลยุทธ์
ในการด�ำเนินงานของบริษท
ั และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการ
ด�ำเนินงานตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
ต่อปี ตามทีก
่ ฎหมายไทยก�ำหนด ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2561 คณะกรรมการบริษท
ั ได้มก
ี ารประชุมรวม 5 ครัง้

การฝึกอบรม
กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้ผ่าน
การอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จากสถาบันเดียวกันอีกด้วย ในการนี้ บริษท
ั ยังด�ำเนินการให้
กรรมการบริษท
ั เข้าใจกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท โดย
สนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร รวมถึงท�ำหน้าที่
แจ้งข้อมูลข่าวสารและหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่
เกีย
่ วข้องให้กรรมการทราบอยูเ่ สมอ ทัง้ นี้ กรรมการบริษท
ั ทุกท่าน
ได้รบ
ั ทราบข้อมูลเกีย
่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
กรรมการ ณ วันที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและของ
บริษัทย่อยได้รับคู่มือสรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกฎหมาย
สิงคโปร์ที่เป็นปัจจุบัน เช่น หน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ การซื้อขายหลักทรัพย์ การเปิดเผย
การมีส่วนได้เสีย หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 เพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการบรรยายและทบทวนความรู้เกี่ยวกับคู่มือ
เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้
บังคับกับบริษัท โดยที่ปรึกษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ของบริษัท (Compliance Advisor)
และ/หรือส�ำนักกฎหมาย และ/หรืองานก�ำกับดูแลของบริษัท ให้
แก่กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย
ทุกปีอีกด้วย
เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทและบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ
บริษท
ั ย่อยจะได้รบ
ั แจ้งในทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษท
ั ทีป
่ ระชุม
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผ่านทางอีเมล แล้วแต่กรณี
ส�ำหรับกรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ บริษัทได้จัดให้มี
การปฐมนิเทศกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
เลขานุการบริษัทเข้าพบกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดย
เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ
และ/หรือผูบ
้ ริหารทีเ่ กีย
่ วข้องของบริษท
ั เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย
่ วข้อง
และตอบข้อซักถามในเรือ่ งต่าง ๆ ภาพรวมธุรกิจ วิสย
ั ทัศน์ 2020
โครงสร้างการถือหุน
้ โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณเครือไทยเบฟ
นโยบายของบริษท
ั หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อ�ำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดการประชุม
คณะกรรมการทั้งปี กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งแนะน�ำหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ส�ำหรับกรรมการซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและ Singapore
Institute of Directors พร้อมทัง้ ส่งมอบคูม
่ อื ส�ำหรับกรรมการ
ให้กับกรรมการที่เข้าใหม่ทุกคน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

การมอบหมายอ�ำนาจที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในหน้าที่ความรับผิดชอบตามเรื่องที่ได้รับ
มอบหมาย และเพื่อให้ปฏิบัติงานและท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ได้อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษท
ั ได้มก
ี ารก�ำหนด
อ�ำนาจทางการเงินและวงเงินอนุมัติส�ำหรับการด�ำเนินการและ
ค่าใช้จ่าย การจัดซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งได้มอบอ�ำนาจให้
แก่คณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึงคณะกรรมการบริหารและ
คณะจัดการ) ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมตาม
วงเงินอนุมัติที่ก�ำหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การด�ำเนินการ นอกเหนือจากรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษท
ั แล้ว คณะกรรมการบริษท
ั จะอนุมต
ั งิ บประมาณ
ประจ�ำปี แผนการเงิน งบการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการเข้าท�ำ
ธุรกรรมที่เป็นนัยส�ำคัญ เช่น การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญ
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน
เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษท
ั ยังคงรับผิดชอบในการพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมที่เกินวงเงินอนุมัติที่ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการและกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
กรรมการจะงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อม
ก�ำหนดคุณสมบัติ อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ และ
นายอึ๊ง ตัก พัน โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ และนายสมศักดิ์ แซ่ก๊วย ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการนี้ นายอึ๊ง ตัก พัน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการตรวจสอบการท�ำธุรกรรม
ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานประเด็น
ของรายงานทางการเงินที่ส�ำคัญและการใช้ดุลพินิจเพื่อให้มั่นใจ
ในความถูกต้องของงบการเงินของบริษัท ระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกีย
่ วข้องกับธุรกิจของบริษท
ั การสอบทานรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน
ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การสอบทานขอบเขตและผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี และการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
จัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งหรือมากกว่านั้นหากมี
กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน โปรดพิจารณาในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบถึงผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561

• คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษท
ั แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ซึง่ ประกอบด้วย
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายมนู เลียวไพโรจน์ และ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
เป็นประธานกรรมการสรรหา และนายธิติ สุวรรณรัตน์ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ กรรมการสรรหาข้างมาก
รวมถึงประธานกรรมการสรรหามาจากกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่หลักในการสรรหาบุคคลที่สมควร
ได้รบ
ั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่
ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการหรือ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เพื่อความโปร่งใส ด�ำเนินการและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่ใช้บังคับ
และคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายและ/หรือ
ระเบียบทีใ่ ช้บงั คับหรือคูม
่ อื ดังกล่าวทีม
่ ก
ี ารแก้ไขเพิม
่ เติมเป็น
ครั้งคราวและตามค�ำสั่งของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจควบคุมหรือ
ก�ำกับดูแลบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ทบทวน
การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อ
ไป และช่วยเหลือคณะกรรมการบริษท
ั ในการพิจารณาและทบทวน
ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
อย่างน้อยทุก ๆ ปี โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ 2 องค์
ประกอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทใน
รายงานฉบับนี้
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• คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

• คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง1

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย และนายมนู
เลียวไพโรจน์ โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธาน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และนายธิติ สุวรรณรัตน์ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย
หนึ่งคนเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และ
ผูบ
้ ริหารระดับสูงทีด
่ �ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่
หรือต�ำแหน่งที่สูงกว่าจะเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและ
ความเสี่ยงโดยต�ำแหน่งด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุม
ความรับผิดชอบในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของ
กลุ่มบริษัทไทยเบฟทั้งหมด โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และ
นายโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่หลักในการ
• ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทน
ประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการสอบทาน ปรับปรุง แก้ไข
หรือเพิกถอนวิธก
ี ารและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข้องกับค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ
• พิจารณาและสอบทานการให้ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
และผูบ
้ ริหารระดับสูงและเสนอต่อทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษท
ั
• ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษท
ั เกีย
่ วกับกรอบและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
• ให้ความเห็นเกี่ยวกับการก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทนการ
ท�ำงานโดยรวมส�ำหรับกรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูงแต่ละท่าน
• ด�ำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือ
ระเบียบที่ใช้บังคับและคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ รวม
ทั้งกฎหมายและ/หรือระเบียบที่ใช้บังคับหรือคู่มือดังกล่าวที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวและตามค�ำสั่งของหน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจควบคุมและ/หรือก�ำกับดูแลบริษัท เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 20 ท่าน ดังนี้
• กรรมการบริษัท ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายภุชชงค์
ชาญธนากิจ นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายฐาปน
สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย
ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
• ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา
นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ นายโฆษิต สุขสิงห์
นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน ดร. เอกพล ณ สงขลา
นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
นายกมลนัย ชัยเฉนียน นายฌอง เลอเบรอตง
นายปราโมทย์ หรรษมนตร์ นายบรรจง ชินธนะศิริ
นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล และนายมหินทร์ กรัยวิเชียร

• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทน
ในรายงานฉบับนี้

1

เดิมชื่อ “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง” และการเพิ่มขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุม
การก�ำกับดูแลกลยุทธ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยงมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายความยั่งยืน
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟและ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ก�ำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนและ
ความเสี่ยง กลยุทธ์ขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย และต้อง
มัน
่ ใจได้วา่ กระบวนการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งทีก
่ �ำหนด
ขึ้นจะสามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนองและติดตามผล

ระบบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ส�ำคัญทั้งหมด
ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนรายงานสรุปการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและ
ความเสีย
่ งทีส่ �ำคัญรวมถึงผลการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ภายหลังการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงซึ่งจะจัดขึ้น
ทุก ๆ ไตรมาส และจัดขึน
้ ตามทีค
่ ณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืน
และความเสี่ยงมีความเห็นว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
คณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน 20 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายอวยชัย ตันทโอภาส
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา
นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
นายโฆษิต สุขสิงห์
นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน
ดร. เอกพล ณ สงขลา
นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
นายกมลนัย ชัยเฉนียน
นายฌอง เลอเบรอตง
นายปราโมทย์ หรรษมนตร์
นายบรรจง ชินธนะศิริ
นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

โดยมีนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�ำนาจแก่คณะกรรมการบริหารใน
การท�ำหน้าที่บริหารกิจการแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัท ในการนี้ กรรมการบริหาร
บางท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลงานในสายงานต่าง ๆ ภายใต้
การก�ำกับดูแลของกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้
ด�ำเนินไปอย่างคล่องตัว

• คัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนต�ำแหน่ง ลงโทษทางวินัย
โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน ก�ำหนด
โบนัส สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจน
พิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของ
บริษัททุกระดับต�ำแหน่ง และให้มีอ�ำนาจมอบหมายให้
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้
ท�ำการแทนของบริษัท เป็นผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทใน
การลงนามในสัญญาจ้างทีเ่ กีย
่ วข้อง ทัง้ นี้ ภายใต้งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

• อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุม
ดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

• จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ
ด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของ
บริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท
• ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจบริหารต่าง ๆ
ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
บริษัท
• ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้
เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจบริหารต่าง ๆ ตาม
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
• พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�ำเนิน
งานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบัน
การเงิน การให้กย
ู้ ม
ื เงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผูค
้ ำ�้ ประกัน เพือ่
การท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
• พิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับ
เงินเดือนพนักงานประจ�ำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี
(เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
• พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด
• เสนอโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการ
บริษัท

• ก�ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของ
บริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายหรือมอบอ�ำนาจให้
บุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใด
แทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการย่อยในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือ
ก�ำหนดเงินโบนัสแก่พนักงานในระดับผู้บริหารตั้งแต่
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักขึน
้ ไปจนถึงรองกรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้
ความเชีย่ วชาญในกิจการเฉพาะทาง เพือ่ บริหารและกลัน
่ กรองงาน
ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการ
บริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่ง
การมอบอ�ำนาจนั้น ๆ ได้ และ
• ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอ่ น
ื่ ใดตามทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษท
ั
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติ
การเข้าท�ำรายการที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับ
มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท
หรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

นอกเหนือจากการก�ำกับดูแลการบริหารงานของไทยเบฟ
กรรมการบริหารบางท่านยังได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามนโยบายของบริษัท
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการบริหารจะประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นปกติ
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ยกเว้นใน
กรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน จะจัดประชุมตามสมควรแก่กรณี

• คณะจัดการ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการตั้งคณะจัดการโดยให้อ�ำนาจแก่
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ในการก�ำกับดูแล ทั้งนี้ กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ได้แต่งตั้งคณะจัดการขึ้นในเดือนมกราคม
2551 โดยสมาชิกในคณะจัดการมาจากผู้บริหารระดับสูงที่
ดูแลสายงานต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มตั้งคณะจัดการมาถึงปัจจุบันได้มี
การเปลี่ยนแปลงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะจัดการ เนื่องจาก
การแต่งตั้งเพิ่มเติมและการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะจัดการประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูง 16 ท่าน ได้แก่ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา
นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ นายโฆษิต สุขสิงห์
นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน ดร. เอกพล ณ สงขลา
นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
นายกมลนัย ชัยเฉนียน นายฌอง เลอเบรอตง
นายปราโมทย์ หรรษมนตร์ นายบรรจง ชินธนะศิริ
และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นประธานคณะจัดการ และ
นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการคณะจัดการ ทั้งนี้
ผู้บริหารจากหน่วยงานอื่นอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม
คณะจัดการด้วย

• คณะกรรมการลงทุน
ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัท บริษัทได้ด�ำเนินการ
อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา และนายประภากร ทองเทพไพโรจน์
โดยมีนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ลงทุน คณะกรรมการลงทุนท�ำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็น
ในการเข้าซื้อ/ขายกิจการ ทรัพย์สิน รวมทั้งการควบรวมธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
ด�ำเนินการ
ตามแผนธุรกิจภายใต้โครงการวิสย
ั ทัศน์ 2020 (Vision 2020)
ของกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ได้มีการจัดคณะบริหารเพื่อ
เชือ่ มโยงและเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานของกลุม
่ ธุรกิจต่าง ๆ
โดยมีการจัดตั้งคณะ Group Steering Committee
Group Steering Committee ประกอบด้วยผู้บริหารจาก
กลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ�ำนวน 13 ท่าน ได้แก่
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายโก๊ะ โป๊ะ เตียง นายสมชาย บุลสุข
ดาโต๊ะจอร์เก้น บอร์นฮอฟท์ นายอวยชัย ตันทโอภาส
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
นายโฆษิต สุขสิงห์ นายลี เม็ง ตัท นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน
และดร. เอกพล ณ สงขลา โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี
เป็นประธาน Group Steering Committee
และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการ Group
Steering Committee
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ทั้งนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดในการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท รวมไปถึงกรรมการในชุดย่อยแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ

ผู้ถือหุ้น

คณะ
กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
อิสระ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา

คณะ
กรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน

คณะ
กรรมการบริหาร
ความยั่งยืน
และความเสี่ยง(7)

คณะ
กรรมการ
บริหาร

-

-

-

-

-

12/12

1.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

2/2

5/5

2.

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

2/2

3/5

-

-

2/2

-

-

7/12

3.

นายณรงค์ ศรีสอ้าน(1)

-

-

-

-

-

-

1/4

-

4.

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

2/2

5/5

-

-

-

-

4/4

10/12

5.

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

2/2

5/5

-

-

-

-

4/4

11/12

2/2

5/5

2/2

6/6

2/2

1/1

3/4

-

โฆวิไลกูล(2)

6.

นายประสิทธิ์

7.

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

2/2

4/5

1/2

5/6

-

1/1

-

-

8.

นายมนู เลียวไพโรจน์

1/2

5/5

2/2

6/6

2/2

1/1

-

-

9.

นายอึ๊ง ตัก พัน

2/2

5/5

2/2

6/6

-

-

-

-

10. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

2/2

5/5

2/2

-

-

-

-

-

11. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย

2/2

4/5

2/2

-

-

-

-

-

12. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร

2/2

4/5

2/2

-

-

-

-

-

13. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช(3)

1/2

3/5

2/2

-

-

-

-

-

14. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น(4)

1/2

3/5

2/2

-

-

-

-

-

15. รองศาสตราจารย์

1/2

3/5

1/2

-

-

-

-

-

16. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

2/2

5/5

-

-

-

-

-

-

17. นายปณต สิริวัฒนภักดี

2/2

4/5

-

-

-

-

-

-

18. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

2/2

4/5

-

-

-

-

1/4

11/12

19. นายอวยชัย ตันทโอภาส

2/2

5/5

-

-

-

-

3/4

12/12

20. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

2/2

5/5

-

-

-

-

1/4

11/12

21. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

2/2

5/5

-

-

-

-

4/4

11/12

22. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

-

-

-

-

-

-

1/4

8/12

23. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

-

-

-

-

-

-

4/4

12/12

24. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

-

-

-

-

-

-

2/4

10/12

มาตังคสมบัติ

ก�ำภู ณ อยุธยา

ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์(5)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ
อิสระ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา

คณะ
กรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน

คณะ
กรรมการบริหาร
ความยั่งยืน
และความเสี่ยง(7)

คณะ
กรรมการ
บริหาร

-

-

-

-

-

4/4

12/12

-

-

-

-

-

-

3/4

12/12

27. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

-

-

-

-

-

-

3/4

12/12

28. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

-

-

-

-

-

-

3/4

11/12

29. นายกมลนัย ชัยเฉนียน

-

-

-

-

-

-

4/4

11/12

30. นางแววมณี โสภณพินิจ(6)

-

-

-

-

-

-

1/4

3/12

31. นายฌอง เลอเบรอตง

-

-

-

-

-

-

2/4

11/12

32. นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

-

-

-

-

-

-

4/4

12/12

33. นายบรรจง ชินธนะศิริ

-

-

-

-

-

-

4/4

12/12

34. นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

-

5/5

-

-

-

-

3/4

12/12

35. นายมหินทร์ กรัยวิเชียร

-

-

-

-

-

-

3/4

-

ผู้ถือหุ้น

คณะ
กรรมการ
บริษัท

25. นายโฆษิต สุขสิงห์

-

26. ดร. เอกพล ณ สงขลา

ชื่อ

หมายเหตุ

(1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
(2) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เมื่อวันที่
23 พฤศจิกายน 2561
(3) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
(4) นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
(5) รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
(6) นางแววมณี โสภณพินิจ พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เนื่องจากเกษียณอายุ
(7)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เป็น “คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง”
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หลักเกณฑ์ที่ 2 องค์ประกอบ และแนวทางปฏิบต
ั ขิ อง
คณะกรรมการบริษท
ั
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษท
ั ประกอบด้วย
กรรมการ 20 ท่าน และในจ�ำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 10 ท่าน
ซึ่งเป็นกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ข้อ 2.2 ของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555
ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทควรมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการบริษัทหากประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่
กรรมการอิสระ กรรมการบริษัททุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ความรูค
้ วามสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจมาเป็นเวลานาน
หรือเป็นผู้ที่มีต�ำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ
ความเหมาะสมของจ�ำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษท
ั จะได้รบ
ั การสอบทานจากคณะกรรมการสรรหาเป็นครัง้ คราว
เพื่อให้แน่ใจว่าจ�ำนวนของคณะกรรมการบริษัทน�ำไปสู่
การปรึกษาหารือและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวนกรรมการอิสระที่เหมาะสม ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหายังคงพิจารณาถึงความสมดุลระหว่าง
ความหลากหลายด้านความเชี่ยวชาญ ความช�ำนาญ และ
คุณสมบัติในหมู่กรรมการ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะด้าน
อย่างเหมาะสม เช่น ด้านบัญชีและการเงิน ธุรกิจและการจัดการ
ความรู้ธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ และความช�ำนาญด้านธุรกิจ
เฉพาะ รวมทั้งการค�ำนึงถึงความหลากหลายในการพิจารณา
เช่น เพศ อายุ สัญชาติ ในการพิจารณาแต่งตั้ง เมื่อต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัทว่างลงหรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกและเสนอบุคคลโดยพิจารณา
จากความช�ำนาญ ประสบการณ์ ความรู้และความหลากหลาย
โดยพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน
้ ด้วย

กรรมการอิสระ
กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
มีการตัดสินใจที่เป็นอิสระ และตัดสินใจอย่างยุติธรรมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท การพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาในประเด็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระ คณะกรรมการ
สรรหาได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555
แห่งประเทศสิงคโปร์ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ โดย
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 นั้น กรรมการ
อิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่อาจแทรกแซง
หรือมีเหตุผลให้เข้าใจว่าแทรกแซงความเป็นอิสระในการให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท โดยกรรมการต้องมีความเป็นอิสระทั้งด้านคุณลักษณะ
และการตัดสินใจ

นอกจากนี้ การพิจารณาตามแนวทาง 2.4 ของหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ซึ่งก�ำหนดให้ความเป็นอิสระของ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
บริษัทเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เป็น
เรื่องที่บริษัทจะต้องน�ำมาพิจารณาทบทวนอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการสรรหาให้กรรมการอิสระทุกท่านซึ่ง
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์
นายอึ๊ง ตัก พัน นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ศาสตราจารย์
นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ และพลเอกนายแพทย์ชูฉัตร
ก�ำภู ณ อยุธยา รวมทั้งสิ้น 6 คน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
ให้กับบริษัทต่อไป แม้ว่าแต่ละท่านจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระเกินกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาและพบว่ากรรมการอิสระแต่ละท่านได้ให้ความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท และการให้
ค�ำแนะน�ำของผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันเป็น
ประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ 3 ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ
และเป็นผูอ้ นุมต
ั ก
ิ ารก�ำหนดวาระของการประชุมคณะกรรมการบริษท
ั
และคณะกรรมการบริหาร (ในฐานะทีเ่ ป็นประธานกรรมการบริหาร)
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นผู้ควบคุมการให้ข้อมูลเพื่อให้
มั่นใจว่าคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลของ
บริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาด�ำเนินการต่าง ๆ ภายใน
ก�ำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ต่างท�ำ
หน้าที่ของตนเพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริษท
ั ตามแผนธุรกิจภายใต้วสิ ย
ั ทัศน์
2020 และตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
และเป็นบิดาของนายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี กรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่
ของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

(Lead Independent Director) โดยหัวหน้ากรรมการอิสระ
ท�ำหน้าที่เป็นบุคคลผู้ติดต่อประสานระหว่างกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการในเรือ่ งทีม
่ ค
ี วามอ่อนไหว และเพือ่ เป็นช่องทางให้
ผูถ
้ อื หุน
้ สามารถติดต่อได้เพือ่ ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถ
สอบถามผ่านประธานกรรมการหรือกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ใหญ่ หรือเป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมที่จะสอบถามผ่านทางดังกล่าว
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 หัวหน้ากรรมการ
อิสระ โดยนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างกรรมการอิสระ 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและ
เดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้ร่วมรับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงร่วมให้ค�ำแนะน�ำ
เพื่อช่วยพัฒนาการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์ที่ 4 สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เกิดกระบวนการโปร่งใสในการแต่งตั้งกรรมการของ
บริษัท และการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้ก�ำหนดและทบทวน
คุณสมบัตท
ิ ต
ี่ อ้ งการของผูซ
้ งึ่ เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริษท
ั
พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง
กรรมการ การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ และการเข้าออกตามวาระของกรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาการเสนอชื่อ
แต่งตัง้ กรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่ รองกรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่
อาวุโส รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการ
ั
ผูอ้ �ำนวยการใหญ่ และเสนอค�ำแนะน�ำเพือ่ ให้คณะกรรมการบริษท
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาถึง
ความหลากหลายด้านความเชีย
่ วชาญ ส�ำหรับคณะกรรมการบริษท
ั
และคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญได้อย่างสมบูรณ์
โดยกรรมการต้องมั่นใจว่าสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและ
มีความใส่ใจต่อกิจการของไทยเบฟ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ทบทวนกระบวนการปฏิบต
ั งิ านของกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
นั้นเป็นผู้พิจารณาว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัทได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้
ก�ำหนดจ�ำนวนสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่กรรมการแต่ละท่านสามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้ เนื่องจากบริษัท
มีความเชื่อมั่นว่ากรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
แล้วว่า ตนจะสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการบริหาร
กิจการของไทยเบฟได้

ทั้งนี้ กรรมการจ�ำเป็นต้องออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระ
ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัทของไทยเบฟ โดยมี
องค์ประกอบ การแต่งตัง้ การถอดถอน หรือการเข้าออกตามวาระ
ในการเป็นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย

ห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัดและกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด

2. ทีป
่ ระชุมผูถ
้ อื หุน
้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผูถ
้ อื หุน
้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน
้ ต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่
ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้
รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน
้
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการ

ออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนาน
ุ นัน
้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน
้
ทีส่ ด
อาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้

4. กรรมการคนใดจะออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อ

บริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
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5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก

ต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนหุน
้ ทีถ
่ อื โดยผูถ
้ อื หุน
้ ทีม
่ าประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง

ในการด�ำเนินงานตามหน้าที่นั้น คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท รวมถึงคู่มือเกี่ยวกับการรับ
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้จัดท�ำกฎระเบียบว่า
ด้วยการปฏิบัติงาน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติด้วย
ส�ำหรับข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน
โปรดพิจารณาในรายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
ในรายงานประจ�ำปี 2561 ของบริษัท นอกจากนี้ ส�ำหรับ
กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
สามารถพิจารณารายละเอียด (ตามที่ก�ำหนดไว้ในภาคผนวก
7.4.1) ได้จากวาระที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562

หลักเกณฑ์ที่ 5 ผลการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการบริษท
ั
ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมติของผู้ถือหุ้น รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท คณะกรรมการจะมีการประเมินตนเองในการปฏิบัติตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ในทุกปี คณะกรรมการสรรหาจะประเมินประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมไปถึง
การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมและการให้ความคิดเห็น
ระหว่างการประชุม นอกจากนี้ ยังพิจารณาโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ
ตามแนวทางในหลักเกณฑ์ที่ 5 ของหลักการดูแลกิจการที่ดี
ปี 2555 อีกด้วย
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น
คณะกรรมการสรรหาได้จัดท�ำแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งครอบคลุม
ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความเหมาะสมของโครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผูบ
้ ริหาร รวมถึงการแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สอบทาน
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ภาพรวมของการประเมินต่อไป

หลักเกณฑ์ที่ 6 การเข้าถึงข้อมูล
บริษัทมีความมุ่งมั่นให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ
ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจโดยมี
ข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงและ
อิสระ เลขานุการบริษท
ั มีหน้าทีใ่ ห้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษท
ั
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทจ�ำกัด
และบริษัทมหาชนจ�ำกัด รวมถึงกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานงานและปรึกษา
หารือกับส�ำนักกฎหมาย รวมถึงที่ปรึกษาด้านก�ำกับดูแลกิจการ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งสายงานก�ำกับดูแล
(Compliance Unit) พร้อมทั้งมีหัวหน้าสายงานก�ำกับดูแล
ท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานดังกล่าวภายใต้การควบคุม
ดูแลของส�ำนักเลขานุการบริษัท และท�ำหน้าที่สนับสนุน
เลขานุการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการก�ำกับดูแลตาม
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็น
ผู้อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท โดยส�ำหรับ
ปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการ
บริหารทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ส�ำนักเลขานุการบริษัทวางแผนจัดท�ำปฏิทินกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ในการจัด
เตรียมงานประชุม ส�ำนักเลขานุการบริษัทจะน�ำส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม งบการเงิน รวมถึงรายงานจากฝ่ายบริหาร
วาระในการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั่วไป หรือ
ข้อมูลอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่กรรมการก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านมีเวลาเพียงพอ
ในการอ่าน ทบทวน และพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให้การหารือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมี
ความหมายและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูงจะ
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำและให้ความเข้าใจ
ต่อเรื่องที่ก�ำลังหารืออยู่ และเพื่อตอบค�ำถามใด ๆ ที่กรรมการ
แต่ละท่านอาจสอบถามในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท
สามารถติดต่อฝ่ายบริหารได้โดยตรงและอิสระเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าแนวทางของคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตาม
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หากมีความจ�ำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมี
ประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน
้ กรรมการบริษท
ั และคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละท่านอาจแสวงหาและขอรับค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
อิสระได้ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

ข. นโยบายพัฒนาผลตอบแทน
หลักเกณฑ์ที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนานโยบายผลตอบแทน
หน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบหลักของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คือการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษท
ั ในการก�ำหนดกระบวนการ
พัฒนานโยบายการพิจารณาผลตอบแทนผูบ
้ ริหารและการพัฒนา
ที่เป็นระบบและมีความโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนจะทบทวนเงื่อนไขของผลตอบแทนและการว่าจ้าง
กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง (เช่น กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง) ณ เวลาที่ว่าจ้าง หรือ
ณ เวลาที่ต่อสัญญาการว่าจ้าง (หากมี) รวมทั้งพิจารณาถึง
ภาระหน้าที่ของบริษัทในกรณีที่มีการเลิกจ้าง
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ก�ำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร โดยการปรึกษาประธาน
กรรมการซึ่งได้รับอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็น
ผูจ้ ด
ั สรรตามทีพ
่ จิ ารณาเห็นสมควร และเสนอระดับผลตอบแทน
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนได้มีการพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและ
เหตุผลในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านแล้ว และได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททั้ง
คณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนนั้นครอบคลุมถึง
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส
ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว และผลประโยชน์อื่น ๆ ในส่วน
ของการให้ความเห็นเกี่ยวกับการก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทน
การท�ำงานโดยรวมส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละ
ท่านนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนยังได้ทบทวน
ความรับผิดชอบของบริษัทที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการสิ้นสุด
การว่าจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่ได้รับจากการสิ้นสุด
การว่าจ้างนั้นเป็นไปด้วยความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนยังมีหน้าทีใ่ นการพิจารณา
และรับทราบการรายงานจากคณะกรรมการบริหารแผน
การก�ำหนดค่าตอบแทนระยะยาว

ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการท่านนั้นจะ
ไม่ร่วมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว
หากมีความจ�ำเป็นเป็นครั้งคราว คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนนโยบาย
ผลตอบแทนและก�ำหนดระดับและประเภทผลตอบแทนส�ำหรับ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ที่ 8 ระดับและประเภทของผลตอบแทน

การก�ำหนดระดับและประเภทของผลตอบแทนส�ำหรับกรรมการ
บริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้นเป็น
ไปตามผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และผลงานเฉพาะบุคคล ตามกฎหมายที่ใช้บังคับและหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555
อนึง่ บริษท
ั ได้ท�ำสัญญาว่าจ้างระยะยาวกับ ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
ซึ่งปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและรองประธาน
กรรมการบริหารของบริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
และต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการของ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และเป็น
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านเทคนิคการผลิตเบียร์

แผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
บริษท
ั ได้รบ
ั อนุมต
ั แิ ผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
ของบริษัท (Long Term Incentive Plan หรือ “LTIP”) จาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2559 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559”) ซึ่งเป็น
แผนการที่มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ที่จะช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท
ไทยเบฟโดยการรักษาและดึงดูดพนักงานกลุ่มบริษัท (ตามที่
นิยามไว้ใน LTIP) ที่มีความสามารถเอาไว้ และ LTIP จะเป็น
ประโยชน์ในแง่ของการให้รางวัลส�ำหรับผลงานที่ผ่านมาในอดีต
และสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับ
องค์กรและระดับพนักงาน ทัง้ นี้ การออกและเสนอขายหุน
้ สามัญ
ของบริษัทตามโครงการ LTIP นี้ จะเป็นการด�ำเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย
่ วข้อง ตามกฎหมายของประเทศไทย และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
แผนการก�ำหนดค่าตอบแทนระยะยาว (“คณะกรรมการบริหาร
แผนการ LTIP”) ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริษท
ั 3 ท่าน ได้แก่
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง และ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี โดยมี ดร. เอกพล ณ สงขลา เป็น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP มีหน้าที่ตาม
แผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของบริษัทตาม
ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 อนุมัติไว้ โดยคณะ
กรรมการบริหารแผนการ LTIP มีดุลยพินิจในการพิจารณาและ
ก�ำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ LTIP อาทิ ผู้เข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นโบนัส การบริหารการยกเลิก
โครงการภายในระยะเวลาสูงสุด 5 ปีนับแต่วันเริ่มโครงการ และ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ LTIP ณ เวลาใดก็ตาม เป็นต้น
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
เกี่ยวกับการได้รับสิทธิในหุ้นโบนัสภายใต้ LTIP ของกรรมการ
บริษัท จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นายอวยชัย ตันทโอภาส
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อ 704(29) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

หลักเกณฑ์ที่ 9
9.1

การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทน

แวดวงอุตสาหกรรมของบริษัท ตลอดทั้งผลตอบแทนของ
พนักงานบริษัทที่ถือเป็นความลับ จึงเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผลตอบแทนของกรรมการบริหารอย่างละเอียดอาจ
เป็นผลเสียต่อบริษัท และอาจเป็นอุปสรรคต่อความพยายาม
ของบริษัทในการรักษาและดูแลกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถ
ทั้งนี้ บริษัทจึงเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนแบ่งตามระดับ
ผลตอบแทนทุก ๆ จ�ำนวนเงิน 250,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือ
เทียบเท่า (ตามที่แจกแจงดังต่อไปนี้)
ระดับผลตอบแทน
“A”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนที่ต�่ำกว่า 250,000
เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า

“B”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 250,000 เหรียญ
สิงคโปร์ และ 499,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า

“C”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 500,000 เหรียญ
สิงคโปร์ และ 749,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า

“D”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 750,000 เหรียญ
สิงคโปร์ และ 999,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า

“E”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 1,000,000
เหรียญสิงคโปร์ และ 1,249,999 เหรียญสิงคโปร์
หรือเทียบเท่า

“F”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 1,250,000
เหรียญสิงคโปร์ และ 1, 499,999 เหรียญสิงคโปร์
หรือเทียบเท่า

“G”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 1,500,000
เหรียญสิงคโปร์ และ 1,750,000 เหรียญสิงคโปร์
หรือเทียบเท่า

ผลตอบแทนของกรรมการ

ในการจัดท�ำรายละเอียดผลตอบแทนของกรรมการ (รวมไปถึง
ผู้ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหาร) ของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2561 (โดยใช้อต
ั ราแลกเปลีย
่ นที่ 1 เหรียญสิงคโปร์
= 24 บาท) รวมทั้งแบ่งเป็นร้อยละของผลตอบแทนประเภท
ต่าง ๆ ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนกรรมการ (2) เงินเดือน
(3) เงินโบนัส รวมถึงเงินที่จ่ายโดยอ้างอิงกับผลประกอบการ
ของบริษัท (4) ประโยชน์อื่น ๆ และ (5) ค่าตอบแทนในรูปแบบ
หุ้นและผลประโยชน์ระยะยาว รายละเอียดตามตารางด้านล่าง
ส�ำหรับกรรมการผู้ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหารนั้น เนื่องจากบริษัทได้
พิจารณาถึงการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในระดับสูงใน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ประเภทผลตอบแทน

ระดับผล
ตอบแทน
กรรมการ

ชื่อกรรมการ
(ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหาร)

ค่าตอบแทน
กรรมการ (%)

เงินโบนัส
รวมถึงเงินที่จ่าย
ค่าตอบแทน
โดยอ้างอิงกับ
ในรูปแบบหุ้น หรือ
ผลประกอบการ
ผลประโยชน์
เงินเดือน(%) ของบริษัท (%) ประโยชน์อื่น (%)
ระยะยาว (%)

1.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

E

-

80

20

-

-

2.

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

B

-

80

20

-

-

G

-

12

50

38

-

ศรีสอ้าน(1)

3.

นายณรงค์

4.

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

B

-

74

26

-

-

5.

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

C

-

47

53

-

-

6.

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

G

-

57

43

-

-

7.

นายอวยชัย ตันทโอภาส

F

-

57

41

-

2

8.

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

E

-

57

40

-

3

9.

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

D

-

59

38

-

3

ประเภทผลตอบแทน

ชื่อกรรมการ
(ซึ่งอยู่ในฐานะไม่ใช่ผู้บริหาร)

เงินโบนัส
รวมถึงเงินที่จ่าย
ค่าตอบแทน
ผลตอบแทน
โดยอ้างอิงกับ
ในรูปแบบหุ้น
กรรมการ ค่าตอบแทน
ผลประกอบการ
หรือผลประโยชน์
(เหรียญสิงคโปร์) กรรมการ (%) เงินเดือน (%) ของบริษัท (%) ประโยชน์อน
ื่ (%) ระยะยาว (%)

10. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

275,000

55

-

45

-

-

11. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

137,000

55

-

45

-

-

12. นายมนู เลียวไพโรจน์

165,000

55

-

45

-

-

13. นายอึ๊ง ตัก พัน

110,000

55

-

45

-

-

14. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

64,000

55

-

45

-

-

15. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย

64,000

55

-

45

-

-

16. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา

มาตังคสมบัติ

64,000

55

-

45

-

-

ธนวรานิช(2)

26,000

100

-

-

-

-

บานชื่น(3)

26,000

100

-

-

-

-

19. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา

26,000

100

-

-

-

-

20. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

64,000

55

-

45

-

-

21. นายปณต สิริวัฒนภักดี

64,000

55

-

45

-

-

17. นางสาวพจนีย์

18. นายแพทย์ชาตรี

คงสมพงษ์(4)

หมายเหตุ

(1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
(2) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
(3) นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
(4) รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
(5) ผู้เข้าร่วมแผนการ LTIP อาจได้รับโบนัสที่จะเกิดขึ้นตามแผนการ LTIP ซึ่งอาจมิได้มอบสิทธิให้อย่างสมบูรณ์หรือส่งมอบหุ้น
ทั้งหมด จ�ำนวนร้อยละของผลตอบแทนตามตารางค�ำนวณอ้างอิงจากจ�ำนวนหุ้น ที่มีการให้สิทธิและส่งมอบตามจริงให้กับ
ผู้เข้าร่วมแผนการตามรายชื่อที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยของหุ้นใน
เดือนที่มีการส่งมอบหุ้นโบนัสให้กับผู้เข้าร่วมแผนการ
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9.2 ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ในการจัดท�ำรายละเอียดผลตอบแทนของผูบ
้ ริหารระดับสูง 13 รายของบริษท
ั (ไม่รวมถึงผูท
้ เี่ ป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (โดยค�ำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 24 บาท) และแบ่งเป็นร้อยละ
ของผลตอบแทนประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (1) เงินเดือน (2) เงินโบนัส รวมถึงเงินที่จ่ายโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของบริษัท
(3) ประโยชน์อื่น ๆ และ (4) ค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้นและผลประโยชน์ระยะยาว มีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง รายละเอียดของ
ผลตอบแทนเปิดเผยโดยแบ่งตามระดับผลตอบแทนทุก ๆ จ�ำนวนเงิน 250,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า (ตามทีก
่ ล่าวด้านบน)
ประเภทผลตอบแทน

ระดับผล
ตอบแทน

ชื่อผู้บริหารระดับสูง

เงินโบนัส รวมถึง
เงินที่จ่ายโดยอ้างอิง
กับผลประกอบการ
เงินเดือน (%)
ของบริษัท (%)

ประโยชน์อื่น (%)

ค่าตอบแทน
ในรูปแบบหุ้น
หรือผลประโยชน์
ระยะยาว (%)

1.

นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

E

63

37

-

-

2.

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

D

72

25

-

3

3.

นายโฆษิต สุขสิงห์

B

67

27

-

6

4.

นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

F

78

22

-

-

5.

ดร. เอกพล ณ สงขลา

C

70

25

-

5

6.

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

E

76

24

-

-

7.

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

C

68

29

-

3

8.

นายกมลนัย ชัยเฉนียน

B

72

28

-

-

B

16

28

50

6

10. นายฌอง เลอเบรอตง

C

63

36

-

1

11. นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

B

64

32

-

4

12. นายบรรจง ชินธนะศิริ

B

64

32

-

4

13. นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

B

64

32

-

4

9.

นางแววมณี

หมายเหตุ

โสภณพินิจ(1)

(1) นางแววมณี โสภณพินิจ พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เนื่องจาก
เกษียณอายุ
(2) ผู้เข้าร่วมแผนการ LTIP อาจได้รับโบนัสที่จะเกิดขึ้นตามแผนการ LTIP ซึ่งอาจมิได้มอบสิทธิให้อย่างสมบูรณ์หรือส่งมอบหุ้น

ทั้งหมด จ�ำนวนร้อยละของผลตอบแทนตามตารางค�ำนวณอ้างอิงจากจ�ำนวนหุ้น ที่มีการให้สิทธิและส่งมอบตามจริงให้กับ
ผู้เข้าร่วมแผนการตามรายชื่อที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยของหุ้นใน
เดือนที่มีการส่งมอบหุ้นโบนัสให้กับผู้เข้าร่วมแผนการ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

โดยมูลค่ารวมของผลตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้กับผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท 13 ท่าน (ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นกรรมการหรือ
กรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่) ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 9,226,000 เหรียญสิงคโปร์

หลักเกณฑ์ที่ 11 การบริหารความเสีย
่ ง และการควบคุม
ภายใน

ทั้งนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีการจ่าย
ค่าผลประโยชน์จากการสิน
้ สุดหน้าที่ การเกษียณ และผลประโยชน์
หลังออกจากงาน ให้กบ
ั กรรมการ 1 ท่านและผูบ
้ ริหารระดับสูง
1 ท่าน ตามที่ปรากฏในช่อง “ประโยชน์อื่น ๆ” ในตารางข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การก�ำกับดูแลความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือสายงาน ท�ำหน้าที่
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับ
ผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทไทยเบฟได้ก�ำหนดให้มีกรอบ
การบริหารความเสี่ยงรวมถึงความยั่งยืนขององค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
มุ่งเน้นการก�ำหนดและบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทาง
ธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญโดยรวมซึ่งไม่จ�ำกัดเพียง ความเสี่ยงทาง
กลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อันอาจ
เป็นอุปสรรคท�ำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้

นอกเหนือจากนายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี และนายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
ซึ่งเป็นบุตรของกรรมการบริษัทคือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และยังด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทด้วยนั้น ไม่มีพนักงานของ ไทยเบฟและ/หรือ
บริษัทย่อยซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของ
กฎหมาย (immediate family members) กับกรรมการหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับค่าตอบแทนเกิน 50,000
เหรียญสิงคโปร์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนกรรมการของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และ
นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้เปิดเผยไว้แล้วข้างต้น

ค. ความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ที่ 10 ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้การประเมิน
ผลประกอบการของกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟมีความสมดุลและง่ายต่อ
การท�ำความเข้าใจ ด้วยการจัดท�ำรายงานทางการเงินเป็น
รายไตรมาสและประจ�ำปี ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสของสามไตรมาสแรกให้ผถ
ู้ อื หุน
้ ทราบภายใน 45 วัน
นับจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส และรายงานผลประกอบการ
ประจ�ำปีภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัท
จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ (SGXNET) เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือเกี่ยวกับการรับ
หลักทรัพย์ ส�ำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่มีความอ่อนไหวต่อราคา บริษัท
จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(SGXNET) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน
คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ รวมทั้งผ่านทางการแถลงข่าว
ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารระดับสูงยัง
ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลผลประกอบการประจ�ำ
ไตรมาส และร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone
Conference) เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่านักลงทุนได้รับข้อมูลทัน
ต่อเวลา นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูงมีการรายงานผล
การด�ำเนินงานให้กับกรรมการบริษัททุกคนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง

การบริหารความเสี่ยง

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยงได้ก�ำหนดนโยบายความยั่งยืนและ
นโยบายการบริหารความเสีย
่ ง ระดับความเสีย
่ งทีบ
่ ริษท
ั พึงรับได้
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก�ำหนดกรอบ
การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัท ก�ำกับดูแล
ฝ่ายบริหารในด้านการออกแบบ การลงมือปฏิบต
ั ิ และการติดตาม
ผลระบบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหาร
มีหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบในการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง
ตามนโยบายและกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่
ได้รับการอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจัดประชุมกัน
ทุก ๆ ไตรมาส หรือจัดขึ้นตามที่กรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยงเห็นว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
ยั่งยืนและความเสี่ยงทั้งหมด 4 ครั้ง ภายหลังการประชุม
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องรายงาน
ความคืบหน้าและสถานะของการบริหารความยั่งยืนและ
ความเสีย
่ งทีส่ �ำคัญให้คณะกรรมการบริษท
ั ทราบ ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทสามารถให้ค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
ตลอดจนต้องจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับความเสี่ยง
กิจกรรมและกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของ
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีและ
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท
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กระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัท
สามารถสรุปได้ดังนี้
• ก�ำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง
และสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรรับทราบและ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความยั่งยืนและ
ความเสี่ยง และน�ำการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงไป
ปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุวัตถุประสงค์
ของบริษัท
• ระบุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Risk)
ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment
Criteria) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
เพื่อก�ำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สูง
• ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงที่ก�ำหนด
• ก�ำหนดมาตรการการตอบสนองความเสีย
่ ง (Risk Response)
ส�ำหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและเกินระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของบริษัท รวมถึงก�ำหนดแนวทางนวัตกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน
• ติดตามและสอบทาน (Monitor and Review) แนวทาง
การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่
ส�ำคัญขององค์กร เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความเสี่ยงที่
ส�ำคัญมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
โปรดพิจารณาข้อมูลการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงใน
รายงานประจ�ำปีและรายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน ปี 2561 ของบริษท
ั
ที่คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้รายงาน
ถึงการบริหารเพื่อความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกลุ่ม
บริษัทไทยเบฟและมาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
และเพือ่ ให้แน่ใจว่าระบบการบริหารความเสีย
่ งและการควบคุมภายใน
มีขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนของ
ผูถ
้ อื หุน
้ และทรัพย์สน
ิ ของบริษท
ั คณะกรรมการบริษท
ั จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการบริหารแต่ละท่านรับผิดชอบ
ดูแลกลุม
่ ธุรกิจและสายงานต่าง ๆ ให้มก
ี ารควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
และมีประสิทธิผลทั้งการควบคุมด้านการเงิน การด�ำเนินงาน
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นระบบ ก�ำหนดโครงสร้าง
กลยุทธ์และผูร้ บ
ั ผิดชอบในการบริหารความเสีย
่ ง (Risk Owner)
ควบคุมและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

เพือ่ เป็นการสนับสนุนการควบคุมภายในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับการปฏิบต
ั ิ
ตามกฎระเบียบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
ส�ำนักเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายบริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมาย
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
นอกเหนือจากการควบคุมด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้
อนุมัติให้ประกาศใช้จรรยาบรรณบริษัทและนโยบายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยเบฟเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อ
ช่วยสนับสนุนด้านความยั่งยืนของบริษัทด้วย ส�ำหรับการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ผลประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ น
ื่ ในทางมิชอบ คณะกรรมการบริษท
ั
ได้ก�ำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือมิให้มี
การเปิดเผยข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษท
ั
ก่อนทีต
่ ลาดหลักทรัพย์จะได้รบ
ั ข้อมูลนัน
้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะทีข่ อ้ มูลดังกล่าว
ยังมีความอ่อนไหวต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ส�ำหรับบริษัท กรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษัท โดยก�ำหนดห้ามมิให้บริษัท กรรมการและผู้บริหาร
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษท
ั ในช่วงเวลา 2 อาทิตย์ ก่อนวันประกาศ
งบการเงินของบริษัทในแต่ละไตรมาสของช่วงสามไตรมาสแรก
ของรอบปีบัญชี หรือในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนรอบปีบัญชี
จนถึงวันที่ได้ประกาศงบการเงินของบริษัทต่อสาธารณชน หรือ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยหวังผลตอบแทนในระยะสั้น อนึ่ง ตาม
ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการต้องแจ้งให้
บริษัทและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ทราบถึงรายละเอียด
การถือหุ้นของบริษัทที่ตนถืออยู่ ณ เวลาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทที่ตน
ถืออยูใ่ นระหว่างทีต
่ นยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการภายใน 2 วัน
ท�ำการ นับจากวันทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว ซึง่ เลขานุการบริษท
ั
ได้ประกาศรายละเอียดทีไ่ ด้รบ
ั แจ้งจากกรรมการดังกล่าวโดยทันที
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) และจัดส่ง
ส�ำเนารายละเอียดดังกล่าวให้กรรมการท่านอื่นภายใน 7 วัน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการสนับสนุนของผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชี มีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้งถึงความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน
ด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คณะจัดการได้
ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า การด�ำเนินงานของบริษัท
เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก�ำหนดที่
เกีย
่ วข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สน
ิ ส�ำคัญจากการทุจริต เสียหาย
รวมทั้งมีการจัดท�ำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งใน
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากการรายงาน
ผลการตรวจสอบของผูต
้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี รวมถึง
ผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในที่ได้จัดท�ำตามกรอบการควบคุมภายในของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แนะน�ำให้
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้เป็น
แนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษท
ั ด้วยตนเอง จากการพิจารณาตาม
แนวทางดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นว่า
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในในด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงและ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของบริษัทปีละหนึ่งครั้ง จากการควบคุม
ภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้ก�ำหนดขึ้น
และถือปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ
โดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงค�ำรับรองจาก
กรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีก
่ ารเงินทีส
่ ง่ ถึง
คณะกรรมการบริษัทซึ่งระบุว่า รายงานทางการเงินได้ถูกจัดท�ำ
อย่างเหมาะสม และงบการเงินได้สะท้อนสถานะการประกอบธุรกิจ
และสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทไทยเบฟอย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลต่อการประกอบธุรกิจและการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการบริษท
ั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงมีความเห็นว่าส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงิน
การด�ำเนินงาน การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข้อง
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบการบริหารความเสีย
่ ง
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผลภายในขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปัจจุบัน

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย
่ งของกลุม
่ บริษท
ั
ไทยเบฟที่มีในรอบระยะเวลาบัญชีข้างต้น สามารถให้ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผล แต่ไม่สามารถรับรองอย่างสมบูรณ์วา่ บริษท
ั
จะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจคาดการณ์ได้ใน
ความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ในการนี้
คณะกรรมการบริษัททราบดีว่า ไม่มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงใดที่จะสามารถรับรองได้อย่าง
สมบูรณ์ว่า ข้อผิดพลาดที่มีสาระส�ำคัญ การพิจารณาตัดสินใจ
ทีข่ าดการไตร่ตรอง การปฏิบต
ั ท
ิ ผ
ี่ ด
ิ พลาด การสูญเสีย การทุจริต
หรือรายการผิดปกติต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้น

หลักเกณฑ์ที่ 12 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบ
ั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษท
ั
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย 3 ท่าน และ
สัญชาติสิงคโปร์ 1 ท่าน ส�ำหรับรายชื่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ 1
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จากคุณวุฒิของ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่าประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ สอบทานกระบวนการจัดท�ำ
รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย
ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ ท�ำหน้าที่ดูแลให้
บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยมีระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทและ
บริษัทย่อยปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
สอบทานการท�ำธุรกรรมของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจในการตรวจสอบเรือ่ ง
ต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร สามารถ
เข้าหารือและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และสามารถใช้
ดุลยพินจิ ในการเชิญกรรมการบริษท
ั หรือผูบ
้ ริหารเข้าร่วมประชุม
และมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
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ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ที่มี
ความรูค
้ วามสามารถ ความช�ำนาญในวิชาชีพ ผลการปฏิบต
ั งิ าน
อันเป็นทีย
่ อมรับ ความเป็นอิสระในการให้บริการตรวจสอบบัญชี
โดยต้องไม่มค
ี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย
รวมถึงมีการให้บริการทางวิชาชีพอืน
่ นอกเหนือจากการสอบบัญชี
ที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาว่าผู้สอบบัญชี
(ทั้งส�ำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบ) มีทรัพยากรและประสบการณ์ที่
จ�ำเป็น งานสอบบัญชีอน
ื่ ของส�ำนักงานสอบบัญชี ขนาดและความ
ซับซ้อนของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบ และ
จ�ำนวนและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานและ
เจ้าหน้าทีต
่ รวจสอบทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายให้รบ
ั ผิดชอบงานตรวจสอบ
เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าผูส้ อบบัญชีมค
ี วามเหมาะสมส�ำหรับ
การแต่งตัง้ เป็นผูส
้ อบบัญชีอก
ี วาระหรือไม่ ก่อนเสนอความเห็น
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4439) หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
(ผูส้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาตเลขที่ 7494) หรือนางวิไล บูรณกิตโิ สภณ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920) คนใดคนหนึ่งของบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อ 712
และ 713(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
โดยปกติ ไทยเบฟและบริษท
ั ย่อยในกลุม
่ รวมถึงบริษท
ั ร่วมทีส่ �ำคัญ
ของบริษัท ได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
(“เคพีเอ็มจี ประเทศไทย”) และส�ำนักงานสอบบัญชีในกลุ่ม
เคพีเอ็มจีในประเทศต่าง ๆ เป็นผูส้ อบบัญชี โดยอินเตอร์เนชัน
่ แนล
เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด และอินเตอร์เบฟ อินเวสท์เมนท์
ลิมเิ ต็ด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยทีส
่ �ำคัญของบริษท
ั ได้แต่งตัง้ เคพีเอ็มจี
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผูส้ อบบัญชี ส�ำหรับเฟรเซอร์
แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ที่ส�ำคัญของบริษัท และทั้งสองบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้แต่งตั้งเคพีเอ็มจี ประเทศสิงคโปร์
(KPMG LLP) เป็นผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ดี ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 มีบริษัทย่อยในต่างประเทศของ
บริษัทจ�ำนวน 12 บริษัท คือ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ
โฮลดิง้ ส์ ลิมเิ ต็ด ยูเอสเอ อิงค์, เบสท์ สปิรต
ิ ส์ คอมพานี ลิมเิ ต็ด,
อินเตอร์เบฟ มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี, อินเตอร์เบฟ (แคมโบเดีย)

คอมพานี ลิมเิ ต็ด, เวลวอเตอร์ ลิมเิ ต็ด, เบฟโค ลิมเิ ต็ด, อินเตอร์เบฟ
เทรดดิ้ง (ไชน่า) ลิมิเต็ด, ยูนนาน อวี้หลิงฉวน ลิเคอร์ คอมพานี
ลิมิเต็ด, เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด, เมียนมา
ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติง้ เซอร์วส
ิ เซส คอมพานี ลิมเิ ต็ด,
โออิชิ เมียนมา ลิมิเต็ด และ โออิชิ กรุ๊ป ลิมิเต็ด ไลอะบิลิตี้
คอมพานี ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
เคพีเอ็มจี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาจนเป็นที่พอใจแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก
ส�ำนักงานอื่นที่แตกต่างนี้เป็นส�ำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม
กับบริษัทย่อยและการแต่งตั้งดังกล่าวไม่ลดทอนมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพของการตรวจสอบบัญชีของบริษท
ั ดังนัน
้ การแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี จึงเป็นไปตามข้อ 715 และ 716 ของคู่มือเกี่ยวกับ
การรับหลักทรัพย์
ตามงบการเงินส�ำหรับส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ ซึง่ ประกอบด้วยบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด ได้ช�ำระค่าสอบบัญชีให้แก่
เคพีเอ็มจี ประเทศไทยและผู้สอบบัญชีอื่น เป็นจ�ำนวนเงิน
ประมาณ 70.04 ล้านบาท และ 12.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ได้ช�ำระค่าบริการทางวิชาชีพอื่นนอกเหนือจาก
ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ให้แก่เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
และผู้สอบบัญชีอื่น เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท
และ 6.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริการ
ทางวิชาชีพอื่น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอบเขต
ของงานให้บริการทางวิชาชีพอื่นและยืนยันว่า ในความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การให้บริการทางวิชาชีพอื่นไม่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระของเคพีเอ็มจี ประเทศไทยและ
ผู้สอบบัญชีอื่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ และรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร ตามหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นเป็น
ประจ�ำทุก ๆ ไตรมาส และเมื่อมีกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2561 นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดประชุมหนึ่งครั้งร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สรุปให้
กรรมการตรวจสอบทราบในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับขอบเขตและผลการตรวจสอบ รายการทางบัญชีที่
ส�ำคัญจากการสอบทาน/ตรวจสอบ และการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่
มีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินของบริษัท
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีนโยบายการรับข้อร้องเรียน
(Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรสามารถแจ้งข้อเท็จ
จริงอันมีมูลเกี่ยวกับการกระท�ำที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจเป็น
ความผิดหรือความไม่ปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน ซึ่งรวมถึง
อาชญากรรมและการกระท�ำอันผิดกฎหมายต่าง ๆ การไม่ปฏิบต
ั ิ
ตามกฎระเบียบ ความผิดปกติทางด้านการเงิน และการกระท�ำ
อันเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคลหรือ
สิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่แจ้งข้อร้องเรียนโดยสุจริตสามารถมั่นใจได้
ว่า บริษัทจะด�ำเนินการกับข้อร้องเรียนอย่างเข้มงวดและจะ
ท�ำการสืบสวนเรื่องราวตามความเหมาะสม รวมถึงปกป้อง
คุม
้ ครองผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนจากความเสียหาย หรือการถูกท�ำร้าย
หรือการถูกคุกคามอันมีสาเหตุมาจากการแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว
รายละเอียดของนโยบายการรับข้อร้องเรียนได้รับการเผยแพร่
และเปิดเผยเป็นการสาธารณะต่อพนักงานทุกคนบนเว็บไซต์
ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบาย
ดังกล่าวและจะท�ำให้มั่นใจได้ถึงความเป็นอิสระของกระบวนการ
สืบสวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ พร้อมทั้งมีการด�ำเนินการและ
ติดตามผลอย่างเหมาะสม

หลักเกณฑ์ที่ 13 การตรวจสอบภายใน
บริษท
ั จัดตัง้ ส�ำนักตรวจสอบภายในซึง่ เป็นหน่วยงานอิสระขึน
้
ภายในบริษท
ั เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษท
ั
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสีย
่ ง ระบบการ
ควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลกิจการ ในการนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะอนุมต
ั แิ ต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายในซึง่ เป็นหัวหน้าของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของ
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนของผูอ้ �ำนวยการ
ส�ำนักตรวจสอบภายในจะถูกก�ำหนดตามความรูค
้ วามสามารถ
และประสบการณ์ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายค่าตอบแทนของบริษท
ั
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและการ
อนุมต
ั จิ ากกรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่และประธานกรรมการบริษท
ั
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายในจะได้รบ
ั
การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการตรวจสอบให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และส�ำนักตรวจสอบภายใน
รายงานการปฏิบต
ั งิ านโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานการบริหารงานต่อกรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่
จากโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาดังกล่าว ท�ำให้
ส�ำนักตรวจสอบภายในสามารถปฏิบต
ั งิ านอย่างเป็นอิสระและ
เทีย
่ งธรรม ตามอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ใน
กฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบภายในซึง่ ได้รบ
ั การอนุมต
ั จิ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักตรวจสอบภายในมีอ�ำนาจใน
การเข้าตรวจสอบเอกสาร บันทึก ทรัพย์สน
ิ และบุคลากรของ
บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีต
่ รวจสอบภายใน รวมทัง้

การเข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักตรวจสอบภายในยัง
เป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมผูต
้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
(สตท.) ซึ่งใช้แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติ
งานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่ก�ำหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบ
ภายในสากลและส�ำนักตรวจสอบภายในได้น�ำมาตรฐานเหล่านี้
มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ส�ำนักตรวจสอบภายในได้จัด
ท�ำแผนการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงซึ่ง
ท�ำให้กิจกรรมการตรวจสอบถูกก�ำหนดอยู่ในแนวทางเดียวกับ
่ บริษท
ั ไทยเบฟ การประเมินความเสีย
่ ง
ความเสีย
่ งทีส่ �ำคัญของกลุม
จะให้ความส�ำคัญและก�ำหนดช่วงเวลาของการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและการควบคุมภายในที่
ส�ำคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับ
ของบริษัท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ส�ำนักตรวจสอบ
ภายในได้ด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในที่
เสนอและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
ประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแก่
ผูบ
้ ริหารเพือ่ การปรับปรุงแก้ไข และทุกไตรมาส ส�ำนักตรวจสอบ
ภายในจะรายงานสถานะของแผนการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ
และการด�ำเนินการของผู้บริหารแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ประเด็นส�ำคัญที่ตรวจพบจะมีการพิจารณาหารือและติดตาม
ผลในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะก�ำกับดูแลความเหมาะสมและระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบภายในด�ำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส�ำนักตรวจสอบภายในจะสรรหาว่าจ้างพนักงาน
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามทักษะและประสบการณ์ที่จ�ำเป็น
พนักงานเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องและโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้
ทางเทคนิคและทักษะการตรวจสอบ นอกจากนี้ พนักงานยังได้
รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาความช�ำนาญทาง
วิชาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในหรือ
วุฒิบัตรทางวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ
ภายในเป็นประจ�ำทุกปีและจากข้อมูลดังกล่าวมีความเห็นว่า
ส�ำนักตรวจสอบภายในมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม
ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมี
ประสิทธิภาพ
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ง. สิทธิของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบ

หลักเกณฑ์ที่ 16 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์ที่ 14 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผูถ
้ อื หุน
้ บริษท
ั จะด�ำเนินการตามล�ำดับระเบียบวาระ
ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร และข้อมูลประกอบ
การประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ อีกทั้งบริษัทยังได้
ประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGXNET) เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถ
ู้ อื หุน
้
มีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ บริษท
ั ได้ลงประกาศเชิญประชุมผูถ
้ อื หุน
้ ในหนังสือพิมพ์
รายวันในประเทศสิงคโปร์ (เป็นเวลา 1 วัน) ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนการประชุมผูถ
้ อื หุน
้ และในหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศไทย
(เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน) ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าถึงการเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวก่อนมา
เข้าร่วมประชุมตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ก�ำหนด

บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะ
เจ้าของบริษัท จึงดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเวลา ผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) ทั้งนี้ บริษัทได้ให้
ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบอย่างเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาหรือตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ โดยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะมีความถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ
เท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่ 15 การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่มีเพียงแค่การประกาศผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGXNET) เท่านัน
้ แต่หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของส�ำนัก
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่) ยังได้ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับ
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ ถึงผู้ถือหุ้น
โดยประกาศผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET)
ในเวลาที่เหมาะสม หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่สรุป
ผลประกอบการประจ�ำไตรมาส หลังจากที่บริษัทได้เปิดเผย
ผลประกอบการระหว่างกาลและรายปีแล้ว เพือ่ ให้ผถ
ู้ อื หุน
้ สามารถ
สอบถามฝ่ายจัดการเกี่ยวกับประเด็นทางการเงิน การตลาด
หรือกลยุทธ์อื่น ๆ นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้
พบกับนักลงทุนเป็นประจ�ำเพื่อสื่อสารถึงนโยบายและกลยุทธ์
ของบริษัทท�ำให้นักลงทุนสามารถเข้าใจการด�ำเนินงานของ
บริษัทได้เป็นอย่างดี และยังน�ำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัย
อยู่เสมออีกด้วย
ในขณะเดียวกัน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีหน้าที่รายงาน
ให้ผบ
ู้ ริหารทราบความคิดเห็นหรือข้อกังวลใจของนักลงทุนด้วย
ท่านสามารถหารายละเอียดที่อยู่และข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ดังกล่าวได้จากข้อมูลส�ำหรับนักลงทุนในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
หรือจากหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่
http:www.thaibev.com/ir.html

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน รวมถึงกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้สอบบัญชี
จากเคพีเอ็มจี ประเทศไทย จะเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบบัญชีและเนื้อหาในหน้ารายงาน
ความเห็นของผู้สอบบัญชี ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธาน
ที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้
อย่างชัดเจน และในระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมจะเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 บริษัทได้เชิญ
ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ ส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน ส�ำนักกฎหมาย และสายงานก�ำกับดูแล เป็น
คณะกรรมการตรวจนับคะแนน รวมทั้งเชิญผู้ถือหุ้นจ�ำนวน
1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเชิญ
ตัวแทนจาก เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ
อิสระในการตรวจนับคะแนนเสียง (Scrutineer) ซึ่งการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบอิสระในการนับคะแนนเสียงดังกล่าว เป็นไปตาม
ข้อ 730เอ (3) และ (4) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ประธานในที่ประชุมจะตอบค�ำถามและให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วนตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยบริษัทจะเปิดเผยมติของ
ทีป
่ ระชุมผูถ
้ อื หุน
้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์
(SGXNET) ทันทีภายหลังจากการประชุมและก่อนช่วงก่อน
เปิดตลาด (pre-opening session) ในวันท�ำการถัดจากวันประชุม
ส�ำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วนภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด โดยผู้ถือหุ้น
สามารถขอตรวจสอบได้

157

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับ
ทุกระเบียบวาระ ซึ่งจะท�ำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวใน
ห้องประชุม เพื่อน�ำผลคะแนนมารวม ก่อนท�ำการประกาศผล
การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส
บริษัทจะประกาศรายละเอียดผลการลงคะแนนทั้งส่วนที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ของแต่ละมติ โดยแจกแจง
เป็นคะแนนและอัตราส่วนร้อยละ ตลอดจนจัดเก็บบัตรลงคะแนน
(ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไว้) เพื่อ
การอ้างอิงในอนาคต

•

ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ตามที่ก�ำหนด
ไว้ในคูม
่ อื เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์ในเรือ่ งการจัดประชุมผูถ
้ อื หุน
้
ในประเทศสิงคโปร์ ข้อ 730เอ และแนวปฏิบต
ั ิ 7.5 ซึง่ ข้อ 730เอ(1)
และแนวปฏิบัติ 7.5 ก�ำหนดว่า (เว้นแต่ได้รับการยกเว้นจาก
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) บริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์
เพื่อจ�ำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลาดแรก
ถูกก�ำหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์ เว้นแต่มี
ข้อจ�ำกัดของกฎหมายห้ามมิให้บริษัทจดทะเบียนด�ำเนินการ
ดังกล่าว และบริษัทจดทะเบียนควรจัดให้มีช่องทางอื่น ๆ ใน
การให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การเผยแพร่ภาพ
วีดีโอบนอินเตอร์เน็ต (webcast) และการประชุมเพื่อให้ข้อมูล
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงได้

แม้ว่าจะมีข้อห้ามตามกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2561
บริษท
ั ได้จด
ั ประชุมเพือ่ สือ่ สารระหว่างไทยเบฟกับผูฝ
้ ากหลักทรัพย์
ในประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์วางแผนจัดการประชุมในประเทศสิงคโปร์
เพื่อให้ข้อมูลของบริษัท ในไม่ช้าหลังจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในประเทศไทยแล้วเสร็จ เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์ในประเทศ
สิงคโปร์สามารถได้รับข้อมูลเท่าเทียมกับข้อมูลที่เปิดเผยใน
การประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลการด�ำเนินงานของบริษัทกับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

ในเรือ่ งนี้ ตามประกาศของบริษท
ั เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
ไทยเบฟได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์เกีย
่ วกับหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ได้ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์
ข้อ 730เอ(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ไม่ใช้บังคับ
กับไทยเบฟ ดังนัน
้ ไทยเบฟสามารถด�ำเนินการจัดประชุมผูถ
้ อื หุน
้
ในประเทศไทยต่อไป โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศ
สิงคโปร์ นอกจากนี้ ข้อ 2.4 ของแนวปฏิบัติ 7.5 ของคู่มือ
เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ก็ไม่มี
ข้อคัดค้านในการที่ไทยเบฟจะไม่จัดให้มีการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (video conference) และเผยแพร่ภาพวีดีโอบน
อินเตอร์เน็ต (webcast) ต่อผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อ
ติดตามกระบวนการประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
บริษท
ั ประสงค์จะให้เหตุผลส�ำคัญเกีย
่ วกับการจัดประชุมผูถ
้ อื หุน
้
ในประเทศไทยต่อไป ดังนี้
•

ภายใต้กฎหมายไทย บุคคลซึ่งเปิดบัญชีไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“ซีดีพ”ี ) ซึ่งมี
หุ้นของไทยเบฟฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ
ซีดีพีนั้น ซีดีพีถือเป็นผู้ถือหุ้นในทางทะเบียนของบริษัท
และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของไทยเบฟ ทั้งนี้ ผู้ฝากหลักทรัพย์ในประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งฝากหุ้นไว้กับซีดีพี (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”)
ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทยให้เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของไทยเบฟ
แม้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์

ไทยเบฟได้รับค�ำแนะน�ำจากที่ปรึกษากฎหมายว่าพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัดและข้อบังคับของบริษัท ไม่ได้
กล่าวถึงประเด็นว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นจะได้รับอนุญาตให้
เข้าดูการประชุมผูถ
้ อื หุน
้ จากสถานทีอ่ น
ื่ ภายนอกห้องประชุม
นอกจากนี้ อ�ำนาจของประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทไทยในการอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเข้าดู
การประชุมผู้ถือหุ้นจากสถานที่อื่นภายนอกห้องประชุม
ยังถูกจ�ำกัดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัดและ
ข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน
ของบริษัท ผู้ฝากหลักทรัพย์ (และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์)
ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับซีดีพี
สามารถสั่งให้ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นซึ่ง
ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบค�ำสั่งการออก
เสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายังซีดีพีตามวันที่
ก�ำหนดไว้ อนึ่ง แบบค�ำสั่งการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวจะ
ระบุวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นใน
ลักษณะเดียวกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในทาง
ปฏิบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถใช้
สิทธิของตนในการออกเสียงตามวาระการประชุมผ่านซีดีพีได้
อย่างเต็มที่
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายอึ๊ง ตัก พัน เป็นกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งทุกท่านมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นอิสระตามทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษท
ั ซึง่ ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีบญ
ั ชีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรวม 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
ได้รายงานไว้ในรายงานการก�ำกับดูแลกิจการในรายงานประจ�ำปี
โดยผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษท
ั ทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปี
ซึ่งได้จัดท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai
Financial Reporting Standards – TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International
Financial Reporting Standards – IFRS) โดยพิจารณาประเด็นที่
เป็นสาระส�ำคัญ นโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส�ำคัญ และ
การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน ร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูบ
้ ริหารระดับสูง
ของกลุ่มการเงินและบัญชี และผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
เพือ่ ให้มน
ั่ ใจได้วา่ รายงานทางการเงินของบริษท
ั ได้จด
ั ท�ำขึน
้ โดยถูกต้อง
ตามทีค
่ วรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และข้อก�ำหนดของกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วพร้อมรายงานความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและ
ผูต
้ รวจสอบภายในโดยไม่มฝ
ี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมหนึง่ ครัง้ เพือ่ รับทราบ
และหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงขอบเขตการตรวจสอบ ข้อมูลทีม
่ สี าระส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ความเห็นและประเด็นที่
พบจากการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งอุปสรรค
ปัญหาในระหว่างการตรวจสอบ ซึง่ ทัง้ ผูส้ อบบัญชีและผูต
้ รวจสอบภายใน
แจ้งว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ ตลอดจนไม่มีอุปสรรคหรือ
ข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงาน และความขัดแย้งกับฝ่ายจัดการ
2. การสอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
รายการระหว่างกันที่กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีการด�ำเนินการกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพบว่า
ได้ด�ำเนินการสอดคล้องกับนโยบายการเข้าท�ำรายการระหว่างกันทีไ่ ด้รบ
ั
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ได้กระท�ำขึน
้ เสมือนหนึง่ เป็นธุรกรรมทีท
่ �ำกับบุคคลภายนอก เป็นรายการ
ที่สมเหตุสมผลตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและมีการอนุมัติตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานระบบการควบคุมภายในตามสรุปผลการตรวจสอบที่
ส�ำนักตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาสและผลการประเมิน
การควบคุมภายในประจ�ำปีโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง
ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) พบว่า
มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของผูส
้ อบบัญชีในการประเมิน
การควบคุมภายในของบริษท
ั ในส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข้องกับการจัดท�ำงบการเงิน
ที่รายงานว่า ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ

4. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่
การอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ประเมินผลการด�ำเนินการด้าน
การตรวจสอบภายในของบริษัท ก�ำกับดูแลให้ส�ำนักตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบต
ั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างอิสระโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งให้ข้อแนะน�ำในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
ส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
ซึ่งพบว่า ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายและแผนงานที่
ก�ำหนดไว้
5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ำกับดูแลให้บริษัท
ด�ำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยในรอบปีบัญชีส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่พบรายการที่บริษัทกระท�ำการที่ขัดต่อ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส
้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบต
ั งิ าน ความรูค
้ วามสามารถ ความช�ำนาญ
ในวิชาชีพ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการ
ทางวิชาชีพอืน
่ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีของปีทผ
ี่ า่ นมา รวมทัง้ ขอบเขต
ของงานให้บริการทางวิชาชีพอื่นดังกล่าวโดยเห็นว่า ไม่มีผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ น�ำเสนอทีป
่ ระชุมผูถ
้ อื หุน
้ พิจารณาอนุมต
ั ใิ นการแต่งตัง้ ผูส
้ อบบัญชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ�ำปี 2562 และพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน
10.52 ล้านบาท นอกจากนี้ ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งให้ส�ำนักงานหรือ
บริษัทสอบบัญชีอื่นที่แตกต่างจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศจ�ำนวน 12 บริษัท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า การแต่งตั้งดังกล่าว
จะไม่ลดทอนมาตรฐานและประสิทธิภาพของการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
โดยสรุปในรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ
และโปร่งใส โดยมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมี
ความถูกต้องในสาระส�ำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การด�ำเนินธุรกิจของ
กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟอยูภ
่ ายใต้การก�ำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
26 พฤศจิกายน 2561
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
และของเฉพาะบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท)
ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบก�ำไร
ขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย
่ นแปลง
ส่วนของ ผูถ
้ อื หุน
้ รวมและงบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อื หุน
้
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่ง
ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน
่ ๆ ซึง่ เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม
่ บริษท
ั
และบริษท
ั ตามล�ำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการด�ำเนินงาน
รวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน
ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

การซื้อธุรกิจ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 3 และ 4 ในงบการเงินรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้เสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจหลายแห่งส่งผลให้
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าความนิยมจ�ำนวน 172,645 ล้านบาท
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
• อ่านสัญญาซื้อขายธุรกิจเพื่อท�ำความเข้าใจถึงข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขที่ส�ำคัญ
• ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สิน
ที่รับมาทั้งหมดรวมถึงสิ่งตอบแทนในการซื้อซึ่งประเมินโดย
กลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติและวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้
ในการประเมินมูลค่า
• ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของ
ผู้ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษัท
• ใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของ เคพีเอ็มจี
ในการประเมินความเหมาะสมของค่าตัวแปรทางการเงินที่เป็น
ตัวก�ำหนดอัตราคิดลด การระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตน วิธีการ
ประเมินมูลค่า และความสมเหตุสมผลในการค�ำนวณที่
เกี่ยวข้องกับการระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• การประเมินความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การบันทึกบัญชีตามวิธีซื้อส�ำหรับการรวมธุรกิจมีความซับซ้อน
และต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งก�ำหนดให้กลุ่มบริษัท
ต้องท�ำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สิน
ที่รับมา รวมถึงสิ่งตอบแทนในการซื้อโดยผลแตกต่างจะถูกบันทึก
เป็นค่าความนิยม
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เนื่องจากการบัญชีส�ำหรับการซื้อธุรกิจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน การระบุ
และการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส�ำคัญ และจ�ำนวนของ
มูลค่าตอบแทนที่โอนเพื่อซื้อธุรกิจมีนัยส�ำคัญต่องบการเงินรวม
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การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 3 10 15 และ 16 ในงบการเงินรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

กลุม
่ บริษท
ั มีเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม และมีคา่ ความนิยมและสินทรัพย์
ไม่มต
ี วั ตนทีม
่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนอย่างมีสาระส�ำคัญ
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจหลายแห่ง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
• ส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม พิจารณาการประเมินข้อบ่งชี้เรื่อง
การด้อยค่าของผู้บริหาร
• พิจารณาการก�ำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่ง
ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนโดยใช้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทของข้าพเจ้า
• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประมาณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติหลักที่ผู้บริหารใช้ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยเปรียบเทียบประมาณการ
อัตราการเติบโตของยอดขายและอัตราก�ำไรขั้นต้นกับผลการ
ด�ำเนินงานในอดีตและแผนการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต ในการ
ประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้โดยเปรียบเทียบกับ
อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินทุนของอุตสาหกรรม
ที่กลุ่มบริษัทด�ำเนินกิจการอยู่
• พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณ
กระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนและ
• การประเมินความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ผู้บริหารท�ำการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้
เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ผู้บริหารมีการพิจารณาการด้อยค่าของ
ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับจากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดจากการ
ด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานด�ำเนินงาน โดยมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดในอนาคตเกิดจากการประมาณการก�ำไรในอนาคต
รวมถึงสมมติฐานที่ส�ำคัญ เช่น อัตราการเติบโตของยอดขายและ
ก�ำไรในอนาคต อัตราคิดลดของแต่ละส่วนงานด�ำเนินงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
เนื่องจากผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณในการก�ำหนดข้อสมมติและ
มีความไม่แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญในการตรวจสอบ

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในงบ
การเงินรวม กลุ่มบริษัทได้เสร็จสิ้นการซื้อส่วนได้เสียของ Saigon
Beer - Alcohol - Beverage Corporation และบริษัท ฮาวี
ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด กลุ่มบริษัทบันทึกค่าความนิยม
ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็น
จ�ำนวน 148,116 ล้านบาท และ 151 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการซื้อ
สองกิจการดังกล่าว เป็นมูลค่าที่ประมาณการจากข้อมูลในร่าง
รายงานของผู้ประเมินราคาหรือจากข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล
ซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ง
คาดว่ารายงานประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน
่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มัน
่ ต่อข้อมูลอืน
่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย
่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุ
ข้างต้นเมื่อจัดท�ำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูล
อื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหาร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริษัทและบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
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เชือ่ มัน
่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน
่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มี
อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบต
ั งิ าน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย
่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ด
ั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดเนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย
่ วกับ
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย
่ วข้องกับการตรวจสอบ
เพือ่ ออกแบบวิธก
ี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อ ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท ในการ
ด�ำ เนินงานต่อ เนื่องหรือไม่ ถ้า ข้า พเจ้า ได้ข ้อสรุปว่า มี ความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้า

(นิตยา เชษฐโชติรส)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4439
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
26 พฤศจิกายน 2561

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลีย
่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน
้ อยูก
่ บ
ั หลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ
ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส
่ อื่ สารกับผูม
้ ห
ี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส
้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

30 กันยายน
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2561

30 กันยายน
2560

(พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้า

6

22,529,716

9,929,210

92,698

6,848,862

5, 7

4,297,488

2,627,222

667,775

569,068

1,646,149

620,566

168,069

64,977

ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

753,474

316,726

5,244,948

11,548,290

สินค้าคงเหลือ

8

42,184,806

37,761,172

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9

3,684,542

4,666,130

243,563

31,070

75,096,175

55,921,026

6,417,053

19,062,267

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

10

78,869,893

78,372,625

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

-

333,695,916

168,015,496

734,275

168,388

2,500

-

5

130,700

107,470

10,671,332

12,164

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

1,598,483

1,522,947

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

57,058,755

48,531,803

168,757

111,924

ค่าความนิยม

4, 15

171,231,970

6,963,821

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

4, 16

13,157,533

317,545

52,782

53,729

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

942,523

509,342

299,530

39,341

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

18

2,588,474

1,825,403

242,475

251,654

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

326,312,606

138,319,344

345,133,292

168,484,308

รวมสินทรัพย์

401,408,781

194,240,370

351,550,345

187,546,575

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้ระยะยาวอื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

30 กันยายน
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2561

30 กันยายน
2560

(พันบาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

19

4,765,853

5,703,438

2,000,000

3,952,815

5, 20

7,903,243

4,797,456

-

-

เจ้าหนี้อื่น

21

8,390,830

6,467,508

484,881

234,653

หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

19

1,700,700

-

-

-

ตั๋วเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

19

8,016,237

24,950,451

8,000,000

24,950,451

5, 19

628,515

384,157

9,179,071

37,231,265

19

-

4,500

-

-

2,267,816

3,453,496

-

132,722

24,747

15,929

-

-

3,761,459

1,893,784

47,403

44,618

37,459,400

47,670,719

19,711,355

66,546,524

5, 19

812

221

27,794,779

27,494,000

หุ้นกู้

19

126,909,756

2,000,000

126,909,756

-

ตั๋วเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

19

89,893,784

8,000,000

89,862,129

8,000,000

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

3,016,090

868,303

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

23

3,329,534

3,088,932

265,292

231,038

228,946

99,192

148

148

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

223,378,922

14,056,648

244,832,104

35,725,186

รวมหนี้สิน

260,838,322

61,727,367

264,543,459

102,271,710

เจ้าหนี้การค้า

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

22

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

30 กันยายน
2561

30 กันยายน
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2561

30 กันยายน
2560

(พันบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

24

ทุนจดทะเบียน

25,155,025

25,155,025

25,155,025

25,155,025

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

25,111,321

25,110,025

25,111,321

25,110,025

(19,718,440)

(19,718,440)

31,035

31,035

24

17,241,995

17,215,737

17,241,995

17,215,737

25

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

109,025,452

106,085,610

41,664,409

39,984,527

(13,414,694)

(2,812,926)

58,126

33,541

121,145,634

128,780,006

87,006,886

85,274,865

19,424,825

3,732,997

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

140,570,459

132,513,003

87,006,886

85,274,865

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

401,408,781

194,240,370

351,550,345

187,546,575

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

26

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

12
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2561

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

(พันบาท)

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ

27
5, 35

189,997,301

-

-

5

-

-

6,934,766

6,991,238

5, 11

23,144

5,499

17,932,804

15,392,990

5

703,867

42,610

799,682

445,206

84,235

34,895

14,570

56,216

5, 28

2,092,089

616,785

72,284

9,078

232,598,429

190,697,090

25,754,106

22,894,728

ก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

229,695,094

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

27

ต้นทุนขาย

5, 8

162,476,794

131,898,650

-

-

5

-

-

3,139,887

2,291,803

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

5, 29

26,306,484

18,573,766

-

-

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5, 30

15,287,459

12,000,424

593,341

551,692

ต้นทุนทางการเงิน

5, 33

4,964,770

981,337

4,992,820

2,203,809

209,035,507

163,454,177

8,726,048

5,047,304

4,230,239

4,072,898

-

-

27,793,161

31,315,811

17,028,058

17,847,424

(2,458,196)

-

-

-

ต้นทุนการให้บริการ

รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

10

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้และรายการที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงานปกติ
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานปกติ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียใน
เงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม

4
10

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

34

ก�ำไรส�ำหรับปี

-

8,496,587

-

-

25,334,965

39,812,398

17,028,058

17,847,424

(4,609,422)

(5,131,634)

233,272

(383,202)

20,725,543

34,680,764

17,261,330

17,464,222

18,529,709

34,509,739

17,261,330

17,464,222

การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2,195,834

171,025

-

-

20,725,543

34,680,764

17,261,330

17,464,222

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

0.74

1.37

0.69

0.70

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

0.74

1.37

0.69

0.70

ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม

12

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

36
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
หมายเหตุ

30 กันยายน
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2561

30 กันยายน
2560
(พันบาท)

ก�ำไรส�ำหรับปี

20,725,543

34,680,764

17,261,330

17,464,222

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
การตีราคามูลค่าที่ดินใหม่

14

-

(141,471)

-

-

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้

23

(30,676)

(183,254)

(18,227)

(12,630)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

34

44,702

64,713

5,798

2,526

14,026

(260,012)

(12,429)

(10,104)

(1,220,431)

282,863

-

-

-

(8,506,039)

-

-

(9,911,177)

(2,274,379)

-

-

15,963

(3,702)

-

-

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและร่วมค้า

10

- ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการ
ด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า
- การรับรู้ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของการ
เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
เผื่อขายของบริษัทร่วม
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานต่างประเทศ
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

34

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ ส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

2,327

740

-

-

(11,113,318)

(10,500,517)

-

-

(11,099,292)

(10,760,529)

(12,429)

(10,104)

9,626,251

23,920,235

17,248,901

17,454,118

7,882,445

23,742,680

17,248,901

17,454,118

1,743,806

177,555

-

-

9,626,251

23,920,235

17,248,901

17,454,118

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

12

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

-

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

25,110,025

-

-

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

-

-

-

25,110,025

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

26

37

ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
พนักงานระยะยาว

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และช�ำระแล้ว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(19,718,440)

-

-

-

-

-

-

-

-

(19,718,440)

ผลต่างจาก
การปรับ
โครงสร้าง
ทางธุรกิจ

17,215,737

-

-

-

-

-

-

-

-

17,215,737

34,354,993

(154,746)

34,509,739

(15,066,015)

-

(15,066,015)

(15,066,015)

-

86,796,632

ยังไม่ได้
จัดสรร

2,900,000 106,085,610

-

-

-

-

-

-

-

-

2,900,000

ส่วนเกิน
มูลค่า
ทุนส�ำรอง
หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย

ก�ำไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

33,541

-

-

-

33,541

-

33,541

-

33,541

-

ทุนส�ำรองอืน
่ การจ่ายโดยใช้
หุน
้ เป็นเกณฑ์

(3,132,810)

(2,274,083)

(2,274,083)

-

-

-

-

-

-

(858,727)

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

5,002,515

(113,139)

(113,139)

-

-

-

-

-

-

5,115,654

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคา
สินทรัพย์

9,678

(1,915)

(1,915)

-

-

-

-

-

-

11,593

-

33,541

-

33,541

-

33,541

34,509,739

(15,032,474)

-

(15,032,474)

(15,066,015)

33,541

7,765,846 120,069,800

(4,725,850)

23,742,680
(2,812,926) 128,780,006

(8,223,176) (10,612,313)

(8,223,176) (10,612,313) (10,767,059)

-

-

-

-

-

-

3,497,326

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลง
ส่วนแบ่ง
ในมูลค่า ก�ำไรขาดทุน
รวมองค์
ยุติธรรมของ เบ็ดเสร็จอื่น ประกอบอื่น รวมส่วนของผู้
เงินลงทุน จากเงินลงทุน ของส่วนของผู้
ถือหุ้น
เผื่อขาย ในบริษัทร่วม
ถือหุ้น
ของบริษัท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

(พันบาท)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

33,541

8,552

34,680,764

23,920,235

(10,760,529)

3,732,997 132,513,003

177,555

6,530

171,025

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

8,552

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

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

-

3,642,450 123,712,250

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

1,296

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไร
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

26,258

-

-

-

26,258

-

26,258

(19,718,440) 17,241,995

-

-

25,111,321

-

-

-

-

-

4

-

-

1,296

-

-

-

37

-

1,296

26

ก�ำไรสะสม

-

18,508,798

(20,911)

18,529,709

(15,568,956)

63

-

63

(15,569,019)

(15,569,019)

2,900,000 109,025,452

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,126

-

-

-

24,585

-

-

-

24,585

-

24,585

33,541

ทุนส�ำรองอื่นการจ่าย
โดยใช้
ยังไม่ได้
จัดสรร หุ้นเป็นเกณฑ์

2,900,000 106,085,610

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
ทุนส�ำรอง
สามัญ ตามกฎหมาย

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

การเปลีย
่ นแปลงในส่วนได้เสียในบริษท
ั ย่อย
การได้มาของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมโดยการควบคุมไม่เปลีย
่ นแปลง
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมผ่านการรวมธุรกิจ
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสีย
ในบริษัทย่อย

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
พนักงานระยะยาว
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ

ผลต่าง
จากการ
ทุนเรือนหุ้น
ปรับ
ที่ออกและ โครงสร้างทาง
ช�ำระแล้ว
ธุรกิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(12,539,959)

(9,407,149)

(9,407,149)

-

-

-

-

-

-

-

-

(3,132,810)

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

5,002,515

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,002,515

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคา
สินทรัพย์

10,905

1,227

1,227

-

-

-

-

-

-

-

-

9,678

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

-

24,585

-

-

-

24,585

-

24,585

18,529,709
7,882,445
(5,946,281) (13,414,694) 121,145,634

(1,220,431) (10,626,353)

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

52,139

14,513,333

13,894,334

618,999

20,725,543
9,626,251
19,424,825 140,570,459

1,743,806

(452,028) (11,099,292)

2,195,834

(1,568,795)

14,513,396

13,894,334

619,062

(565,311) (16,082,191)

(565,311) (16,134,330)

-

3,732,997 132,513,003

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

(15,516,817) 13,948,022

63

-

63

(15,516,880)

(15,569,019)

52,139

(2,812,926) 128,780,006

รวมองค์
ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(1,220,431) (10,626,353) (10,647,264)

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,725,850)

ส่วนแบ่ง
ผลต่างจากการ
ก�ำไรขาดทุน
เปลีย
่ นแปลงใน
เบ็ดเสร็จอื่น
มูลค่ายุตธ
ิ รรม จากเงินลงทุนใน
ของเงินลงทุน
บริษัทร่วม
เผื่อขาย และการร่วมค้า

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงิน
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37

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

25,110,025

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

-

-

-

25,110,025

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

26

ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
พนักงานระยะยาว

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว
หมายเหตุ

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

-

17,454,118

33,541

-

(10,104)

39,984,527

-

33,541

-

33,541

-

ทุนส�ำรองอื่นการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

17,464,222

(15,066,015)

(15,066,015)

-

37,596,424

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

85,274,865

17,454,118

(10,104)

17,464,222

(15,032,474)

(15,066,015)

33,541

82,853,221

(พันบาท)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

37

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

25,111,321

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

1,296

-

1,296

25,110,025

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

รวมรายการกับผูเ้ ป็นเจ้าของทีบ
่ น
ั ทึกโดยตรงเข้า
ส่วนของผู้ถือหุ้น

26

ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
พนักงานระยะยาว

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ
และช�ำระแล้ว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

31,035

-

-

-

-

-

-

31,035

ผลต่างจากการ
ปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

17,241,995

-

-

-

26,258

-

26,258

17,215,737

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

2,900,000

-

-

-

-

-

-

2,900,000

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

-

17,248,901

58,126

-

(12,429)

41,664,409

-

24,585

-

24,585

33,541

ทุนส�ำรองอื่นการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

17,261,330

(15,569,019)

(15,569,019)

-

39,984,527

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

87,006,886

17,248,901

(12,429)

17,261,330

(15,516,880)

(15,569,019)

52,139

85,274,865

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบการเงิน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2561

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี

20,725,543

34,680,764

5,759,767

4,307,684

17,261,330

17,464,222

ปรับรายการที่กระทบก�ำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(703,867)

ดอกเบี้ยรับ

(42,610)

5,071,497

981,337

23,229

2,274

8,371

(5,095)

50,000

ขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

7

ตัดจ�ำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ช�ำนาญการ

กลับรายการก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

50,000

9,375

9,374

(21,467)

47,504

-

-

(10,923)

(7,420)

-

-

68,281

-

-

-

-

-

-

-

-

(35)

(306)

200

ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

2,203,809

(58)

(2,405)

ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

4,992,820

36,953

(445,206)

(206)

-

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

42,832

(799,682)

(278,072)

14,528

ก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอื่น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

(36,768)

-

-

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

672,752

82,130

-

-

-

92,983

-

-

(5,499) (17,932,804)

(15,392,990)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

(23,144)

เงินปันผลรับ

271,616

246,055

24,959

22,754

46,305

33,541

17,532

15,005

(867,962)

-

-

-

(4,230,239)

(4,072,898)

-

-

5, 10

-

(8,496,587)

-

-

34

4,609,422

5,131,634

31,063,855

33,108,606

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการค่าตอบแทนระยะยาว

26

ค่าสินไหมทดแทนจากไฟไหม้

14

ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)

5, 10

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่น
ของบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(233,272)
3,382,849

383,202
4,296,759

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้า

188,187

(32,338)

(98,707)

(114,099)

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(64,929)

93,175

(24,887)

(69,208)

(487,139)

100,335

(103,091)

(29,402)

ลูกหนี้อื่น
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2561

336,646

-

-

(212,494)

(18,674)

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560
(พันบาท)

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(540,545)
2,354,119

(1,461,555)

(273,487)

264,806

-

-

241,083

67,018

353,337

256,855

1,012,786

85,045

21,985

(3,202,677)
194,661

(47,369)

2,786

(263,661)

(199,610)

(226,901)

(8,933)

(5,607)

(27,999)

(7,364)

-

26

3,375,905

4,074,974

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

29,245,519

33,207,845

จ่ายภาษีเงินได้

(6,965,318)

(3,634,833)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

22,280,201

29,573,012

3,222,064

3,707,578

665,027

42,019

817,206

454,670

2,661,352

2,273,453

17,932,804

15,392,990

3,658

-

-

(153,841)

(367,396)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)

(1,831,320)

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

-

-

(44,810,575)

(15,757,081)

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง

-

-

40,496,720

11,317,210

เงินสดจ่ายส�ำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

- (190,632,921)

เงินสดรับส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม

618,999

เงินสดจ่ายส�ำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม

-

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

29,101

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(2,500)

ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายส�ำหรับการซื้อธุรกิจ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

238

(5,718,837)
451,772

(1,718,150)
77,916

(393,313)
4 (186,937,923)

(192,097,638)

(230,980)

9,467

-

7,500

(1,694)

-

-

42,420

-

-

-

-

-

-

-

(5,507,441)

(95,414)

(46,666)

155,969

(49,769)
2,396

41

(6,513)
-

744

(17,902)
70

(23,779)

(197)

-

-

-

-

(3,053,301) (176,298,849)

11,120,555
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2561

ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2560
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี

(4,693,483)

(791,059)

(4,658,836)

(1,974,620)

(449,420)

-

(344,950)

-

(15,066,015) (15,569,019)

(15,066,015)

(95,560)

-

-

(1,072,120)

-

-

80,600,000

20,050,000

(15,569,019)

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(565,311)

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

483,830

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

84,170,281

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(86,558,312) (18,343,772) (82,600,000) (18,050,000)
-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

(4,500)

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

21,665,431
4,500

-

-

-

-

-

-

75,549,311

29,492,921

ช�ำระคืนเงินกูย
้ ม
ื ระยะสัน
้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

-

-

(78,956,665)

(43,395,323)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

-

-

8,142,830

27,494,000

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

-

-

(7,842,050)

(1,264,536)

- 127,000,000

-

เงินสดรับจากหุ้นกู้

19 127,000,000

(299,300)

ช�ำระคืนหุ้นกู้

-

-

8,000,000 100,000,000

8,000,000

(96,311,521)

(15,869,509) (35,000,000)

(15,000,000)

171,069,606

(21,568,104) 166,320,621

(9,713,573)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

163,866,361

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

1,252,169

4,951,607

(6,756,164)

5,114,560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม

9,929,210

5,059,219

6,848,862

1,734,302

-

-

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ

334,697

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน

11,516,076

9,929,210

92,698

6,848,862

เงินลงทุนชั่วคราว

11,013,640

-

-

-

22,529,716

9,929,210

92,698

6,848,862

1,741,477

630,391

4,205

4,002

-

-

4,351

18,536

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

6

(81,616)

รายการที่ไม่เป็นเงินสด
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
ลูกหนี้อื่นค่าตอบแทนระยะยาว-หุ้น
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

สารบัญ

หมายเหตุ

สารบัญ

1

ข้อมูลทั่วไป

22

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

23

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุ้น

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

24

4

การซื้อธุรกิจ

25

ส�ำรอง

5

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

26

6

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - แผนการก�ำหนดค่า
ตอบแทนพนักงานระยะยาว

7

ลูกหนี้การค้า

27

ส่วนงานด�ำเนินงาน

8

สินค้าคงเหลือ

28

รายได้อื่น

9

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

29

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

10

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

30

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

11

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

31

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

12

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

32

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

13

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

33

ต้นทุนทางการเงิน

14

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

34

ภาษีเงินได้

15

ค่าความนิยม

35

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

16

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

36

ก�ำไรต่อหุ้น

17

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

37

เงินปันผล

18

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

38

เครื่องมือทางการเงิน

19

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

39

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

20

เจ้าหนี้การค้า

40

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

21

เจ้าหนี้อื่น

41

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

3
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

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�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจ�ำหน่าย เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และไม่ผสมแอลกอฮอล์ และอาหาร รายละเอียด
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้
บริษัทถือหุ้น ร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก
่ จิ การจัดตัง้

2561

2560

ไทย

100.00

100.00

บริษัทย่อยทางตรง
1.

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตเบียร์ น�้ำดื่มและน�้ำโซดา

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

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�้ำดื่ม
และโซดา

ไทย

100.00

100.00

23. บริษัท ป้อมคลัง จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่ม
และโซดา

ไทย

100.00

100.00

24. บริษัท ป้อมโชค จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่ม
และโซดา

ไทย

100.00

100.00

ดิสทิลเลอรี่ จ�ำกัด
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25. บริษัท ป้อมเจริญ จ�ำกัด

ผู้จั ด จ� ำ หน่ ายเบี ยร์ น�้ ำดื่ ม
และโซดา

26. บริษัท ป้อมบูรพา จ�ำกัด

2561

2560

ไทย

100.00

100.00

ผู้จัด จ� ำ หน่ ายเบี ยร์ น�้ ำ ดื่ ม
และโซดา

ไทย

100.00

100.00

27. บริษัท ป้อมพลัง จ�ำกัด

ผู้จัด จ� ำ หน่ ายเบี ยร์ น�้ ำ ดื่ ม
และโซดา

ไทย

100.00

100.00

28. บริษัท ป้อมนคร จ�ำกัด

ผู้จั ด จ� ำ หน่ ายเบี ยร์ น�้ำ ดื่ ม
และโซดา

ไทย

100.00

100.00

29. บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ำกัด

ผู้จัด จ�ำ หน่ ายเบี ยร์ น�้ ำ ดื่ ม
และโซดา

ไทย

100.00

100.00

30. บริษัท น�ำยุค จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุรา และเครื่องดื่ม
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�ำหน่ายสุรา และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

33. บริษัท น�ำเมือง จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุรา และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

34. บริษัท น�ำนคร จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุรา และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

35. บริษัท น�ำธุรกิจ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุรา และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

36. บริษัท น�ำรุ่งโรจน์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุรา และเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

37. บริษัท น�ำทิพย์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายสุรา และเครื่องดื่ม
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
เครื่องดื่มไม่ผสมแอกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

41. บริษัท ทิพย์ชโลธร จ�ำกัด

ตัวแทนจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

42. บริษัท กฤตยบุญ จ�ำกัด

ตัวแทนจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

43. บริษัท สุราทิพย์ จ�ำกัด

ตัวแทนจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

44. บริษัท สุนทรภิรมย์ จ�ำกัด

ตัวแทนจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

45. บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จ�ำกัด

ตัวแทนจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)
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2561

2560

บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)
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

48. บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล

จัดจ�ำหน่ายวัสดุและบริการ
จัดซื้อจัดจ้าง

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�ำหน่ายก๊าซ
ชีวภาพ

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 และ
ส่งเสริมการตลาด

ไทย

100.00

100.00

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

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�ำหน่าย อาหารและ
เครื่องดื่ม

ไทย

79.66

79.66

63. บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด

บริหารจัดการศูนย์ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ไทย

100.00

100.00

64. International Beverage Holdings

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

65. บริษัท เบฟโค จ�ำกัด 4

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

67. บริษัท เบฟเทค จ�ำกัด

ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก
พลาสติกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ไทย

100.00

100.00

68. บริษัท น�้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

วิสาหกิจเพื่อสังคม

ไทย

100.00

100.00

69. บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริหารจัดการทรัพย์สิน และ
บริการ

ไทย

100.00

100.00

70. บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

71. บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

Limited

66. บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

4

จ�ำกัด
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บริษัทย่อยทางอ้อม
72. บริษัท สุราไทยท�ำ จ�ำกัด 9

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

11

จัดจ�ำหน่ายสุรา

ไทย

100.00

100.00

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

ไทย

79.66

79.66

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ไทย

79.66

79.66

ธุรกิจอาหารว่างในอนาคต

ไทย

79.66

79.66

78. Oishi International Holdings Limited 2

จัด จ�ำ หน่ ายเครื่ อ งดื่ ม
ในต่ างประเทศ

ฮ่องกง

79.66

79.66

79. บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 12

หยุดด�ำเนินกิจการ

ไทย

100.00

100.00

80. บริษัท สุราแม่โขง จ�ำกัด

75. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 2
76. บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ำกัด 2
77. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด

2

(เดิมชื่อ:บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ำกัด)

ให้บริการค�ำปรึกษา

ไทย

100.00

100.00

81. บริษัท ช้าง คอร์ป จ�ำกัด 14

ให้บริการด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

ไทย

100.00

100.00

82. บริษัท เบียร์โค จ�ำกัด 1

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

100.00

100.00

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 และ
ให้บริการด้านตลาด

มาเลเซีย

100.00

100.00

88. Best Spirits Company Limited 1

จัดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม
่ แอลกอฮอล์

ฮ่องกง

100.00

100.00

89. International Beverage Holdings

ธุรกิจลงทุน

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

90. International Beverage Holdings

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สิงคโปร์

100.00

100.00

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบอร์มิวดา

100.00

100.00

ธุรกิจลงทุน

100.00

100.00

13

83. บริษัท เวลวอเตอร์ จ�ำกัด

1

84. บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด

5

85. InterBev (Singapore) Limited

1

1

(UK) Limited 1

(China) Limited 1, 18

91. Beer Chang International Limited 1
92. International Beverage Trading Limited
93. InterBev Investment Limited

1

1

ฮ่องกง

94. International Beverage Vietnam

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

100.00

100.00

95. International Beverage Holdings

ธุรกิจลงทุน

สิงคโปร์

100.00

100.00

96. BevCo Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

ฮ่องกง

100.00

100.00

97. International Beverage Trading Limited

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฮ่องกง

100.00

-

98. บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 16

จัดหาสินค้าให้แก่ธรุ กิจร้านอาหาร ไทย

75.00

-

99. บริษัท ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และกิจการ
ห้องเย็นสาธารณะ

ไทย

75.00

-

100. บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่

ให้บริการด้านโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์

ไทย

99.97

-

Co., Ltd. 1

(Singapore) Pte. Limited 1

(Hong Kong) Limited 1

จ�ำกัด 16

แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด 17
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101. International Beverage Holdings

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สหรัฐอเมริกา

100.00

100.00

102. Super Brands Company Pte. Ltd. 1

ถือครองเครื่องหมายการค้า

สิงคโปร์

100.00

100.00

103. Blairmhor Limited 1

ธุรกิจลงทุน

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสุรา

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาธารณรัฐประชาชน
จีน

100.00

100.00

ผลิตสุรา

สาธารณรัฐประชาชน
จีน

100.00

100.00

107. InterBev Trading (Hong Kong) Limited 1 ธุรกิจลงทุนและจัดจ�ำหน่าย

ฮ่องกง

100.00

100.00

108. Blairmhor Distillers Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

109. Wee Beastie Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

110. Moffat & Towers Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต

100.00

100.00

Limited USA, Inc. 1

104. Inver House Distillers Limited

1

105. InterBev Trading (China) Limited

1

106. Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd. 1

เครื่องดื่ม

111. Glen Calder Blenders Limited 1
112. Hankey Bannister & Company
113. R. Carmichael & Sons

Limited 1

Limited 1

114. J MacArthur Junior & Company
115. Mason & Summers

Limited 1

Limited 1

116. James Catto & Company Limited

1

117. The Knockdhu Distillery Co., Ltd.

1

118. Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd.
119. The Pulteney Distillery Co., Ltd.
120. The Balblair Distillery Co., Ltd.

1

1

1

121. Interbev Timor, Unipessoal, Lda.

1

122. Asiaeuro International Beverage

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฮ่องกง

51.00

-

123. Asiaeuro International Beverage

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาธารณรัฐประชาชน
จีน

51.00

-

สิงคโปร์

100.00

-

ธุรกิจลงทุน

สิงคโปร์

100.00

-

126. Myanmar Supply Chain and Marketing

บริการขนส่งและการตลาด

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

75.00

-

127. Myanmar Distillery Co., Ltd. 1

ผลิตและการตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

75.00

-

128. International Beverage Trading

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

129. Vietnam F&B Alliance Investment

ธุรกิจลงทุน

(Hong Kong) Litimed 1, 18

(Guangdong) Co., Ltd. 1, 18

124. Alliance Asia Investment Private Limited 1 ธุรกิจลงทุน
125. Alliance Strategic Investments Pte.

Ltd. 1

Services Co., Ltd. 1

Company Limited 15
Joint Company 1

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

49.00

-
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130. Vietnam Beverage Company Limited 1

ธุรกิจลงทุน

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

49.00

-

131. Saigon Beer - Alcohol-Beverage

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
บริ ก ารขนส่ ง ผลิ ตอุ ป กรณ์
เครื่ อ งกลและพั ฒนา
อสั งหาริ มทรั พย์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

26.26

-

132. Saigon Beer Western Joint Stock

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

13.39

-

133. Chuong Duong Beverages Joint

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
อาหารกระป๋องและวัสดุ

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

16.30

-

134. Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

17.48

-

135. Binh Tay Liquor Joint Stock Company 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

24.51

-

136. Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol

ผลิตเบียร์และเครื่องดื่มและ
ให้บริการขนส่ง

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

14.68

-

137. Saigon - Nghetinh Beer Joint Stock

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
อาหารกระป๋องและวัสดุ

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

14.37

-

138. Saigon - Songlam Beer Joint Stock

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์และ
เครื่องดื่ม น�ำเข้าและส่งออก

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

18.06

-

139. Sai Gon - Ha Noi Beer Corparation 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์และ
เครื่องดื่ม น�ำเข้าและส่งออก

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

13.68

-

140. Sai Gon Beer Trading Company Limited 1

จัดจ�ำหน่ายเบียร์ แอลกอฮอล์
และเครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

26.26

-

141. Northern Sai Gon Beer Trading Joint

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์และ
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่งและ
คลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

24.87

-

142. Sai Gon Beer Bac Trung Bo Trading

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่งและ
คลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

24.93

-

143. Saigon Beer Center Trading Joint Stock

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
และไม่ผสมแอลกอฮอล์
เวียดนาม
เคมีภัณฑ์ พัสดุบรรจุ บริการ
ขนส่ง และตัวแทนจ�ำหน่ายสุรา

24.79

-

144. Bia Saigon Mien Trung Trading Joint

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่ง และ
คลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

23.96

-

145. Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading Joint

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่งและ
คลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

23.63

-

146. Saigon Beer Nam Trung Bo Trading

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่งและ
คลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

23.67

-

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)

Corporation 1

Company 1

Stock Company 1
Stock Company 1

Joint Stock Company 1
Company 1
Company 1

Stock Company 1

Joint Stock Company 1

Company 1

Stock Company 1

Stock Company 1

Joint Stock Company 1
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147. Sai Gon Beer Eastern Trading Joint

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่งและ
คลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

23.81

-

148 Saigon Song Tien Beer Trading Joint

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่งและ
คลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

23.63

-

149. Saigon Song Hau Beer Trading Joint

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่งและ
คลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

23.63

-

150. SA BE CO Mechanical Co.,Ltd 1

ผลิตอุปกรณ์ใช้ในการผลิต
อาหาร ติดตั้งและบ�ำรุงรักษา
ระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

26.26

-

151. Saigon Soc Trang Beer One Member

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์
มอลต์ ยีสต์ น�้ำแร่ น�้ำบริสุทธิ์
บรรจุขวด

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

13.39

-

152. Sai Gon Beer Northeast Trading Joint

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่งและ
คลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

23.75

-

153. Sai Gon - Ha Tinh Beer One Member

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์
มอลต์ ยีสต์ น�้ำแร่ น�้ำบริสุทธิ์
บรรจุขวด

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

26.26

-

154. Sai Gon Beer Packaging Joint Stock

ผลิตอาหารกระป๋อง สินค้าบรรจุ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ภัณฑ์กระดาษและโลหะ
เวียดนาม

20.17

-

155. Saigon Beer Company Limited 1

เครื่องดื่มค้าส่ง

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

26.26

-

156. Saigon Beer Group Company Limited 1

เครื่องดื่มค้าส่ง

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

26.26

-

157. บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม

ไทย

64.67

64.67

158. บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

64.67

64.67

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม

ไทย

64.67

64.67

บริการพัฒนาบุคลากร
และองค์กร

ไทย

64.67

64.67

161. Great Brands Limited 1

บริหารตราสินค้า

ฮ่องกง

64.67

64.67

162. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ำกัด 1

ผลิตและจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มชูก�ำลัง

ไทย

64.67

64.67

163. บริษัท เอส. พี. เอ็ม.อาหารและ

ผลิตและจัดจ�ำหน่าย น�้ำดื่ม
และเครื่องดื่มชูก�ำลัง และ
ตัวแทนจ�ำหน่ายสุรา

ไทย

99.84

99.84

164. บริษัท ช้างเบียร์ จ�ำกัด 1

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

ธุรกิจบริหารตราสินค้า
และให้ค�ำปรึกษา

สิงคโปร์

79.66

79.66

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

43.81

43.81

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)
Stock Company 1

Stock Company 1

Stock Company 1

Limited Company 1

Stock Company 1

Company Limited 1

Company 1

1

159. บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ำกัด
160. บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จ�ำกัด

1

1

เครื่องดื่ม จ�ำกัด 1

165. บริษัท โซ วอเตอร์ จ�ำกัด

1

166. Oishi F&B (Sinapore) Pte.
167. Oishi Myanmar Limited 2

Ltd.2
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บริษัทถือหุ้น ร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก
่ จิ การจัดตัง้

2561

2560

168. Oishi Group Limited Liability Company 2

บริการให้ค�ำปรึกษา
การบริหารด้านการตลาด

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

79.66

79.66

169. บริษัท ก้อยเกี่ยว จ�ำกัด 7

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ไทย

51.00

51.00

170. บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ำกัด 7

ธุรกิจร้านเบเกอรี่

ไทย

70.00

70.00

171. บริษัท บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด 7

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

100.00

100.00

172. บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด 7

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

100.00

100.00

173. บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด 7

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

76.00

-

174. Fraser and Neave, Limited 3

ผลิตและจัดจ�ำหน่าย อาหาร
และเครื่องดื่ม และสิ่งพิมพ์

สิงคโปร์

28.48

28.50

175. Frasers Property Limited 3

การพัฒนาและลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

สิงคโปร์

28.33

28.39

ลิขสิทธิ์

สหราชอาณาจักร

49.49

49.49

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสติก

ไทย

25.87

25.87

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

7.50

-

179. Mechanical and Industrial Contrustion

ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรสะพาน สาธารณรัฐสังคมนิยม
และถนนและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เวียดนาม
อุตสาหกรรม

6.83

-

180. Saigon Tay Do Beer and Beverage

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เบียร์ เครื่องดื่ม นมถั่วเหลือง
เวียดนาม
และน�้ำผลไม้

7.25

-

181. Saigon Binh Tay Beer Group

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหาร
เครื่องดื่ม เบียร์ แอลกอฮอล์
วัสดุก่อสร้าง ให้บริการก่อสร้าง
อุตสาหกรรมและโยธา

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

5.63

-

182. Saigon - Baclieu Beer Joint Stock

ผลิตเบียร์ แอลกอฮอล์และ
เครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

2.68

-

183. Truong Sa Food - Food Business

ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

10.12

-

184. Saigon - Phutho Beer Joint Stock

ผลิตเบียร์ แอลกอฮอล์และ
เครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

8.01

-

185. Sai Gon - Mien Trung Beer Joint

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มและ
พัสดุอะไหล่

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

8.51

-

186. Tan Thanh Investment Trading

ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

7.62

-

187. Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock

ผลิตเบียร์ แอลกอฮอล์และ
เครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

5.25

-

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม

(เดิมชื่อ: Frasers Centrepoint Limited)

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
176. Liquorland Limited 3
177. บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

6

178. Thanh Nam Consultant Investment

ให้บริการที่ปรึกษาด้านการ
- Engineering and Technology Transfer ก่อสร้างและออกแบบ
Joint Stock Company
Joint Stock Company

Joint Stock Company

Joint Stock Company

Company

Joint Stock Company
Company

Stock Company

Company Limited
Company
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

บริษัทถือหุ้น ร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก
่ จิ การจัดตัง้

2561

2560

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)
188. Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มและ
พัสดุอะไหล่

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

5.25

-

189. Sai Gon - Khanh Hoa Beer Joint Stock

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มและ
พัสดุอะไหล่

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

6.83

-

190. Saigon - Bentre Beer Joint Stock

ผลิตเบียร์ แอลกอฮอล์
และ เครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

5.25

-

191. Saigon - Lamdong Beer Joint Stock

ผลิตเบียร์ แอลกอฮอล์
และ เครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

5.25

-

192. Me Linh Point Limited

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
และให้เช่าส�ำนักงาน

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

9.19

-

193. Crown Beverage Cans Saigon Limited

ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

7.89

-

194 Malaya - Vietnam Glass Limited

ผลิตสินค้าแก้ว

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

7.88

-

195. San Miguel Yamamura Phu Tho

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายพัสดุ
บรรจุโลหะ

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

9.19

-

196. Vietnam Spirits and Wine Ltd.

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับ
เวียดนาม
แอลกอฮอล์

11.82

-

Company

Company

Company
Company

การร่วมค้าของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม

Packaging Company Limited

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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 บริษัทสุราไทยท�ำ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40 และบริษัทสุราพิเศษภัทรลานนา จ�ำกัด ถือหุ้น
ร้อยละ 18.55
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จ�ำกัด
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท เบียร์ช้าง จ�ำกัด
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
มีอ�ำนาจควบคุมเนื่องจากสัญญาที่ท�ำกับผู้ถือหุ้น
บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 International Beverage Holdings (China) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ท�ำสัญญา
ร่วมลงทุนในกิจการกับ Asia Group Corporate Limited เพื่อจัดตั้ง Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited ซึ่ง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และกับ Asiaeuro Wines & Spirits (Shenzhen) Co., Ltd. เพื่อจัดตั้ง
Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดย
Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited และ Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co., Ltd.
ได้ท�ำสัญญาซื้อสินทรัพย์กับ Asia Euro Wines & Spirits (H.K.) Limited และ Asiaeuro Wines & Spirits (Shenzhen) Co., Ltd.
ตามล�ำดับ ในเดือนกันยายน 2561 จ�ำนวนเงินที่จ่ายช�ำระเบื้องต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 348 ล้านบาท สัญญาการร่วมค้า
และสัญญาซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
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2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินซึ่งยังไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและกลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดท�ำงบการเงินก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 42
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบ
ระยะเวลารายงาน
รายการ

เกณฑ์การวัดมูลค่า

สิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ (รวมถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย)
และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการซื้อ
ธุรกิจ

มูลค่ายุติธรรมวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์การประมาณการ

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย

มูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน

มูลค่ายุติธรรม

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฒ)

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษ
ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาทและหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธี
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�ำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจ�ำนวนเงินที่รับรู้
ในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (น)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ง) (จ) การซื้อธุรกิจ ซึ่งวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ (รวมถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้อง
จ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
การประมาณการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่ส�ำคัญในการประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
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หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38

การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่ส�ำคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่ส�ำคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของค่าความนิยม
การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชั่วคราว
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน
การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก�ำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทก�ำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความ
รับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุด
ทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล
จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สาม
ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูก
จัดประเภทในแต่ละล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 2
• ข้อมูลระดับ 3

เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือ หนี้สินอย่างเดียวกัน
เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�ำหรับ สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
เป็นข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ สังเกตได้)

หากข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่า
ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่ำสุดที่มีนัยส�ำคัญ
ส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
•
•
•
•

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38

การซื้อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เครื่องมือทางการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
(ก) เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและการด�ำเนินงานร่วมกัน (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสีย
ของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
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งบการเงิน

การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท
ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อ�ำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การก�ำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอ�ำนาจควบคุมจาก
ฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�ำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ ก�ำไรจาก
การซื้อในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก�ำไรขาดทุนทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย
ในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิม
ระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ถูกซื้อ ให้ใช้ราคาที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด
ไปหักจากสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต
และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกส�ำหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษัท
ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่งข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย์
หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจ�ำนวนต่างๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนส่วนได้เสียในกิจการภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมกลุ่มบริษัท ถือเป็นการเข้าครอบครองเสมือน
ว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้าสุดหรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วันใดจะหลังกว่า
เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดท�ำงบการเงินรวมภายใต้การ
ควบคุมของผู้ถือหุ้นที่กลุ่มบริษัทมีส่วนควบคุม ส่วนประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนของ
กลุ่มบริษัท เว้นแต่ส่วนที่ได้มานั้นได้รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจาก
การเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ�ำนาจเหนือกิจการนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท
งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ท�ำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการใน
ส่วนของเจ้าของ
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมใน
บริษัทย่อยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญโดยมีอ�ำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การด�ำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วม
ในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ร่วมการงานนั้น
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการท�ำ
รายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของ
กลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญหรือการควบคุมร่วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการใน
กลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุน
เท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่
เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยงาน
ในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่
เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ�ำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท�ำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ
หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก�ำไรหรือ
ขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการ
ควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วม
ค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระส�ำคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่
เกี่ยวข้องเป็นก�ำไรหรือขาดทุน
รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการช�ำระหนี้หรือไม่มี
ความเป็นไปได้ว่าจะช�ำระเงินในอนาคตอันใกล้ ก�ำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วน
หนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้แสดงเป็นรายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงินและรับรู้เมื่อมีการช�ำระเงิน
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้น
ที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�ำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูก
ตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
(ฉ) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ต้นทุนของสินค้าค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้า
อยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าค�ำนวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐาน
ซึง่ ได้รบ
ั การปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลีย
่ รวมการปันส่วนของค่าโสหุย
้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงระดับก�ำลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นโดยประมาณในการขาย
(ช) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป สินทรัพย์
(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกน�ำไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นล�ำดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือ
ของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือถือไว้
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในครั้งแรกและผลก�ำไรและขาดทุนจากการจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะหยุดบันทึกค่าตัดจ�ำหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็จะหยุดบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
(ซ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนส่วนการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
แสดงในราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้
จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ตราสารทุนซึง่ เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ ขาย ภายหลังการรับรูม
้ ล
ู ค่าในครัง้ แรก เงินลงทุนเผือ่ ขาย
แสดงในมูลค่ายุตธ
ิ รรม และการเปลีย
่ นแปลงทีไ่ ม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการทีเ่ ป็นตัวเงิน
บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าก�ำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็น
เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคา
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง
ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม
ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
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(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่วัดมูลค่าด้วยราคาที่ตีใหม่
ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งก�ำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ท่ีมีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุน
ของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้
ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึง
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจาก
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น
ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�ำคัญ
แยกต่างหากจากกัน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
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สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการ
เงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท�ำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�ำระจะแยกเป็น
ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อท�ำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ด�ำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่ำเสมอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินราคา
ที่ดินทุกๆ สามถึงห้าปี หรือเมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อมูลค่าที่ดิน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับ
การประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการ ตีราคาสินทรัพย์” ใน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในก�ำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์
ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่ จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจ�ำนวน
ที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณี
ที่มีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จ�ำหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังก�ำไรสะสมและ ไม่รวมในการ
ค�ำนวณก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยน
แทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ถังไม้โอ๊ค
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

3
1.5
5
3
10
3
3

ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง

30 ปี
40 ปี
30 ปี
40 ปี
20 ปี
15 ปี
10 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น รอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมได้อธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม ส�ำหรับตราสารทุน – การบัญชีด้านผู้ลงทุนมูลค่าตามบัญชีของ ค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุน
จากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส�ำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค รับรู้
ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รายจ่ายที่เกิดจาก
การพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนั้นมี
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและ
มีทรัพยากรเพียงพอทีจ่ ะน�ำมาใช้เพือ่ ท�ำให้การพัฒนาเสร็จสิน
้ สมบูรณ์ และน�ำสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือน�ำมาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนา
รับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนส�ำหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ยืมสามารถน�ำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้
ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก การด้อยค่าสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนอืน
่ ทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั ซือ้ มาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ที่กลุ่มได้มาและมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ เครื่องหมายการค้า วัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจาก
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และไม่ได้ค�ำนวณค่าตัดจ�ำหน่าย แต่จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีหรือบ่อยขึ้นเมื่อมีข้อบ่งชี้เรื่อง
การด้อยค่า การประเมินการจัดประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นประเภทที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนได้มีการทบทวนทุกปี
สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่
เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
2 ถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
8 ถึง
เครื่องหมายการค้า
สิทธิการด�ำเนินกิจการ			
5 ถึง
ลิขสิทธิ์

10
20
10
10

ปี
ปี หรือไม่ทราบแน่นอน
ปี
ปี

ค่าตัดจ�ำหน่ายของสิทธิการเช่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
(ฏ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชี้จะท�ำการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�ำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือ
ยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่า
ในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมี ความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าว
มีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�ำไรหรือขาดทุน
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งบการเงิน

การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เผื่อขายค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลา
และความเสีย
่ งทีม
่ ต
ี อ่ สินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อน
ื่ จะพิจารณามูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืน
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ันเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทาง การเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับ
รายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
อื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับ
รายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบก�ำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�ำงานให้กับกิจการ
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุม
่ บริษท
ั จากโครงการผลประโยชน์ทก
ี่ ำ� หนดไว้ถก
ู ค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตทีเ่ กิดจากการท�ำงานของพนักงานในงวดปัจจุบน
ั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มก
ี ารคิดลดกระแสเงินสดเพือ่ ให้เป็นมูลค่าปัจจุบน
ั
การค�ำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้นั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ�ำทุกปี โดยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการค�ำนวณอาจท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบัน
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค�ำนวณ
มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต�่ำส�ำหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้
รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทก�ำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัด
มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผล
มาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ
ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต
หรือก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ก�ำไรและขาดทุนจากการจ่ายช�ำระผล
ประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในงวด
ปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส�ำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน นับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�ำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�ำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน (ช�ำระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น
ตลอดระยะเวลาทีพ
่ นักงานสามารถเข้าใช้สท
ิ ธิได้อย่างไม่มเี งือ่ นไข จ�ำนวนทีร่ บ
ั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยจะถูกปรับปรุงเพือ่ ให้สะท้อนถึงจ�ำนวนหุน
้ ทีแ่ ท้จริง
ซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เดิมเคยรับรู้ตามจ�ำนวนหุ้นที่
เข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันที่ได้รับสิทธิ ส�ำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่
ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิจะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส�ำหรับ
ผลต่างระหว่างจ�ำนวนที่คาดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง
(ด) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้น
อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจ�ำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่าย
ในอนาคตโดยใช้อต
ั ราคิดลดในตลาดปัจจุบน
ั ก่อนค�ำนึงถึงภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนจ�ำนวนทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบน
ั ซึง่ แปรไปตามเวลา
และความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
(ต) ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
กลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างต้นทุนในการรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ ณ วันที่รวมธุรกิจ (ยกเว้นกิจการที่
ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน จะปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม) โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุง
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น และจะตัดจ�ำหน่ายเมื่อขายเงินลงทุนออกไป
(ถ) รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ
การขายสินค้า
รายได้รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�ำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้
รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�ำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า
การให้บริการ
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส�ำเร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ขั้นความส�ำเร็จของรายการใช้วิธีการ
ส�ำรวจงานที่ได้ท�ำแล้ว
ค่านายหน้า
ส�ำหรับรายการค้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทนมากกว่าการเป็นตัวการ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหน้า
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การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝาก
ธนาคาร
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้น
เป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ท) ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�ำนองเดียวกันบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้น
ทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะน�ำมาใช้เอง
หรือเพื่อขาย
(ธ) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน
้ ต้องน�ำมารวมค�ำนวณจ�ำนวนเงินขัน
้ ต�ำ่ ทีต
่ อ้ งจ่ายตามระยะเวลาทีค
่ งเหลือของสัญญาเช่า เมือ่ ได้รบ
ั การยืนยันการปรับค่าเช่า
การจ�ำแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่า หรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่
โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
และข้อตกลงนั้นจะน�ำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�ำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้
มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ
ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�ำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�ำนวนหนี้สินจะลดลง
ตามจ�ำนวนที่จ่าย และต้นทุนทาง การเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
(น) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รับช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่บันทึก
เพื่อรายงานทางการเงินและจ�ำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
ต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก�ำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มี
การกลับรายการในอนาคตอันใกล้
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้
หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�ำให้จ�ำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอ
ส�ำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจาก
ประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�ำให้กลุม
่ บริษท
ั เปลีย
่ นการตัดสินใจโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีม
่ อี ยู่ การเปลีย
่ นแปลง
ในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกันส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�ำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�ำระหนี้สินและสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�ำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�ำนวนเพียงพอกับ
การใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
(บ) ก�ำไรต่อหุ้น
กลุ่มบริษัทแสดงก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับหุ้นสามัญ ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรหรือขาดทุน
ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยการหารก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่
ออกจ�ำหน่ายและปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(ป) รายงานทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน) จะแสดง
ถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�ำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ผลกระทบสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย เงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินบางส่วน และเงิน
ลงทุนบางรายการ

4. การซื้อธุรกิจ
(ก) บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ด�ำเนินการซื้อ ร้อยละ 76 ของส่วนได้เสีย
ของ บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด (“สะไปซ์ ออฟ เอเซีย”) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย จากบุคคลภายนอก ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยช�ำระเป็นเงินสดจ�ำนวน 114.5 ล้านบาท กลุ่มบริษัทถือรายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้ สะไปซ์ ออฟ เอเซีย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ในระหว่างปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจจนถึงวันที่
30 กันยายน 2561 ธุรกิจดังกล่าวมีรายได้จ�ำนวน 132.97 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 4.95 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
ผู้บริหารเชื่อว่าการซื้อธุรกิจดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวและความก้าวหน้าในธุรกิจอาหาร
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งบการเงิน

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
หมายเหตุ

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1

สินค้าคงเหลือ

2

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

28

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

16

43

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

(5)

สินทรัพย์อื่น / (หนี้สินอื่น) สุทธิ

18

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ

87

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ

(36)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
ค่าความนิยม
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

51
15

64
115

เงินสดที่ได้มา
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อสุทธิ - ช�ำระแล้ว

(1)
114

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจจ�ำนวน 0.82 ล้านบาท ต้นทุนเหล่านี้ได้แสดง
แยกไว้ต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
กลุ่มบริษัทว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อท�ำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาและการปันส่วนมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ การประเมินมูลค่ายุติธรรมและการปันส่วนเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ข) กลุ่มแกรนด์รอยัล
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited (“IBHL Singapore”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษท
ั ได้ดำ� เนินการซือ้ ร้อยละ 75 ของส่วนได้เสียของ Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd. (“MSC”)
และ Myanmar Distillery Co., Ltd. (“MDC”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายสุราที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จาก
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
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสิงคโปร์ถือหุ้นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดใน MSC และ MDC โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงินรวม
741.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กลุ่มบริษัทถือรายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้
MSC MDC AAIPL และ ASIPL เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ในระหว่างปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ธุรกิจดังกล่าวมีรายได้จ�ำนวน 7,400.82 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 2,089.84 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
ผู้บริหารประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจควบคุม 3 บริษัท ได้แก่ MSC MDC และ International Beverages Trading Company Limited
(“IBTC”) โดยกลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจควบคุม IBTC ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญากับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจ
ควบคุม IBTC เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนอย่างมีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน รวมถึงสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ดังกล่าวโดยบริษัทดังกล่าวด�ำเนินการจัดจ�ำหน่ายให้แก่กลุ่มบริษัทโดยเฉพาะ อีกทั้งมีความสามารถในการควบคุมกิจการต่างๆ ของกลุ่ม
บริษัทดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อผลตอบแทนที่ได้รับ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ผู้บริหารเชื่อว่าการซื้อธุรกิจดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการขยายธุรกิจสุราในภูมิภาคอาเซี่ยนโดยเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายวิสกี้ใหญ่ท่ีสุด
เป็นอันดับหนึ่งและมีตราสินค้าวิสกี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และมีความสามารถ
ในการจัดจ�ำหน่าย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้เกิดค่าความนิยมจากการซื้อกิจการ
สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
หมายเหตุ

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

830

ลูกหนี้การค้า

1,444

สินค้าคงเหลือ

670

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

929

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

16

10,758

เจ้าหนี้การค้า
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(159)
17

(2,523)
(148)

สินทรัพย์อื่น / (หนี้สินอื่น) สุทธิ

11,801

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ

(3,680)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

8,121

ค่าความนิยม
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

15

16,456
24,577

เงินสดที่ได้มา
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ - ช�ำระแล้ว

(830)
23,747

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจจ�ำนวน 89.18 ล้านบาท ต้นทุนเหล่านี้ได้แสดง
แยกไว้ต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
กลุ่มบริษัทว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อท�ำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาและการปันส่วนมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ การประเมินมูลค่ายุติธรรมและการปันส่วนเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ค) ร้านอาหารเคเอฟซี
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ เข้าซื้อกิจการ
ร้านเคเอฟซีกว่า 252 สาขาในประเทศไทยที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันจากบริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“YRIT”)
โดยช�ำระเป็นเงินสดจ�ำนวน 10.9 พันล้านบาท ตามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (“ASPA”) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริษัทถือรายการ
ดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ในระหว่างปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ธุรกิจดังกล่าวมีรายได้จ�ำนวน
6,130.70 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 149.20 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
ผู้บริหารเชื่อว่าการซื้อธุรกิจดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวและความก้าวหน้าในธุรกิจอาหาร การประสานกับการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจเครื่องดื่ม และการเข้าถึงลูกค้าเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้เกิดค่าความนิยมจากการซื้อกิจการ
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งบการเงิน

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
หมายเหตุ

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

สินค้าคงเหลือ

268

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

1,962

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า

16

687

สินทรัพย์อื่น / (หนี้สินอื่น) สุทธิ

84

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
ค่าความนิยม

3,008
7,858

15

รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

10,866

เงินสดที่ได้มา

(7)

รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ - ช�ำระแล้ว

10,859

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจจ�ำนวน 54.31 ล้านบาท ต้นทุนเหล่านี้ได้แสดง
แยกไว้ต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
กลุ่มบริษัทว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อท�ำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาและการปันส่วนมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ การประเมินมูลค่ายุติธรรมและการปันส่วนเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่มีสาระส�ำคัญจากการซื้อธุรกิจ สะไปซ์ ออฟ เอเชีย กลุ่มแกรนรอยัล และ ร้านอาหาร
เคเอฟซี เป็นดังต่อไปนี้
สินทรัพย์ที่ได้มา

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

วิธีราคาตลาดและวิธีราคาทุน โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาข้อมูลของตลาดส�ำหรับ
สินทรัพย์อย่างเดียวกันหรือที่เปรียบเทียบกันได้ และหักด้วยต้นทุนการเปลี่ยนแทนที่เหมาะสม ต้นทุน
การเปลี่ยนแทนจะค�ำนึงถึงทั้งการเสื่อมสภาพทางกายภาพ การใช้งาน และทางเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

วิธีไม่รวมค่าสิทธิ์ (Relief-from-royalty method) โดยวิธีดังกล่าวจะพิจารณาการคิดลดของ
ประมาณการการจ่ายค่าสิทธิ์ที่บริษัทจะไม่ต้องจ่ายหากเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเอง

(ง) Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 Vietnam Beverage Company Limited (“Vietnam Beverage”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
ได้ด�ำเนินการซื้อหุ้นร้อยละ 53.59 ของส่วนได้เสียของ Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (“SABECO”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากบุคคลภายนอก ตามสัญญาซื้อขายหุ้นลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
โดยช�ำระเป็นเงินสดจ�ำนวน 109,965,627.84 ล้านเวียดนามดอง กลุ่มบริษัทถือรายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ซื้อธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้ SABECO เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ในระหว่างปีนับตั้งแต่วันที่ซ้ือธุรกิจจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ธุรกิจดังกล่าวมีรายได้จ�ำนวน 43,440.97 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 4,773.94 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
ก่อนวันที่ซื้อธุรกิจ BeerCo Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ท�ำสัญญาหลักประกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท Vietnam
F&B Alliance Investment Joint Stock Company (“Vietnam F&B”) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ Vietnam Beverage เพื่อเป็นหลักประกัน
ในส่วนได้เสียซึ่งผู้ถือหุ้นรายอื่นดังกล่าวมีใน Vietnam F&B เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ผู้บริหารเชื่อว่าการซื้อธุรกิจดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศเวียดนามซึ่งประชากรอยู่ในวัยหนุ่มสาว เป็นตลาดผลิตภัณฑ์
เบียร์ขนาดใหญ่ที่สุดและมีระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึง
เครือข่ายการกระจายสินค้าที่กว้างขวางในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้เกิดค่าความนิยมจากการซื้อกิจการ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

สิ่งตอบแทนที่โอนให้
มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)

เงินสด

159,840

เงินปันผลรับก่อนซื้อกิจการ

(1,684)
158,156

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
หมายเหตุ

มูลค่าที่รับรู้
(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5,976

เงินลงทุนชั่วคราว

9,182

ลูกหนี้การค้า

232

สินค้าคงเหลือ

2,857

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

10

2,418

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

6,590

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า

16

1,520

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

167

เจ้าหนี้การค้า

(2,828)

สินทรัพย์อื่น / (หนี้สินอื่น) สุทธิ

(5,926)

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ

20,188

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ

(10,148)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

10,040

ประมาณการค่าความนิยม
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ
เงินสดที่ได้มา
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ - ช�ำระแล้ว

15

148,116
158,156

(5,976)
152,180

สินทรัพย์ที่ระบุได้รวมสิทธิในการใช้ที่ดิน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 735,380 ล้านเวียดนามดอง (1,030 ล้านบาท) ซึ่ง SABECO ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ สิทธิการใช้ที่ดินดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดเตรียม
สัญญาเช่าที่ดินกับคณะกรรมการประชาชนแห่งเมืองโฮจิมินท์
ในระหว่างปี 2561 SABECO ได้รับหนังสือจากหน่วยงานภาษีของภาครัฐให้ช�ำระค่าปรับและดอกเบี้ยจากการช�ำระภาษีการบริโภคพิเศษล่าช้า
SABECO ได้ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายแห่งและอยู่ระหว่างรอค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมในแนวทางปฏิบัติ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจจ�ำนวน 2,206.15 ล้านบาท ต้นทุนเหล่านี้ได้แสดง
แยกไว้ต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อท�ำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจข้างต้น อย่างไรก็ดี ณ วันที่งบการเงินรวมนี้ได้รับการ
อนุมัติ รายงานของผู้ประเมินราคาอิสระยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่าประมาณ
การ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

200

งบการเงิน

(จ) บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ได้ด�ำเนินการซื้อ ร้อยละ 75
ของส่วนได้เสียของบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“ฮาวี”) ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งอาหารในประเทศไทยจากบุคคลภายนอก
ตามสัญญาซื้อขายหุ้นลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยช�ำระเป็นเงินสดจ�ำนวน 240 ล้านบาท กลุ่มบริษัทถือรายการดังกล่าวเป็นการ
รวมธุรกิจ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้ฮาวีเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ในระหว่างปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจ
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561ธุรกิจดังกล่าวมีรายได้จ�ำนวน 100.01 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 1.03 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
ผู้บริหารเชื่อว่าการซื้อธุรกิจดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวในธุรกิจกระจายสินค้าส�ำหรับสินค้าอาหารที่ต้องจัดส่งในห้องเย็นและรักษา
ระดับอุณหภูมิความเย็น และสร้างฐานที่แข็งแกร่งส�ำหรับการขยายธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้เกิดค่าความนิยมจากการซื้อกิจการ
สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
หมายเหตุ

มูลค่าที่รับรู้
(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

203

ลูกหนี้การค้า

195

สินค้าคงเหลือ

67

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

60

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

2

เจ้าหนี้การค้า

(382)

สินทรัพย์อื่น / (หนี้สินอื่น) สุทธิ

(26)

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ

119

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ

(30)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
ประมาณการค่าความนิยม

89
15

151

รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

240

เงินสดที่ได้มา

(203)

รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อสุทธิ - ช�ำระแล้ว

37

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจจ�ำนวน 1.01 ล้านบาท ต้นทุนเหล่านี้ได้แสดง
แยกไว้ต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อท�ำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจข้างต้น อย่างไรก็ดี ณ วันที่งบการเงินรวมนี้ได้รับ
การอนุมัติ รายงานของผู้ประเมินราคาอิสระยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่า
ประมาณการ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
ระหว่างปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ธุรกิจดังกล่าวทั้งหมดนี้มีรายได้จ�ำนวน 57,205.47 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 7,009.06 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จะมีรายได้รวมและก�ำไรรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจ�ำนวน 251,327.49 ล้านบาท และ
22,144.90 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในการก�ำหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ายบริหารใช้ข้อสมมติว่าการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ
ธุรกิจจะเป็นจ�ำนวนเดิม หากการซื้อธุรกิจดังกล่าวเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ ในการรับรู้รายการซื้อธุรกิจดังกล่าว ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ผู้บริหารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซื้อมา ณ วันที่ซื้อ ในระหว่างช่วงระยะเวลา
ในการวัดมูลค่าซึ่งต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ ผู้ซื้อต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูล
เพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ส�ำหรับการซื้อธุรกิจ SABECO และ ฮาวี มูลค่ายุติธรรมสุดท้ายของธุรกิจ ขึ้นอยู่กับการก�ำหนดราคาซื้อขั้นสุดท้ายและผลของการปันส่วน
ราคาซื้อ
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจระหว่างปีที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้
หมายเหตุ

30 กันยายน 2561
(ล้านบาท)

บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด

4(ก)

64

กลุ่มแกรนด์รอยัล

4(ข)

16,456

ร้านอาหารเคเอฟซี

4(ค)

7,858

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

4(ง)

148,116

บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

4(จ)

151
172,645

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

(8,370)
164,275

รวมค่าความนิยม

5. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญเดียวกันกับบุคคล
หรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากบริษัทย่อยทางตรง บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทาง
อ้อม บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อ 1) มีดังนี้
ประเทศที่จัดตั้ง/
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

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ชื่อกิจการ

10. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงิน

ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

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

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. บริษัท โมโช 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

34. บริษัท ทรัพย์มหากิจ 8 จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

35. บริษัท ศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

(มหาชน)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

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 อินเตอร์

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

41. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน ส่วนใหญ่
ทางอ้อม

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

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

เนชั่นแนล จ�ำกัด

อินเวสเม้นต์ จ�ำกัด

ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
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ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

59. Phu Thai Group Joint Stock Company

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

60. บริษัท แอสเสท เวิร์ด์ รีเทล จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

61. บริษัท เลิศรัฐการ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

62. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

63. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน
ส่วนใหญ่ทางอ้อม

64. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน
ส่วนใหญ่ทางอ้อม

65. กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน
ส่วนใหญ่ทางอ้อม

66. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่า

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน
ส่วนใหญ่ทางอ้อม

67. บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและ
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

68. บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและ
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

69. บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50

70. บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ทางอ้อม

71. บริษัท พี เอส รีไซเคิล จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติกับผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม

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

อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
นิวโนเบิล

เบสท์ ฟอร์จูน

ไทยคอมเมอร์เซียลอินเวสเม้นต์

จ�ำกัด

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ
78. TCC Assets Ltd.

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ
หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางตรง

79. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

80. บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นทางอ้อม

81. F&N Group และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

สิงคโปร์

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 28.48 ใน Fraser
and Neave, Limited

82. FPL Group และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

สิงคโปร์

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 28.33 ใน Frasers
Property Limited

83. SABEGO Group และบุคคลหรือกลุ่มกิจการ

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 26.26 ใน Saigon
Beer-Alcohol-Beverage Corporation

84. ผู้บริหารส�ำคัญ

ไทย

บุคคลที่มีอ�ำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัทและบริษัท
(ไม่ว่าจะท�ำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

จ�ำกัด (มหาชน)

กันกับ F&N Group
กันกับ FPL Group

ที่เกี่ยวข้องกันของ SABECO

นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการก�ำหนดราคา

รายได้จากการขายสินค้า

ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

รายได้จากการให้บริการ

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อสินค้า/วัตถุดิบ

ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

การรับบริการ

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อขายเงินลงทุน

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย

อัตราที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
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รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

-

-

6,935

6,991

ต้นทุนการให้บริการ

-

-

818

497

ดอกเบี้ยรับ

-

-

760

431

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

1,351

1,279

-

-

17,933

15,393

รายได้อื่น

-

-

60

4

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

-

43

26

2,638

2,268

-

-

434

440

392

405

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

18

18

18

18

ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
พนักงานระยะยาว

18

8

18

8

470

466

428

431

รายได้จากการขายสินค้า

8,812

3,399

-

-

ซื้อวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ

14,665

10,063

-

-

382

315

-

336

เงินปันผลรับ

11

บริษัทร่วม
เงินปันผลรับ

10

ผู้บริหารส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

โสหุ้ยการผลิต
ต้นทุนการให้บริการ

-

-

387

เงินปันผลรับ

4

6

-

-

206

165

10

3

3,779

1,887

20

18

493

477

59

7

1,543

-

-

-

รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังนี้
ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย

-

-

668

569

บริษัทร่วม

110

47

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

279

241

-

-

รวม

389

288

668

569

-

423
80

-

-

-

-

-

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

การร่วมค้า

บุคคลหรือกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกัน

รวม
753

250

-

-

-

-

บริษัทย่อย

บุคคลหรือกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกัน

รวม

131

131

ลูกหนี้อื่น

เงินให้
กู้ยืม
ระยะยาว

2561

80

423

-

รวม

131

131

-

รวม

-

-

-

เงินให้
กู้ยืม
ระยะยาว

งบการเงินรวม

-

-

-

-

-

เงินให้
กู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินรวม

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

753

250

ลูกหนี้อื่น

เงินให้
กู้ยืม
ระยะสั้น

2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

107

107

-

ลูกหนี้อื่น

2560

317

149

-

168

-

ลูกหนี้อื่น

2560

107

107

-

รวม

317

149

-

168

-

รวม

10,622

-

10,622

เงินให้
กู้ยืม
ระยะยาว

5,043

49

16

33

ลูกหนี้อื่น

2561

202

79

-

-

-

123

ลูกหนี้อื่น

-

5,043

เงินให้
กู้ยืม
ระยะสั้น

2561

11,351

-

-

-

11,351

10,671

16

10,655

รวม

-

-

-

เงินให้
กู้ยืม
ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5,245

79

-

-

5,166

รวม

เงินให้
กู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

12

11

1

ลูกหนี้อื่น

2560

197

93

-

-

104

ลูกหนี้อื่น

2560

12

11

1

(ล้านบาท)

รวม

11,548

93

-

-

11,455

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงิน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี้
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

-

-

11,351

6,912

เพิ่มขึ้น

-

-

34,189

15,757

ลดลง

-

-

(40,497)

(11,318)

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

5,043

11,351

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น

-

-

10,622

-

ลดลง

-

-

-

-

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

10,622

-

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อย

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

บริษัทร่วม

712

238

-

-

การร่วมค้า

320

-

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1,354

1,393

-

-

รวม

2,386

1,631

-

-

2560

(ล้านบาท)

-

330

299

629

-

-

-

-

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บุคคลหรือกิจการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

เจ้าหนี้อื่น
1
1

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

-

-

-

บริษัทย่อย

บุคคลหรือกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกัน

รวม

2561

1

1

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

งบการเงินรวม

629

299

330

-

รวม

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

2561

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

เจ้าหนี้อื่น

2560

384

313

71

-

เจ้าหนี้อื่น

2560

-

-

-

รวม

384

313

71

-

รวม

-

-

-

เจ้าหนี้อื่น

2561

984

82

27,795

27,795

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

8,195

-

-

902

8,195

-

เจ้าหนี้อื่น

2561

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

11,602

-

-

11,602

27,795

-

27,795

รวม

27,494

-

27,494

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

9,179

82

-

9,097

รวม

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

เจ้าหนี้อื่น

2560

25,629

96

-

25,533

เจ้าหนี้อื่น

2560

27,494

-

27,494

(ล้านบาท)

รวม

37,231

96

-

37,135

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงิน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

สรุปเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

2560
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น

-

-

8,195

11,602

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

27,795

27,494

รวม

-

-

35,990

39,096

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี้
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

-

-

11,602

25,505

เพิ่มขึ้น

-

-

75,549

29,492

ลดลง

-

-

(78,956)

(43,395)

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

8,195

11,602

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

-

-

27,494

1,265

เพิ่มขึ้น

-

-

8,143

27,494

ลดลง

-

-

(7,842)

(1,265)

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

27,795

27,494

เงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อย

สัญญาส�ำคัญที่ท�ำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุน
บริษัทท�ำสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุนกับบริษัทย่อยหลายแห่งในการให้บริการด้านงานสนับสนุนซึ่งได้แก่ งานด้านทรัพยากรบุคคล
ธุรการ บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายนอก เทคโนโลยี กฎหมาย เลขานุการและทะเบียนหุ้นและตรวจสอบภายใน มีก�ำหนด
ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยหากไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาก่อนสัญญาหมดอายุ
ภายใน 30 วัน ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับกันต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการให้แก่
บริษัทในอัตราตามที่ตกลงกันในสัญญา
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 มีการออกบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุนข้างต้นเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทได้ท�ำสัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึ่งเป็น บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการ
รับบริการการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทจะต้องจ่ายช�ำระค่าเช่าระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และ
ค่าบริการเป็นรายเดือน ตลอดอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ภายใต้ข้อตกลงค่าบริการและเงื่อนไขตามที่
ระบุไว้ในสัญญา ต่อมาบริษัทมีการท�ำสัญญาเพิ่มเติมหลายฉบับ ตามการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ใช้บริการ
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สัญญาซื้อขายกากน�้ำตาล
บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายกากน�้ำตาลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งเพื่อน�ำกากน�้ำตาล
มาจ�ำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาซื้อขายขวดแก้ว
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายขวดแก้วกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อน�ำขวดแก้วมาจ�ำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท เป็นระยะเวลา 6 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียน
บริษัทได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนโดยใช้วงเงินกู้ร่วมกันกับบริษัทย่อยหลายแห่ง เพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นวงเงินให้กู้ร่วมไม่เกิน
25,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม ต่อมาบริษัทได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนอีกฉบับเพื่อให้
กู้ยืมแก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งเป็นวงเงินให้กู้จ�ำนวน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม
บริษัทได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนกับบริษัทย่อยหลายแห่งเพื่อกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย เป็นวงเงินกู้รวมจ�ำนวน 106,200 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม ต่อมาบริษัทได้บันทึกต่อท้ายเพิ่มเติมฉบับใหม่ ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
โดยเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 2.5 ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนได้ถูกจัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวเนื่องจากมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินใหม่ โดยมีก�ำหนดช�ำระเงินต้นภายใน 2 ปี
สัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารส�ำนักงาน
ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ท�ำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารส�ำนักงานและสัญญาบริการกับบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามีก�ำหนดระยะเวลาสามปีนับจากวันที่ท�ำสัญญาในปี 2560 โดยบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว
มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่ง ณ ปัจจุบันสัญญาดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาลงนาม
จากบริษัทและคู่สัญญา
ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทย่อยของบริษัท ได้ท�ำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารส�ำนักงานและอาคารที่จอดรถยนต์จ�ำนวนสองฉบับกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามีก�ำหนดระยะเวลารวมประมาณ 32 ปี นับจากวันที่ท�ำสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษัทย่อย
ดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเพียงครั้งเดียวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการท�ำสัญญา ในการนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายเงินจ�ำนวน
1,542.56 ล้านบาท และได้บันทึกเป็นสิทธิการเช่าที่ดินในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สัญญาการบริการให้ค�ำปรึกษา
บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ตามจ�ำนวนสิทธิที่ก�ำหนดในสัญญา และ
บริการบ�ำรุงรักษาระบบ สัญญามีระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีอัตราค่าใช้บริการเดือนละ 1.23 ล้านบาท ต่อมา
ในวันที่ 1 กันยายน 2561 บริษัทได้ด�ำเนินการต่อสัญญาไปอีก 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่ดิน

35

60

-

-

-

35

-

-

-

6

-

-

35

101

-

-

659

517

54

51

1,341

1,281

53

63

327

293

-

-

2,327

2,091

107

114

6,121

40

-

-

132

23

-

-

สัญญาจ้างควบคุมดูแลการผลิตเบียร์

14

15

-

-

สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์

10

50

10

50

5

119

-

-

140

224

70

84

6,422

471

80

134

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
รวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาซื้อวัตถุดิบ
สัญญาซื้อกากน�้ำตาล

สัญญาขายกากน�้ำตาล
สัญญาบริการอื่นๆ
รวม

6. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

170

156

-

-

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

3,336

802

1

1

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

2,615

8,971

92

6,848

เงินสดในมือ

5,395

-

-

-

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11,516

9,929

93

6,849

เงินลงทุนชั่วคราว

11,014

-

-

-

รวม

22,530

9,929

93

6,849

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดมากกว่า 3 เดือน แต่น้อยกว่า 12 เดือน
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7. ลูกหนี้การค้า
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

389

288

668

569

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ

3,977

2,394

-

-

รวม

4,366

2,682

668

569

-

-

668

569

-

-

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ส�ำหรับปี

5

(69)
4,297

(55)
2,627

(9)

11

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ

318

211

668

569

70

76

-

-

1

1

-

-

389

288

668

569

3,119

2,006

-

-

774

333

-

-

3 - 6 เดือน

32

32

-

-

6 - 12 เดือน

23

10

-

-

มากกว่า 12 เดือน

29

13

-

-

3,977

2,394

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

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

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุทธิ

(69)

(55)

-

-

-

-

3,908

2,339

-

-

4,297

2,627

668

569

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 วัน ถึง 150 วัน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํจำ�กั
ากัด (มหาชน)

8. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

สินค้าส�ำเร็จรูป

14,991

14,023

-

-

สุราเก็บบ่ม

13,564

13,283

-

-

สินค้าระหว่างผลิต

4,887

4,623

-

-

วัตถุดิบ

4,200

2,683

-

-

พัสดุบรรจุ

3,404

2,556

-

-

อะไหล่

1,064

553

-

-

625

443

-

-

42,735

38,164

-

-

-

-

-

-

อื่นๆ

(550)

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

42,185

สุทธิ

(403)
37,761

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย

-

-		 ต้นทุนขาย
-		 การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่า
จะได้รับ
-		 กลับรายการการปรับลดมูลค่า

162,488

131,851

-

-

142

267

-

-

(153)

(219)

-

-

-

-

162,477

สุทธิ

131,899

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

1,268

805

63

30

868

-

-

-

ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า

524

1,798

-

-

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

380

203

181

-

94

157

-

-

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
เงินชดเชยจากประกันอัคคีภัย

ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน

14

68

1,251

-

-

อื่นๆ

483

452

-

1

รวม

3,685

4,666

244

31

เงินมัดจ�ำ

เงินมัดจ�ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รวมเงินมัดจ�ำจ่ายจ�ำนวน 1.1 พันล้านบาท ซึ่งบริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท จ่ายให้แก่ บริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อเป็นการซื้อธุรกิจร้านอาหาร
เคเอฟซี (อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ค))
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560
(ล้านบาท)

บริษัทร่วม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

78,373

78,463

4,014

4,073

-

8,497

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
- ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- ผลกระทบของการเปลีย
่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอืน
่ ของบริษท
ั ร่วม
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

(1,220)

- การรับรู้ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ในเงินลงทุนเผื่อขายของบริษัทร่วม
ส่วนเพิ่มจากการซื้อกิจการ

4

ส่วนเพิ่มจากการแลกหุ้น

283

(8,506)

1,513

-

32

-

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

(2,398)

(2,268)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

(2,326)

(2,169)

ณ วันที่ 30 กันยายน

77,988

78,373

-

-

216

-

905

-

(240)

-

การร่วมค้า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนเพิ่มจากการซื้อกิจการ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน

4

1

-

882

-
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560
(ล้านบาท)

รวม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

78,373

78,463

4,230

4,073

-

8,497

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
- ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วมและการร่วมค้า
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
- ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(1,220)

- การรับรูก
้ ำ� ไรจากมูลค่ายุตธ
ิ รรมของการเปลีย
่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
เผือ่ ขายของบริษท
ั ร่วม
ส่วนเพิ่มจากการซื้อธุรกิจ
ส่วนเพิ่มจากการแลกหุ้น
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า

4

283

(8,506)

2,418

-

32

-

(2,638)
1

(2,268)
-

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

(2,326)

(2,169)

ณ วันที่ 30 กันยายน

78,870

78,373

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Frasers Property Limited (“FPL”) เมื่อวันที่
29 มกราคม 2561 ผู้ถือหุ้นของ F&N และ FPL ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ในอัตราหุ้นละ 0.03 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.062 เหรียญสิงคโปร์ ตามล�ำดับ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เงินปันผลส่วนที่เหลือของ F&N
และ FPL ได้ถูกจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 12 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และ 51 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ตามล�ำดับ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ F&N และ FPL เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และ 10 พฤษภาคม 2561 ตามล�ำดับ คณะกรรมการ
บริษัทของ F&N และ FPL ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.015 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.024 เหรียญสิงคโปร์
ตามล�ำดับ โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนมิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 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
โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนอื่น ในระหว่างปี F&Nbev Manufacturing Pte. Ltd. (“F&Nbev”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ F&N และ F&NDI
ได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน Vinamilk รวมจ�ำนวน 112.95 ล้านหุ้น ส่งผลให้ F&N มีส่วนได้เสียทั้งหมดใน Vinamilk เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.74
และ F&N ได้จัดประเภทเงินลงทุนใน Vinamilk เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทได้จัดประเภทก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
Vinamilk ที่เคยบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 8,498.03 ล้านบาท ทั้งนี้ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ใน F&N

28.33

Fraser Property Limited (เดิมชื่อ: Fraser
Centrepoint Limited)

7.50
6.83

Mechanical and Industrial Construction Joint
Stock Company
-

-

25.87

25.87

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

Thanh Nam Consultant Investment Engineering And Technology Transfer Joint
Stock Company

49.49

49.49

28.39

28.50

(ร้อยละ)

2560

Liquorland Limited

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม

28.48

Fraser and Neave, Limited

บริษัทร่วม
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม

2561

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ

VND 35,999 ล้าน

VND 1,400 ล้าน

75 ล้านบาท

GBP 0.5 ล้าน

SGD 1,775 ล้าน

SGD 849 ล้าน

2561

2561

SGD 849 ล้าน 14,964

2560

-

-

75 ล้านบาท

GBP 0.5 ล้าน

13

1

30

1

-

-

30

11

33,779

15,979

2560

ราคาทุน

SGD 1,767 ล้าน 31,640

ทุนช�ำระแล้ว

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับแต่ละปี มีดังนี้

15

-

537

111

38,587

37,214

2561

-

-

507

118

40,283

37,465

2560

มูลค่าตามวิธี
ส่วนได้เสีย

2

-

97

-

1,692

443

-

-

62

-

1,749

457

(ล้านบาท)

2560

เงินปันผลรับ
2561

งบการเงิน

218

-

7.25
5.72
2.68
10.14
8.10
8.51
7.62
5.25
5.25
6.83
5.25
5.25

Saigon - Binh Tay Beer Joint Stock Company

Saigon - Baclieu Beer Joint Stock Company

Truong Sa Food - Food Business Joint Stock
Company

Saigon - Phutho Beer Joint Stock Company

Saigon - Mien Trung Beer Joint Stock Company

Tan Thanh Investment Trading Company Limited

Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company

Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company

Sai Gon - Khanh Hoa Beer Joint Stock Company

Saigon - Bentre Beer Joint Stock Company

Saigon - Lam Dong Beer Joint Stock Company

(ร้อยละ)

2560

Saigon Tay Do Beer Beverage Joint Stock
Company

บริษัทร่วม
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)

2561

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ

VND 100,000 ล้าน

VND 100,000 ล้าน

VND 100,000 ล้าน

VND 115,000 ล้าน

VND 150,000 ล้าน

VND 250,000 ล้าน

VND 298,466 ล้าน

VND 125,000 ล้าน

VND 17,700 ล้าน

VND 120,120 ล้าน

VND 875,245 ล้าน

VND 200,000 ล้าน

2561

ทุนช�ำระแล้ว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2560

28

28

36

32

43

102

155

59

9

10

225

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2560

ราคาทุน
2561

งบการเงินรวม

28

28

58

38

66

98

211

110

8

55

677

147

2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2560

มูลค่าตามวิธี
ส่วนได้เสีย

-

-

4

8

17

-

41

18

-

7

45

24

2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

2560

เงินปันผลรับ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

-

7.89
7.88
9.19
11.82

Crown Beverage Cans Saigon Company Limited

Malaya - Vietnam Glass Limited Company

San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging
Limited Company
VND 65,462 ล้าน

VND 51,883 ล้าน

VND 322,209 ล้าน

VND 519,590 ล้าน

VND 221,066 ล้าน

2561

ทุนช�ำระแล้ว

-

-

-

-

-

2560

47,915

44

37

121

212

60

2561

49,799

-

-

-

-

-

2560

ราคาทุน

78,870

-

85

280

355

162

2561

78,373

-

-

-

-

-

2560

มูลค่าตามวิธี
ส่วนได้เสีย

2,638

-

-

-

202

38

2561

2,268

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

2560

เงินปันผลรับ

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (“SGX”) คือ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Frasers Property Limited (“FPL”) ณ วันที่
30 กันยายน 2561 มีราคาปิดอยู่ท่ี 1.92 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น และ 1.69 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น ตามล�ำดับ (30 กันยายน 2560: 2.53 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น และ 2.09 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น
ตามล�ำดับ) มูลค่าตลาดของเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท ซึ่งค�ำนวณจากราคาปิดดังกล่าวข้างต้นของ F&N และ FPL เท่ากับ 18,768 ล้านบาท และ 33,040 ล้านบาท ตามล�ำดับ (30 กันยายน 2560:
25,630 ล้านบาท และ 42,345 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

รวม

Vietnam Spirits and Wine Ltd.

-

9.19

(ร้อยละ)

2560

Me Linh Point Limited

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม

การร่วมค้า

2561

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ

งบการเงินรวม

งบการเงิน
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221
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

บริษัทร่วม
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Fraser and Neave, Limited
2561

2560

Frasers Property Limited
2561

2560

(ล้านบาท)
รายได้

46,380

47,016

103,800

99,747

4,319

32,942

11,973

18,309

(1,087)

(30,851)

(9,536)

2,862

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)

3,232

2,091

2,437

21,171

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

1,585

1,058

2,544

7,448

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน

1,647

1,033

สินทรัพย์หมุนเวียน

26,229

42,700

172,467

158,986

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

80,210

77,529

595,965

504,441

หนี้สินหมุนเวียน

(18,389)

(29,316)

(113,454)

(82,473)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(12,919)

(13,891)

(308,267)

(260,429)

75,131

77,022

346,711

320,525

8,263

7,789

172,217

144,786

66,868

69,233

174,494

175,739

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(107)

13,723

ณ วันที่ 30 กันยายน
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน

Fraser and Neave, Limited
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2561

2560

Frasers Property Limited
2561

2560

(ล้านบาท)
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สุทธิ
ของผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 1 ตุลาคม

37,465

38,685

40,283

39,234

1,357

306

1,150

3,898

(440)

(457)

(1,681)

(1,749)

ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(1,168)

(1,069)

(1,165)

(1,100)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน

37,214

37,465

38,587

40,283

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของ
กลุ่มบริษัท
เงินปันผลรับระหว่างปี

222

งบการเงิน

บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระส�ำคัญ จากจ�ำนวนเงินที่รายงานใน
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
2561

การร่วมค้าที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
2560

2561

2560

(ล้านบาท)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
และการร่วมค้าที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน
- ก�ำไรส�ำหรับปี

298

151

216

-

- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

298

151

216

-

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560
(ล้านบาท)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

168,015

เพิ่มทุนในบริษัทย่อย

165,681

-

ซื้อเงินลงทุน

-

231

จ�ำหน่ายเงินลงทุน

-

ณ วันที่ 30 กันยายน

333,696

167,792

(8)
168,015

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มทุนจ�ำนวน
5,602.32 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 23,945 ล้านบาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 IBHL ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวนเงิน 70.70 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 302.12 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการรอยัล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ IBHL เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อใช้
ในโครงการแซมมี่ ต่อมาในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 IBHL ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว จ�ำนวน 23,575 ล้านเหรียญฮ่องกง1 เพื่อใช้
ในการลงทุนในโครงการ SABECO (ประมาณ 100,000 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนในบริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท เป็นจ�ำนวน
6,190 ล้านบาท (619 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนในบริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท เป็นจ�ำนวน
2,084.75 ล้านบาท (269 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.75 บาท)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 IBHL ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวนเงิน 14,544 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ
58,108 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการช�ำระคืนเงินกู้ของ Beer Co Limited (“BeerCo”) เป็นจ�ำนวนเงิน 1,860 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

1

การเพิ่มทุนดังกล่าวได้รวมถึงผลของสัญญาซึ่งบริษัทได้ท�ำกับ IBHL และ BeerCo เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งมีผลให้ทุนของ IBHL
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 5,357 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 24,950 ล้านบาท) ดังนั้นเงินลงทุนใน IBHL เพิ่มขึ้นสุทธิระหว่างงวดเป็นจ�ำนวน
18,218 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 75,050 ล้านบาท)

บริษัทย่อย
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
บริษัท ป้อมคลัง จ�ำกัด
บริษัท ป้อมโชค จ�ำกัด
บริษัท ป้อมเจริญ จ�ำกัด
บริษัท ป้อมบูรพา จ�ำกัด
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

(ร้อยละ)
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ราคาทุน

10
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10

10
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10
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1,010

766

800

888

1,800

5,000

700

800

800
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4,000

700
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้
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73

4

33
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3

53

18
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-
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5
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4
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36
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36

11

2

119
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษัท ป้อมพลัง จ�ำกัด
บริษัท ป้อมนคร จ�ำกัด
บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ำกัด
บริษัท น�ำยุค จ�ำกัด
บริษัท น�ำกิจการ จ�ำกัด
บริษัท น�ำพลัง จ�ำกัด
บริษัท น�ำเมือง จ�ำกัด
บริษัท น�ำนคร จ�ำกัด
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
บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด
บริษัท อาหารเสริม จ�ำกัด
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ�ำกัด
บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จ�ำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
บริษัท ประมวลผล จ�ำกัด
บริษัท ทศภาค จ�ำกัด
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
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100.00
100.00
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100.00
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100.00
100.00
100.00
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716
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528
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17,933

-

15,393

-

10

524

447

-

373

23

2

173

2

83

3,393

-
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(ล้านบาท)

2560

1,130
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-
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28

6
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2

-

1,512

-
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บริษัทย่อยทั้งหมดด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเว้น International Beverage Holdings Limited ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) มีราคาปิดอยู่ที่ 92.75 บาท ต่อหุ้น (30 กันยายน 2560: 133.00 บาท ต่อหุ้น) มูลค่าตลาดของเงิน
ลงทุนในบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เท่ากับ 13,853 ล้านบาท (30 กันยายน 2560: 19,865 ล้านบาท)

บริษัทย่อย (ต่อ)
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
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
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
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

6,284

(3,573)
(117)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไร (ขาดทุน)

รายได้

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในงบการเงิน
ของบริษัทย่อย

1,000

(8)

1,008

12,596

1,223

5

5,990

3,396

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์สุทธิ

20.34

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

(184)

94

(278)

11,159

3,018

-

8,541

(984)

(2,134)

9,451

2,208

35.33

(2,657)

-

(2,657)

-

1,349

-

2,646

(151,075)

(3,732)

156,918

535

51.00

72

(2,018)

2,090

7,328

3,537

1,076

10,923

(2,138)

(591)

10,314

3,338

25.00

Vietnam F&B
Alliance
Investment Joint
Company and
บริษท
ั เสริมสุข
จ�ำกัด (มหาชน) Veitnam Beverage Grand Royal
Group
และ บริษัทย่อย Company Limited

30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม

4,802

28

4,774

42,715

18,665

1,477

24,786

(315)

(7,102)

10,893

21,310

73.74

SABECO

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

12. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

65

อื่น

(8,432)

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

19,425

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงิน

226

(960)
(157)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงขึ้นสุทธิ

1,561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
(758)

(2)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

205

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

60

-

42

18

33

(98)

539

152,107

(151,309)

(259)

-

(1,355)

692

(1,030)

(489)

2,211

(504)

522

Vietnam F&B
Alliance
Investment Joint
Company and
บริษท
ั เสริมสุข
จ�ำกัด (มหาชน) Veitnam Beverage Grand Royal
Group
และ บริษัทย่อย Company Limited

30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม

(56)

(2,330)

(1,470)

3,744

21

3,520

SABECO

-

(8)

อื่น

-

(590)

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

(452)

2,196

(ล้านบาท)

รวม
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560

บริษท
ั โออิชิ กรุป
๊
บริษัท เสริมสุข
จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และบริษัทย่อย

อื่น

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

รวม
(ล้านบาท)

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

รายได้
ก�ำไร (ขาดทุน)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงขึ้นสุทธิ

1,443

(2)

(484)

3,733

(3)

(16)

171

-

-

(293)
21

1,441

(272)

294

(104)

-

7

2,389

239

(500)

(224)

(1,036)

-

853

8

15

7
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

ราคาทุน
1,644

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

1,325

-

-

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ

94

-

-

-

จ�ำหน่าย

( 1)

-

-

-

(16)

319

-

-

1,721

1,644

-

-

121

116

-

-

6

5

-

-

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

( 2)

-

-

-

123

121

-

-

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

1,523

1,209

-

-

ณ วันที่ 30 กันยายน

1,598

1,523

-

-

โอนมาจาก (ไป) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

ณ วันที่ 30 กันยายน
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน

14

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามวิธีเปรียบเทียบตาม
ราคาตลาดและวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจ�ำนวนเงิน 2,365 ล้านบาท
(30 กันยายน 2560: 2,613 ล้านบาท)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่มีคุณสมบัติเชิงพาณิชย์เพื่อให้เช่าแก่บุคคลที่สามและที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ที่ไม่ได้ใช้งาน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพ
ที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�ำนวน 2,365 ล้านบาท ถูกจัดล�ำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จาก
เกณฑ์ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
แสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่
มีนัยส�ำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน
- วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด ราคาซือ้ ขายของทีด
่ น
ิ เปรียบเทียบทีค
่ ล้ายคลึงกัน มูลค่ายุตธ
ิ รรมทีป
่ ระมาณการไว้จะเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)
ที่ปรับแล้ว
หากราคาตลาดสูงขึ้น (ต�่ำลง)
อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- วิธีการต้นทุน

ต้นทุนทีต
่ อ้ งใช้ทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบน
ั มูลค่าทีย
่ ต
ุ ธิ รรมทีป
่ ระมาณการไว้จะเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)
หากต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนสูงขึ้น (ลดลง)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ผลต่างจากการเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ น
18,037

(12)

-

จ�ำหน่าย

(1)
-

13

-

67

-

17,983

โอน

16

โอนมาจาก (ไป) อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน

4

โอนมาจาก (ไป) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 /
1 ตุลาคม 2560

(1)

ผลต่างจากการเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ น

(312)

-

(141)

15

18,422

-

13

หมายเหตุ

2,107

-

-

268

-

-

-

9

1,830

-

30,959

67,834

(150)

(1,323)

(274)
(157)

1,575

-

-

5,740

1,187

60,805

(12)

(715)

3,048

(45)

(7)

37

-

-

105

28

2,930

(1)

(1)

-

-

1,605

-

-

31

2,901

ถังไม้โอ๊ค

งบการเงินรวม

-

1,146

58,781

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

1,160

17

20

2,759

264

27,170

(14)

(7)
(149)

-

423

-

396

26,521

(3)

21

-

10

1,802

อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
ที่ดิน
ที่ดิน

จ�ำหน่าย

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

โอน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ราคาทุน/ ราคาประเมินใหม่

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2,586

(7)

(145)

75

-

-

242

262

2,159

(1)

(148)

-

31

-

232

2,045

เครื่อง
ตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

4,353

(17)

(358)

173

-

-

159

118

4,278

(1)

(211)

-

209

-

242

4,039

ยานพาหนะ

3,318

(57)

(1)

(3,304)

-

(181)

497

3,920

2,444

-

-

-

(2,299)

-

3,578

1,165

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

132,242

(445)

(2,108)

(16)

16

(161)

9,569

5,788

119,599

(30)

(1,227)

(319)

(10)

(141)

5,650

115,676

(ล้านบาท)

รวม
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

-

ผลต่างจากการเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ น

13

-

จ�ำหน่าย

18,317
17,878
17,932

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 /
1 ตุลาคม 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

105

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

-

โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ผลต่างจากการเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ น

-

โอน
-

-

ขาดทุนจากการด้อยค่า

จ�ำหน่าย

-

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

105

-

โอน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 /
1 ตุลาคม 2560

-

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

105

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่า

หมายเหตุ

696

495

546

1,411

-

-

-

-

-

76

1,335

13,724

11,331

11,836

17,235

(60)

(195)

1

1

122

1,527

15,839

(7)

(117)

(3)
-

-

-

1,278

14,685

-

-

82

1,256

อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
ที่ดิน
ที่ดิน

18,937

14,452

14,258

48,897

(64)

(1,198)

-

(4)

545

3,263

46,355

(7)

(590)

3

50

2,376

44,523

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

406

327

355

2,642

(20)

(7)

-

-

-

66

2,603

(1)

-

-

-

58

2,546

ถังไม้โอ๊ค

งบการเงินรวม

910

646

633

1,676

(4)

(136)

-

3

1

301

1,511

(1)

(137)

(2)

-

239

1,412

เครื่อง
ตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

1,174

992

761

3,179

(12)

(350)

-

-

-

255

3,286

(1)

(210)

(2)

-

221

3,278

ยานพาหนะ

3,280

2,411

1,165

38

-

-

-

-

5

-

33

1

-

-

32

-

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

57,059

48,532

47,871

75,183

(160)

(1,886)

1

-

673

5,488

71,067

(16)

(1,057)

(1)

82

4,254

67,805

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงิน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พบว่ามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มากกว่ามูลค่าตามบัญชี
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งาน
จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจ�ำนวน 46,557 ล้านบาท (30 กันยายน 2560: 44,704 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิต
เครื่องดื่มแบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เป็นผลให้ต้องหยุดการผลิตเครื่องดื่มแบบ UHT และปัจจุบัน
ยังไม่ได้เริม
่ ผลิต โดยส่วนการผลิตอืน
่ ๆภายในโรงงานดังกล่าวไม่ได้รบ
ั ผลกระทบและสามารถด�ำเนินการผลิตได้ตามปกติ ค่าเผือ่ การด้อยค่า
อาคารและอุปกรณ์ ทั้งหมด 673 ล้านบาท ได้ถูกบันทึกในระหว่างงวดสิบสองเดือน อย่างไรก็ตามความเสียหายดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง
โดยกรมธรรม์ประกันภัย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ
และติดตั้ง

รวม
(ล้านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

15

244

39

8

306

เพิ่มขึ้น

-

31

9

14

54

จ�ำหน่าย

-

(17)

(6)

(7)

(30)

15

258

42

15

330

เพิ่มขึ้น

-

40

-

58

98

จ�ำหน่าย

-

(2)

-

(6)

(8)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / 1 ตุลาคม 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

15

296

42

67

420

13

175

23

-

211

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

24

6

-

30

จ�ำหน่าย

-

(17)

(6)

-

(23)

13

182

23

-

218

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

29

6

-

35

จ�ำหน่าย

-

(2)

-

-

(2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / 1 ตุลาคม 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

13

209

29

-

251

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

2

69

16

8

95

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / 1 ตุลาคม 2560

2

76

19

15

112

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

2

87

13

67

169

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าและอุปกรณ์ซึ่งได้คิด ค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว
แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจ�ำนวน 167 ล้านบาท (30 กันยายน2560: 154 ล้านบาท)
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การวัดมูลค่ายุติธรรม
ล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ใน
การประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินจ�ำนวน 17,932 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ถูกจัดล�ำดับชั้นการวัดมูลค่า
ยุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม (30 กันยายน 2560: 17,878 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมระดับ 3
ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปส�ำหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
งบการเงินรวม
2561

2560
(ล้านบาท)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ซื้อและรับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

17,878

18,317

-

15

67

-

-

-

(1)

(312)

-

(141)

(12)

(1)

17,932

17,878

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตารางดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญและการวัด
มูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ

วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด

ราคาซือ้ ขายของทีด
่ น
ิ เปรียบเทียบทีค
่ ล้ายคลึงกัน มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น
ที่ปรับแล้ว
(ลดลง) หากราคาตลาดสูงขึ้น (ต�่ำลง)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

15. ค่าความนิยม
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ

4

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

4

ณ วันที่ 30 กันยายน

7,173

7,173

-

-

172,645

-

-

-

-

-

-

171,435

7,173

-

-

209

148

-

-

-

61

-

-

-

-

-

203

209

-

-

6,964

7,025

-

-

171,232

6,964

-

-

(8,383)

ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 30 กันยายน

(6)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ณ วันที่ 30 กันยายน
ค่าความนิยม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
(ล้านบาท)
2561

ธุรกิจเบียร์ (SABECO)

142,228

ธุรกิจสุรา (Grand Royal Group)

13,974

ธุรกิจอาหาร (ร้านอาหารเคเอฟซี)

7,858

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

5,504

ธุรกิจอาหาร

834

ธุรกิจอื่นๆ (แต่ละธุรกิจไม่มีสาระส�ำคัญ)

834

รวม

171,232

2560

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

5,504

ธุรกิจอาหาร

618

ธุรกิจอื่นๆ (แต่ละธุรกิจไม่มีสาระส�ำคัญ)

842

รวม

6,964
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ในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ ค่าความนิยม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มากกว่ามูลค่าตามบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้กับ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษัท
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ค�ำนวณโดยประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตคิดลด จากงบประมาณและการคาดการณ์ที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหาร ครอบคลุมระยะเวลา 4-7 ปี กระแสเงินสด
หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวคาดการณ์โดยใช้อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.00 ถึง 8.00 อัตราการเติบโตที่ใช้สอดคล้องกับข้อสมมติท่ีว่า
ผู้เข้าร่วมตลาดจะท�ำได้ อัตราคิดลดร้อยละ 7.00 ถึง 18.00 ส�ำหรับการค�ำนวณกระแสเงินสด มาจากการประมาณการของผู้บริหาร
ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ณ วันที่ท�ำการประเมิน มูลค่าของสมมติฐานหลักแสดงถึงการประเมิน
ของผู้บริหารของแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก

53

2,253

(44)

18
10,694

(1,650)
9,462

(2)
(37)

118
172

(17)
(17)
256

(4)
379
31
26
436

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

9,026

21

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / 1 ตุลาคม 2560

-

3,883

125

138

63

(1)

33

10

6

249

172

154

278

254

(1)
-

32

109

344

223

527

3

(13)

158

(117)
4,139

(3)

61

426

243
1,646

400

13,158

318

350

970

(19)
(28)

266

751

(5)

33

(1)

48

676

(1,780)
14,128

161

(47)

13,008

1,717

1,069

2

50

(9)

(5)

1,026

-

47

(4)

(ล้านบาท)

รวม

2

377

247

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

3

สิทธิการเช่า

งบการเงินรวม

402

เครื่องหมายการค้า

58

14

4

หมายเหตุ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / 1 ตุลาคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 กันยายน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
เพิ่มขึ้น
จ�ำหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / 1 ตุลาคม 2560
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
จ�ำหน่าย
โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560
(ล้านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน

124

106

6

18

130

124

70

64

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

7

6

ณ วันที่ 30 กันยายน

77

70

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

54

42

ณ วันที่ 30 กันยายน

53

54

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
2561

หนี้สิน
2561

2560

2560
(ล้านบาท)

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ (หนีส
้ น
ิ ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสท
ุ ธิ

2,460

1,937

(4,533)

(2,296)

(1,517)

(1,428)

1,517

1,428

943

509

(3,016)

(868)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
2561

หนี้สิน
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

รวม

300

39

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

300

39

-

-
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

ณ วันที่

1 ตุลาคม
2560

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 34)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เพิ่มขึ้นจากการ
รวมธุรกิจ
(หมายเหตุ 4)

ณ วันที่

30 กันยายน
2561

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินลงทุนระยะยาว
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนสะสมยกไป
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม
สุทธิ

259
296
1

(105)
(5)
1

169

323

4

295

30

32

-

1

502

10

45

18

575

849

358

-

-

1,207

9

27

45

230

2,460

6

24

(5)

-

(6)

1,937

248

(2,270)
(26)
(2,296)

417

-

(67)

2

350

(359)

598

ณ วันที่

1 ตุลาคม
2559

2

(2,564)
(25)
(2,589)

(4,417)
(116)
(4,533)

47

(2,359)

(2,073)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 34)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่

30 กันยายน
2560

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินลงทุนระยะยาว
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนสะสมยกไป
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม
สุทธิ

-

259

36

502

-

849

217

36

1,937

2

28

232

27

303

487

(7)
(21)

630

219

1
6

25
1,684

(1)

296
1
6

24

(2,300)
(39)
(2,339)

12

1

14

29

(2,270)
(26)
(2,296)

(655)

231

65

(359)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 ตุลาคม

2560

ก�ำไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 34)

ณ วันที่

30 กันยายน
2561

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนสะสมยกไป
รวม

1

(1)

-

-

38

5

6

49

-

296

-

296

39

300

6

345

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนทางการเงิน

-

(45)

-

45

รวม

-

(45)

-

45

สุทธิ

39

255

6

300

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

30 กันยายน
2560

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

ก�ำไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 34)

ณ วันที่

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1

-

-

1

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

33

2

3

38

รวม

34

2

3

39

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2561

2560

2561

39

1,292

1,342

242

252

เงินมัดจ�ำ

493

300

-

-

ลูกหนี้กรมสรรพากร

317

97

-

-

อื่นๆ

486

86

-

-

รวม

2,588

1,825

242

252

2560
(ล้านบาท)

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ช�ำนาญการ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

19. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีหนังสือสนับสนุน
ทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ส่วนที่มีหลักประกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีหนังสือสนับสนุน
ทางการเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
ตั๋วเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

484

-

-

-

2,093

1,446

-

-

64

304

2,125

-

-

2,000

-

-

3,953

-

3,953

4,766

5,703

2,000

3,953

หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

1,701

-

-

-

ตั๋วเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนทีถ
่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
ส่วนที่มีหลักประกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

8,002

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

14
8,016

5

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน (สุทธิจากต้นทุนทางการเงิน
รอตัดบัญชี)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่มีหลักประกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน (สุทธิจากต้นทุนทางการเงิน
รอตัดบัญชี

-

5

24,950

-

8,000

24,950

8,000

-

8,195

5

-

24,950
24,950
11,602

-

14,483

30,658

18,195

40,505

-

-

27,795

27,494

126,910

2,000

126,910

-

24

-

-

-

89,870

8,000

89,862

8,000

89,894

8,000

89,862

8,000

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน

216,804

10,000

244,567

35,494

รวมทั้งสิ้น

231,287

40,658

262,762

75,999
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หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบก�ำหนดการจ่ายช�ำระ ณ วันที่ 30 กันยายน ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี
ครบก�ำหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบก�ำหนดหลังจากห้าปี
รวม

14,483

30,658

18,195

40,505

171,463

10,000

199,226

35,494

45,341

-

45,341

-

231,287

40,658

262,762

75,999

ลักษณะและรายละเอียดที่ส�ำคัญต่างๆ ของเงินกู้ยืม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

บริษัท
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
2,000

-

2,000

-

ตั๋วเงินระยะสั้น

-

4,000

-

4,000

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

-

ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น

(47)

-

(47)

2,000

3,953

2,000

3,953

-

-

8,195

11,602

1) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 5,000 ล้านบาทโดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนธันวาคม 2560 1

-

5,000

-

5,000

2) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 1,000 ล้านบาทโดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนมิถุนายน 2561 1

-

1,000

-

1,000

3) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 5,000 ล้านบาทโดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนมีนาคม 2561 1

-

5,000

-

5,000

4) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 4,000 ล้านบาทโดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนมิถุนายน 2561 1

-

4,000

-

4,000

8,000

8,000

8,000

8,000

6) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 100,000 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนธันวาคม 2562 1, 6

81,000

-

81,000

-

7) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 9,000 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืน จ�ำนวน 4 งวด เริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน
2564 ถึง มีนาคม 2566 1

9,000

-

9,000

-

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี)

5) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 8,000 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืน จ�ำนวน 6 งวด เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม
2561 ถึง มีนาคม 2562 1

หัก ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(138)
97,862

23,000

(138)
97,862

23,000
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

หุ้นกู้ (รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี)
การออกหุ้นกู้ ชุดที่ 1
1.1) หุ้นกู้จ�ำนวน 5,000 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนมีนาคม 2563 3

5,000

-

5,000

-

1.2) หุ้นกู้จ�ำนวน 11,200 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครัง้ เดียวในเดือนมีนาคม 2564 3

11,200

-

11,200

-

1.3) หุ้นกู้จ�ำนวน 10,000 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนมีนาคม 2566 3

10,000

-

10,000

-

1.4) หุ้นกู้จ�ำนวน 9,300 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนในเดือนมีนาคม 2568 3, 4

9,300

-

9,300

-

1.5) หุ้นกู้จ�ำนวน 14,500 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนในเดือนมีนาคม 2571 3, 4

14,500

-

14,500

-

2.1) หุ้นกู้จ�ำนวน 2,452 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนมกราคม 2564 3

2,452

-

2,452

-

2.2) หุ้นกู้จ�ำนวน 43,895 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนมีนาคม 2565 3

43,895

-

43,895

-

2.3) หุ้นกู้จ�ำนวน 4,387 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนกันยายน 2566 3

4,387

-

4,387

-

2.4) หุ้นกู้จ�ำนวน 941 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนกันยายน 2568 3

941

-

941

-

13,719

-

13,719

-

3.1) หุ้นกู้จ�ำนวน 4,692 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนกันยายน 2563 3

4,692

-

4,692

-

3.2) หุ้นกู้จ�ำนวน 6,914 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนกันยายน 2571 3

6,914

-

6,914

-

การออกหุ้นกู้ ชุดที่ 2

2.5) หุ้นกู้จ�ำนวน 13,719 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนในเดือนกันยายน 2571 3, 5

การออกหุ้นกู้ ชุดที่ 3

หัก ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี

(90)

-

(90)

-

126,910

-

126,910

-

1) ตั๋วเงินจ�ำนวน 3,500 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนพฤศจิกายน 2560

-

3,500

-

3,500

2) ตั๋วเงินจ�ำนวน 1,500 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนพฤศจิกายน 2560

-

1,500

-

1,500

3) ตั๋วเงินจ�ำนวน 5,000 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

-

5,000

-

5,000

รวมหุ้นกู้
ตั๋วเงินระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี)

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

-

รวมตั๋วเงินระยะยาว

-

9,950

-

9,950

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

27,795

27,494

(50)

-

(50)
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งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

484

-

-

-

2,282

1,750

-

-

-

5

-

-

2,766

1,755

-

-

701

1,000

-

-

1,000

1,000

-

-

1,701

2,000

-

-

10

-

-

-

หุ้นกู้ (รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี)
1) หุ้นกู้จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนธันวาคม 2561 3
2) หุ้นกู้จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนครั้งเดียวในเดือนกรกฎาคม 2562 3

รวมหุ้นกู้
เงินกูย
้ ม
ื ระยะยาว (รวมส่วนทีถ
่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
1) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 20 ล้านบาทโดยมีก�ำหนดช�ำระ
ทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2562
– มกราคม 2564
2) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 32,000 ล้านเวียดนามดอง
โดยมีก�ำหนดช�ำระทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2561 – กรกฎาคม 2564

สุทธิ
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
1
2

3

4
5
6

38

-

-

-

48

-

-

-

231,287

40,658

262,762

75,999

กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม
บริษท
ั ย่อยทางอ้อมในต่างประเทศแห่งหนึง่ มีเงินกูย
้ ม
ื ระยะสัน
้ บางส่วนจากสถาบันการเงินในต่างประเทศซึง่ มีวงเงินรวม 45 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ
โดยมีสินค้าคงเหลือเป็นหลักประกันและมูลค่าของสินค้าคงหลือต้องมีมูลค่าไม่ต�่ำกว่าภาระหนี้คงเหลือ
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดและด�ำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตลอดอายุ
ของหุ้นกู้
บริษัทสามารถไถ่ถอนหรือช�ำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนดได้ เมื่อหุ้นกู้ดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี เป็นต้นไป
บริษัทสามารถไถ่ถอนหรือช�ำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนดได้ เมื่อหุ้นกู้ดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี เป็นต้นไป
ในระหว่างปีบริษัทช�ำระคืนเงินกู้จ�ำนวน 19,000 ล้านบาท ภายใต้ข้อก�ำหนดข้อสัญญา บริษัทสามารถช�ำระคืนเงินกู้ก่อนก�ำหนด
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการช�ำระคืนล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทต้องยื่นหนังสือแจ้งล่วงหน้าแก่ธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่งอัตราร้อยละ 1.47
ถึง 5.50 และร้อยละ 1.55 ถึง 1.65 ต่อปีตามล�ำดับ (30 กันยายน 2560: ร้อยละ 0.98 ถึง 1.94 และ ร้อยละ 1.94 ต่อปี) เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินหลายแห่งอัตราร้อยละ 2.40 ถึง 8.00 และร้อยละ 2.40 ถึง 3.00 ต่อปีตามล�ำดับ (30 กันยายน 2560: ร้อยละ 1.88
ถึง 3.10 และร้อยละ 1.88 ถึง 3.10 ต่อปี) นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 1.79 ถึง 4.16 ต่อปี (30 กันยายน 2560:
ร้อยละ 2.20 ถึง 2.51 ต่อปี) และบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 1.79 ถึง 4.16 ต่อปี
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ในการประชุมวิสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและการน�ำเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน
200,000 ล้านบาท หรือสกุลอื่นในจ�ำนวนเทียบเท่า ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 127,000 ล้านบาท
เป็นผลให้บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติคงเหลือจ�ำนวนเงิน 73,000 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (30 กันยายน 2560: 20,000
ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติคงเหลือจ�ำนวนเงิน 74,299 ล้านบาท (30 กันยายน 2560: 21,000
ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนเงินรวม 200,678 ล้านบาท และ 171,448 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (30 กันยายน 2560: 81,824 ล้านบาท และ 54,898 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

20. เจ้าหนี้การค้า
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

2,386

1,631

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่น

5,517

3,166

-

-

รวม

7,903

4,797

-

-

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

21. เจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3,506

2,690

424

226

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์

1,741

630

4

4

ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย

1,604

1,340

-

-

เจ้าหนี้อื่น

776

305

55

4

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า

462

1,426

-

-

อื่นๆ

302

77

2

1

รวม

8,391

6,468

485

235
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22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

1,706

1,043

23

31

เงินมัดจ�ำรับและเงินค�้ำประกันรับ

831

570

-

-

ภาษีสรรพสามิตที่ต้องช�ำระ

680

50

-

-

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง

387

211

21

12

อื่นๆ

157

20

4

2

รวม

3,761

1,894

48

45

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย

23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
-

1

-

-

35

39

-

-

- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

3,295

3,049

265

231

รวม

3,330

3,089

265

231

- การลาหยุดพักผ่อนประจ�ำปีสะสม
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
- รางวัลการท�ำงานเป็นระยะเวลานาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี

276

245

25

23

1

-

-

272

246

25

23

31

183

18

13

202

171

(15)

(33)

(4)

รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี
ขาดทุนสะสม (ก�ำไร) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้
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โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญพนักงานตามข้อก�ำหนดตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ ในการให้ผลประโยชน์
เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน

3,089

2,887

231

201

31
202

179

19

18

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

74

66

6

5

ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

(4)

1

-

-

272

246

25

23

31

183

18

13

31

183

18

13

(227)

(9)

(6)

-

-

-

(227)

(9)

(6)

รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อธุรกิจ

(200)
138

(62)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยายน

3,330

3,089

265

231

ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

30

85

3

6

(75)

(21)

3

-

การปรับปรุงจากประสบการณ์

76

119

12

7

รวม

31

183

18

13

2560
(ล้านบาท)

สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

อัตราคิดลด

2.75 - 2.80

2.50

2.80

2.50

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

4.00 - 5.50

5.00

5.50

5.00

2560
(ร้อยละต่อปี)

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็น 9 ปี (30 กันยายน 2560: 8-12 ปี)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30
กันยายน 2561

เพิ่มขึ้น

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

ลดลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(135)

144

(9)

9

การเพิม
่ ขึน
้ ของเงินเดือนในอนาคต (เปลีย
่ นแปลง
ร้อยละ 0.5)

105

(99)

9

(9)

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 1)

94

(76)

-

-

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค�ำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

24. ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

จ�ำนวนหุ้น

2560

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนเงิน
(ล้านหุ้น / ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
- หุ้นสามัญ

1

25,155

25,155

25,155

25,155

ณ วันที่ 30 กันยายน
- หุ้นสามัญ

1

25,155

25,155

25,155

25,155

หุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
- หุ้นสามัญ

1

25,110

25,110

25,110

25,110

- ออกหุ้นให้กับพนักงาน

1

1

1

-

-

ณ วันที่ 30 กันยายน
- หุ้นสามัญ

1

25,111

25,111

25,110

25,110
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ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในที่ประชุมของบริษัท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้
บริษัทต้องน�ำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

25. 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
ของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของ การเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตี
ราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ�ำหน่าย
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรอง
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

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

รายการ

รายละเอียด

วันจัดสรรหุ้นโบนัส

31 มกราคม 2560

คุณสมบัติของพนักงาน

พนักงานในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตั้งแต่
ระดับ 12 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารแผน

จ�ำนวนหุ้นเบื้องต้น

จ�ำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในจดหมายที่แจ้งแก่พนักงาน เป็นจ�ำนวนหุ้นเบื้องต้น ก�ำหนด
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปีนั้นๆ และผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละท่านในแต่ละปี

จ�ำนวนหุ้นสุดท้ายที่พนักงานจะได้รับจริง

จ�ำนวนหุ้นสุดท้ายที่พนักงานจะได้รับจริง ค�ำนวณจาก
1. ผลการประเมินการปฏิบต
ั งิ านของพนักงาน (KPI) ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึง 30 กันยายน 2560
2. ระดับความส�ำเร็จของบริษัทในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน
2560 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1) ก�ำไรสุทธิไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย น�้ำหนักที่ใช้ในการค�ำนวณ
ร้อยละ 75
2) คะแนนดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) น�้ำหนักที่ใช้ในการค�ำนวณ
ร้อยละ 25

การส่งมอบหุ้นแก่พนักงาน

หุ้นที่พนักงานจะได้รับแบ่งเป็นสามส่วนและทยอยส่งมอบให้พนักงานในแต่ละปี
เป็นระยะเวลาสามปี

ราคายุติธรรมของหุ้น

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของหุ้นบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ก่อนหน้าวันจัดสรรหุ้นโบนัส 3 วัน

2. LTIP 2560/2561

รายการ

รายละเอียด

วันจัดสรรหุ้นโบนัส

27 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติของพนักงาน

พนักงานในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตั้งแต่
ระดับ 12 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารแผน

จ�ำนวนหุ้นเบื้องต้น

จ�ำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในจดหมายที่แจ้งแก่พนักงาน เป็นจ�ำนวนหุ้นเบื้องต้น ก�ำหนด
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปีนั้นๆ และผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละท่านในแต่ละปี

จ�ำนวนหุ้นสุดท้ายที่พนักงานจะได้รับจริง

จ�ำนวนหุ้นสุดท้ายที่พนักงานจะได้รับจริง ค�ำนวณจาก
1. ผลการประเมินการปฏิบต
ั งิ านของพนักงาน (KPI) ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ถึง 30 กันยายน 2561
2. ระดับความส�ำเร็จของบริษท
ั ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1) ก�ำไรสุทธิไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย น�้ำหนักที่ใช้ในการค�ำนวณ
ร้อยละ 75
2) คะแนนดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) น�้ำหนักที่ใช้ในการค�ำนวณ
ร้อยละ 25

การส่งมอบหุ้นแก่พนักงาน

หุ้นที่พนักงานจะได้รับแบ่งเป็นสามส่วนและทยอยส่งมอบให้พนักงานในแต่ละปี
เป็นระยะเวลาสามปี

ราคายุติธรรมของหุ้น

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของหุ้นบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ก่อนหน้าวันจัดสรรหุ้นโบนัส 3 วัน
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายส�ำหรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว จ�ำนวน
46.31 ล้านบาท และ 17.53 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2560: 33.54 ล้านบาท และ 15.01 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
รายการกระทบยอดหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และทุนส�ำรองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ทุนส�ำรองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

(จ�ำนวนล้านหุ้น)

(ล้านบาท)

25,110

25,110

17,216

ออกหุ้นให้กับพนักงาน

1

1

26

ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงาน
ระยะยาวส�ำหรับงวด

-

-

-

52

25,111

25,111

17,242

58

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

ณ วันที่ 30 กันยายน

(ล้านบาท)
33

(27)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงาน
ระยะยาวส�ำหรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ทุนส�ำรองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

(จ�ำนวนล้านหุ้น)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

25,110

25,110

17,216

-

-

-

-

33

25,110

25,110

17,216

33

27. ส่วนงานด�ำเนินงาน
กลุ่มบริษัทได้น�ำเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ รูปแบบหลักใน การรายงานส่วนงานธุรกิจ
พิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดส่วนงาน
การก�ำหนดราคาระหว่างส่วนงานอยู่บนเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ผลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสม
เหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ผลกระทบสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย เงินกู้
ยืมและต้นทุนทางการเงินบางส่วน และเงินลงทุนบางรายการ
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ในการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน หนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้ว่าเกี่ยวข้องกับส่วนงานใด จะถูกปันส่วน
ตามเกณฑ์ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิของแต่ละส่วนงาน โดยผู้บริหารเชื่อว่าเกณฑ์ดังกล่าวได้แสดงหนี้สินของแต่ละส่วนงานได้อย่างเหมาะสม
และใกล้เคียงกับความเป็นจริง
ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�ำคัญดังนี้
ธุรกิจสุรา

ผลิตและจ�ำหน่ายสุรายี่ห้อต่าง ๆ และน�้ำโซดา

ธุรกิจเบียร์

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุดิบและเบียร์ยี่ห้อต่างๆ

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำดื่ม กาแฟส�ำเร็จรูป เครื่องดื่มชูก�ำลัง เครื่องดื่มชาเขียวและเครื่องดื่ม
กลิ่นผลไม้ยี่ห้อต่างๆ และ

ธุรกิจอาหาร

ภัตตาคารร้านอาหาร และจัดจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทมีฐานการด�ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งของสินค้าที่ผลิตได้จะส่งไปจ�ำหน่ายโดยตรงหรือผ่านทาง
บริษัทย่อยในต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก ส�ำหรับฐานการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษัทย่อย
ในการน�ำเสนอการจ�ำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามเขตภูมิศาสตร์ได้ก�ำหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า สินทรัพย์แยกตามสถานที่
ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

26

46
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รายได้จากการขายระหว่างส่วนงาน

ดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น

21

5,570

6,787

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(5,082)

(3,823)

17,720

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่จ�ำแนกส่วนงาน
ได้ส�ำหรับปี
20,420

25,502

-

84,044

21,543

-

84,828

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้า

รวมค่าใช้จ่ายที่จ�ำแนกส่วนงานได้

ต้นทุนทางการเงิน
215

5,050

6,450

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

816

73,209

70,775

ต้นทุนขาย

109,546

228

106,371

รวมรายได้ที่จ�ำแนกส่วนงานได้

109,237

105,874

รายได้จากการขายลูกค้าภายนอก
60

2560

ธุรกิจสุรา

2561

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานธุรกิจ

2,805

(1,079)

3,884

375

3,130

(550)

3,680

-

53,847

54

3,348
92,110

2,385

7,092

44,316

57,527

190

11

10

57,316

2560

3,862

11,427

73,473

95,619

501

632

11

94,475

2561

ธุรกิจเบียร์

(1,244)

474

(1,718)

127

19,386

231

2,611

5,628

10,916

17,541

(855)

523

(1,378)

143

18,653

149

2,095

5,640

10,769

17,132

6
349

11

39

16,738

2560

1,346

67

16,117

2561

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

554

(130)

684

-

12,649

242

2,110

2,886

7,411

13,333

53

15

36

13,229

2561
2560

104

(23)

127

-

6,665

18

2,046

896

3,705

6,792

45

5

36

6,706

ธุรกิจอาหาร

-

-

-

-

-

-

(266)

-

(83)

(85)

(98)

(266)

2,199

704

-

229,695

2561

รวม

4,637

15,287

26,306

-

-

-

-

19,835

(4,558)

24,393

502

(300) 208,707

-

(96)

(104)

(100) 162,477

(300) 232,598

(155)

(145)

(140)
(126)

-

2560

-

2561

ตัดรายการระหว่างกัน

22,799

(5,132)

27,931

143

162,909

436

12,000

18,574

131,899

190,697

657

43

-

189,997

(ล้านบาท)

2560

253
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงิน
ลงทุนอื่นของบริษัทร่วม
- ต้นทุนทางการเงิน
รวมรายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้
ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

- ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) ที่จ�ำแนกส่วนงานได้
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
SABECO ก่อน รวมผลการด�ำเนินงาน
การใช้ประโยชน์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการปรับ
โครงสร้างธุรกิจอาหาร
รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้
16,977

2561

ธุรกิจสุรา

20,420

2560

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ SABECO ก่อนรวมผลการด�ำเนินงาน
การใช้ประโยชน์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการปรับโครงสร้างธุรกิจอาหาร
รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้
- ส่วนแบ่งก�ำไรในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม
- ต้นทุนทางการเงิน
รวมรายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

1,464

2561

ธุรกิจเบียร์

3,130

2560

(1,323)

2561

(994)

2560

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

521

2561

ธุรกิจอาหาร

72

2560

รวม

8,497

(327)
3,401
20,726

-

(107)
(51)

(327)
3,401
18,530

34,510

11,882

(545)

8,497

3,930

-

3,728

22,628

(2,352)

(ล้านบาท)

2560

34,681

11,882

17,639

2561

รวม

3,930

3,728

(545)

-

(ล้านบาท)

2560

(2,352)
(107)
(51)

2561

งบการเงิน

254

19,811
842
10,823

21,237

14,808

17,977

87,348

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าความนิยม

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์ที่จ�ำแนกส่วนงานได้

48,413

รวมหนี้สินที่จ�ำแนกส่วนงานได้

รวมหนี้สิน

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

9,513

11,340

หนี้สินอื่น
23,531

14,018

37,073

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

รวมสินทรัพย์

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

31,250

33,326

สินค้าคงเหลือ

62,726

2560

ธุรกิจสุรา

2561

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามส่วนของธุรกิจ

175,262

11,157

164,105

193,096

27,321

142,228

16,151

7,396

2561

ธุรกิจเบียร์

8,829

5,726

3,103

18,593

3,108

-

10,322

5,163

2560

13,906

4,406

9,500

27,467

5,838

5,504

15,144

981

2561

12,261

4,738

7,523

29,870

6,503

5,504

16,635

1,228

2560

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

14,257

2,649

11,608

17,697

3,996

8,692

4,527

482

2561

ธุรกิจอาหาร

2,106

1,092

1,014

5,303

2,801

618

1,764

120

2560

15,000
61,727

260,838

46,727

21,069

25,658

194,240

77,748

116,492

23,235

6,964

48,532

37,761

(ล้านบาท)

2560

9,000

251,838

29,552

222,286

401,409

75,801

325,608

55,132

171,232

57,059

42,185

2561

รวม

255
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

22
35

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการเช่า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2,293

57

รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบด้วย

63

-

20

2,664

25

22

1,562

1,590

ค่าเสื่อมราคา

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

2,684

2,350

รายจ่ายฝ่ายทุน

ค่าตัดจ�ำหน่าย

2560

2561

ธุรกิจสุรา

40

11

1,368

65

131

1,896

1,419

2561

ธุรกิจเบียร์

-

14

885

72

8

780

899

2560

11

-

15

1,791

(91)

9

1,429

1,802

2560

1,227

765

187

19

1,373

2,007

2561

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

344

24

1,362

5

52

635

1,730

2561

ธุรกิจอาหาร

รายจ่ายฝ่ายทุน ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่ายและก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้

-

5

310

(5)

10

488

315

2560

1,646

72

5,788

314

265

5,494

7,506

2561

รวม

-

50

5,650

1

49

4,259

5,700

(ล้านบาท)

2560

งบการเงิน

256

257
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลจ�ำแนกตามเขตภูมิศาสตร์
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี้
งบการเงินรวม
รายได้
2561

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2561

2560

2560
(ล้านบาท)

ประเทศไทย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ต่างประเทศ
รวม

175,465

184,464

48,407

46,880

43,442

-

6,018

-

13,691

6,233

2,634

1,652

232,598

190,697

57,059

48,532

28. รายได้อื่น
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

868

-

-

-

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

364

78

-

1

รายได้ค่าบริการอื่นๆ

139

96

72

8

รายได้จากการขายเศษวัสดุ

119

35

-

-

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้

44

25

-

-

รายได้ค่าเช่า

25

20

-

-

รายได้ค่าขนส่ง

14

21

-

-

อื่นๆ

519

342

-

-

รวม

2,092

617

72

9

ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอัคคีภัย

14

29. ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์

9,082

7,022

-

-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

6,395

5,091

-

-

ค่าขนส่ง

3,433

1,492

-

-

ค่าเช่า

1,821

1,490

-

-

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

1,381

603

-

-

ค่ายานพาหนะเดินทาง

1,328

1,261

-

-

395

57

-

-

46

5

-

-

อื่นๆ

2,425

1,553

-

-

รวม

26,306

18,574

-

-

ค่าสาธารณูปโภค
ค่านายหน้า

258

งบการเงิน

30. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

6,435

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

5,233

47

40

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

911

748

2

2

ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์

849

565

72

41

เงินบริจาค

833

569

10

9

ก�ำลังการผลิตว่างเปล่า

783

750

-

-

ค่าจ้างและค่าบริการอื่นๆ

776

682

7

4

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ เนื่องจาก
อัคคีภัย

680

-

-

-

ค่าเช่า

505

406

1

1

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

470

466

428

431

ค่าสาธารณูปโภค

428

395

5

6

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

372

290

3

2

ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น

313

108

1

1

14

ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

248

392

4

5

ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน

219

135

-

-

ค่าพัฒนาระบบ

173

120

8

6

อื่นๆ

1,292

1,141

5

4

รวม

15,287

12,000

593

552

259
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

31. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง

237

248

236

248

โบนัส

138

140

138

140

10

10

10

10

ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการสมทบเงิน
ที่ก�ำหนดไว้

8

8

8

8

ค่าใช้จ่ายส�ำหรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
พนักงานระยะยาว

17

8

11

8

3

52

25

17

413

466

428

431

12,058

9,278

599

524

ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการผลประโยชน์
ที่ก�ำหนดไว้

อื่นๆ

พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง

1,746

1,293

149

77

ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง

858

798

26

23

ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการผลประโยชน์
ที่ก�ำหนดไว้

262

235

15

13

ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการสมทบเงิน
ที่ก�ำหนดไว้

243

233

18

16

ค่าใช้จ่ายส�ำหรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
พนักงานระยะยาว

29

26

6

7

โบนัส

ค่านายหน้า
อื่นๆ

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

546

495

-

-

2,110

1,494

127

131

17,852

13,852

937

791

18,265

14,318

1,365

1,222

โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23
โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกอง
ทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึง
อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามข้อก�ำหนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

260

งบการเงิน

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ต่างๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

2560
(ล้านบาท)

รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและ
งานระหว่างท�ำ

628

410

-

-

128,188

124,891

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

5,022

3,528

880

752

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

3,315

2,622

41

35

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

5,942

5,097

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

6,395

5,091

-

-

ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย

3,139

1,925

-

-

6,848

5,699

475

470

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

911

748

2

2

ค่าเช่า

505

406

1

1

วัตถุดิบ วัสดุส้ินเปลืองและภาษีสรรพสามิตใช้ไป

รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

33. ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

ดอกเบี้ยจ่าย
-

-

1,351

1,279

สถาบันการเงิน

5,016

1,002

3,642

925

รวมดอกเบี้ยจ่าย

5,016

1,002

4,993

2,204

-

-

4,993

2,204

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หัก ส่วนที่คิดเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
สุทธิ

4

(51)
4,965

(21)
981
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34. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

2560
(ล้านบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
5,213

ส�ำหรับปี

5,365

(6)

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป

5,207

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

22

389

(1)

(2)
5,363

(4)

21

385

17

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

(240)

(12)

ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้

(358)

(219)

(296)

-

(598)

(231)

(254)

(2)

4,609

รวมภาษีเงินได้

42

(2)

(233)

5,132

383

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม
2561

ก่อน
ภาษีเงินได้

2560

รายได้ สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้

ก่อน
ภาษีเงินได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการ
ด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

(1,220)

-

(1,220)

การรับรู้ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของการ
เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
เผื่อขายของบริษัทร่วม

-

-

-

(8,506)

-

(8,506)

(9,911)

-

(9,911)

(2,274)

-

(2,274)

-

-

-

(142)

28

(114)

(31)

45

14

(183)

36

(147)

16

2

18

(4)

1

(3)

(10,826)

65

(10,761)

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

(11,146)

47

(11,099)

283

-

283
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

ก่อน
ภาษีเงินได้

2560

รายได้
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อน
ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
(ล้านบาท)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้

(18)

6

(12)

(13)

3

(10)

รวม

(18)

6

(12)

(13)

3

(10)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม
2561
อัตราภาษี (ร้อยละ)

(ล้านบาท)

อัตราภาษี (ร้อยละ)

25,335

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

2560

20.00

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
ส�ำหรับกิจการในต่างประเทศ

(ล้านบาท)
39,813

5,067

20.00

7,962

(567)

11

(1,464)

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

(2,421)

897

(63)

87

7

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

9

214

อื่นๆ

2

-

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ตัดผลขาดทุนที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

รวม

18.19

4,609

12.89

5,132

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราภาษี (ร้อยละ)
20.00

อัตราภาษี (ร้อยละ)

3,406

(ล้านบาท)
17,847

20.00

(3,623)

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

3,569

(3,210)

(16)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รวม

(ล้านบาท)
17,028

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

2560

1.37

(233)

24
2.15

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เหลืออัตราร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

383
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35. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยสองแห่งได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตเครื่องดื่ม ซึ่งพอสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
การผลิตก๊าซชีวภาพ
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส�ำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�ำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีก�ำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่
สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ
(ง) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้แปดปีนั้น
การผลิตเครื่องดื่ม
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส�ำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�ำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และ
(ค) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้แปดปีนั้น
เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

5,401

6,064

-

-

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม

224,294

183,933

-

-

รวมรายได้

229,695

189,997

-

-

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม

สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ในปี 2547 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดภาษีอากร และให้จัดตั้งพื้นที่โรงงาน
ของบริษท
ั ดังกล่าวเป็นเขตปลอดอากร โดยบริษท
ั ย่อยดังกล่าวจะได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีอากร ทัง้ อากรน�ำเข้าและส่งออก ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่
และภาษีสรรพสามิต ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด
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36. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
และจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการค�ำนวณดังนี้
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท / ล้านหุ้น)

ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ขั้นพื้นฐาน)

18,530

34,510

17,261

17,464

จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว

25,111

25,110

25,111

25,110

0.74

1.37

0.69

0.70

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

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
และจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปี หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดังนี้
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท / ล้านหุ้น)

ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ปรับลด)

18,530

34,510

17,261

17,464

จ�ำนวนหุ้นสามัญ (ขั้นพื้นฐาน)

25,111

25,110

25,111

25,110

5

3

5

3

25,116

25,113

25,116

25,113

0.74

1.37

0.69

0.70

ผลกระทบจากแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
พนักงานระยะยาว
จ�ำนวนหุ้นสามัญ (ปรับลด)
ก�ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)
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37. เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะจัดสรรการจ่ายเงินปันผล
ที่เหลือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.47 ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 11,802 ล้านบาท เงินปันผลถูกจ่ายให้แก่
ผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,766.70 ล้านบาท
เงินปันผลดังกล่าวถูกจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในเดือนมิถุนายน 2561
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�ำไรเป็นเงินปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 15,066 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ
0.20 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 5,022 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็น
จ�ำนวนเงิน 10,044 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

38. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ
จากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
เพื่อการเก็งก�ำไรหรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�ำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็น
ที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการ
การจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิด
การพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมด�ำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม อีกทั้งยังก�ำกับดูแลระดับ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19) กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยท�ำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ย
ที่เกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่
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อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 และระยะเวลาที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือก�ำหนดอัตราใหม่มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

ภายหลัง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม
(ล้านบาท)

ปี 2561
หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

5.00

5,043

-

-

5,043

5.00

-

10,622

-

10,622

5,043

10,622

-

15,665

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

ภายหลัง 5 ปี

รวม

ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

(ล้านบาท)

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รวม

5.00

11,351

-

-

11,351

11,351

-

-

11,351
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 และระยะเวลาที่ครบก�ำหนดช�ำระ
หรือก�ำหนดอัตราใหม่มีดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

ภายหลัง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม
(ล้านบาท)

ปี 2561
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

2.40 – 4.27

484

-

-

484

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1.47 – 5.50

4,282

-

-

4,282

หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

2.20 – 2.51

1,701

-

-

1,701

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

2.40 – 8.00

8,016

-

-

8,016

หุ้นกู้

1.79 – 4.16

-

81,569

45,341

126,910

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2.50 – 7.20

-

89,894

-

89,894

14,483

171,463

45,341

231,287

ภายหลัง 5 ปี

รวม

ไม่หมุนเวียน

รวม

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

(ล้านบาท)

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

0.98 - 1.94

5,703

-

-

5,703

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

1.88 - 3.10

24,950

-

-

24,950

5.00

5

-

-

5

2.20 - 2.51

-

2,000

-

2,000

2.40

-

8,000

-

8,000

30,658

10,000

-

40,658

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

ภายหลัง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม
(ล้านบาท)

ปี 2561
หมุนเวียน
1.55 - 1.65

2,000

-

-

2,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

2.40

8,000

-

-

8,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

2.50

8,195

-

-

8,195

2.50 - 3.00

-

89,862

-

89,862

2.50

-

27,795

-

27,795

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้

1.79 - 4.16

รวม

-

81,569

45,341

126,910

18,195

199,226

45,341

262,762

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

ภายหลัง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม
(ล้านบาท)

ปี 2560
หมุนเวียน
1.94

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

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

4.00

-

27,494

-

27,494

40,505

35,494

-

75,999

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่หมุนเวียน

รวม
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

เงินเหรียญสิงคโปร์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3

1

-

-

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

1

-

(15)

(8)

(7)

(4)

(1)

(6)

-

-

(13)

(13)

(6)

(4)

เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

13

-

-

-

-

(13)

(6)

(4)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

657

69

-

-

ลูกหนี้การค้า

288

180

-

-

1

-

-

-

(180)

(8)

-

-

(1)

(1)

(1)

(1)

หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย

(13)

-

-

-

เจ้าหนี้อื่น

(55)

(41)

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

697

199

(1)

(1)

(130)

(324)

-

-

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

ประมาณการยอดซื้อสินค้า
ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์

(36)

(62)

-

-

ประมาณการหนี้สินอื่น

(14)

(834)

-

-

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

517

(1,021)

(1)

(1)

-

-

(1)

(1)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

2
519

5

(1,016)
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งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

เงินยูโร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง
ประมาณการยอดซื้อสินค้า
ประมาณการยอดจ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สินอื่น
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(299)

(187)

-

-

(16)

(101)

-

-

(315)

(288)

-

-

(1,128)

(911)

-

-

-

(72)

-

-

(12)

(35)

-

-

(4)

(41)

-

-

(1,459)

(1,347)

-

-

-

-

-

-

93

(1,366)

186

(1,161)

เงินปอนด์สเตอร์ลิง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น

9

12

-

-

(5)

(12)

-

-

-

-

(1)

-

( 7)

-

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

(3)

-

(1)

-

ประมาณการยอดซื้อสินค้า

( 2)

(20)

-

-

ประมาณการยอดจ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

(345)

(20)

-

-

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

(350)

(40)

(1)

-

5

-

-

(339)

(35)

(1)

-

เจ้าหนี้การค้า

(91)

(36)

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

(91)

(36)

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินค้า

(196)

(192)

-

-

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

(287)

(228)

-

-

19

-

-

(209)

-

-

31

-

-

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

11

เงินเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

60

(227)

เงินเหรียญฮ่องกง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

29

เจ้าหนี้อื่น

(1)

(1)

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

28

30

-

-
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560
(ล้านบาท)

เงินเยนญี่ปุ่น
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง
ประมาณการหนี้สินอื่น

(1)

-

-

-

-

(64)

-

-

(1)

(64)

-

-

-

(7)

-

-

(1)

(71)

-

-

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

-

63

-

-

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(1)

(8)

-

-

9

6

-

-

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

เงินตราต่างประเทศอื่นๆ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

-

-

-

(68)

-

-

-

(2)

(24)

-

-

(56)

(18)

-

-

5

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�ำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�ำหนด
่ งทางด้านสินเชือ่ ดังกล่าวโดยสม�ำ่ เสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ฝ่ายบริหารได้กำ� หนดนโยบายทางด้านสินเชือ่ เพือ่ ควบคุมความเสีย
ของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�ำคัญ ความเสี่ยงสูงสุด
ทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ�ำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อท�ำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทุกรายการ
ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน

ไม่หมุนเวียน

มูลค่ายุติธรรม
รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม
(ล้านบาท)

30 กันยายน 2561

สินทรัพย์ทางการเงิน
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ที่เป็นรายการสินทรัพย์

-

-

-

-

22

-

22

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมและตั๋วเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

8,016

89,894

97,910

-

-

98,085

98,085

หุ้นกู้

1,701

126,910

128,611

-

128,556

-

128,556

-

-

-

-

177

-

177

ระดับ 3

รวม

สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ที่เป็นรายการหนี้สิน

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน

ไม่หมุนเวียน

มูลค่ายุติธรรม
รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

(ล้านบาท)
30 กันยายน 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ที่เป็นรายการสินทรัพย์

-

-

-

-

144

-

144

24,950

8,000

32,950

-

-

34,101

34,101

2,000

2,000

-

2,013

-

2,013

-

-

-

302

-

302

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมและตั๋วเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ที่เป็นรายการหนี้สิน

-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน

มูลค่ายุติธรรม

ไม่หมุนเวียน

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม
(ล้านบาท)

30 กันยายน 2561

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมและตั๋วเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

-

10,622

10,622

-

-

11,178

11,178

-

27,795

27,795

-

-

27,892

27,892

8,000

89,862

97,862

-

98,034

98,034

-

126,910

126,910

-

126,853

-

126,853

ระดับ 3

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน

มูลค่ายุติธรรม

ไม่หมุนเวียน

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

(ล้านบาท)
30 กันยายน 2560

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมและตั๋วเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

-

27,494

27,494

-

-

28,463

28,463

24,950

8,000

32,950

-

-

34,101

34,101

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงิน
เหล่านั้นจะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนถูกประเมินเป็นระดับ 2 ของล�ำดับชั้น
มูลค่ายุติธรรม
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ประเภท

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ราคาจากนายหน้า

ไม่มี

หุ้นกู้

อ้างอิงจากราคานายหน้า

ไม่มี

เงินกู้ยืม

วิธีคิดลดกระแสเงินสด

อัตราคิดลด
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39. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

(ล้านบาท)
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น

709

172

-

-

เครื่องจักรและอุปกรณ์

528

224

-

-

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

133

101

-

-

ที่ดิน

1

-

-

-

รวม

1,371

497

-

-

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีย
่ กเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี

1,062

583

17

22

หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี

1,934

518

14

28

หลังจากห้าปี

1,708

72

-

-

รวม

4,704

1,173

31

50

สัญญาซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

6,799

1,626

-

-

สัญญาโฆษณาและสปอนเซอร์

1,735

1,417

23

-

สัญญาบริการ

ภาระผูกพันอื่นๆ

1,511

816

40

17

สัญญาจ้างผู้ช�ำนาญการและบริษัทที่ปรึกษา

905

1,026

293

332

หนังสือค�้ำประกันจากธนาคาร

217

1,064

-

-

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

179

304

-

-

เลตเตอร์ออฟเครดิตส�ำหรับซื้อสินค้าและ
วัสดุที่ยังไม่ได้ใช้

55

272

-

-

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

22

146

-

-

-

113

-

-

379

6

300

-

11,802

6,790

656

349

สัญญาซื้อกากน�้ำตาล
สัญญาอื่นๆ
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ ที่ส�ำคัญ

สัญญาว่าจ้างผู้ช�ำนาญการ
ในปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อย 4 บริษัท ท�ำสัญญาว่าจ้างผู้ช�ำนาญการผู้หนึ่งในการควบคุมดูแลการผลิตและ ปรุงสุรา “หัวเชื้อสุรา” โดยมี
ระยะเวลาจ้าง 40 ปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2587 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน
ต้องจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ช�ำนาญการเป็นรายเดือน รวมเดือนละจ�ำนวน 4.3 ล้านบาท โดยเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ทุกๆ รอบ 12 เดือน
ในช่วงเวลา 20 ปีแรก นับตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567 หลังจากนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายค่าจ้างเหมา
เป็นรายเดือนรวมเดือนละจ�ำนวน 0.25 ล้านบาท จนครบก�ำหนดตามสัญญา ค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,766.2 ล้านบาท
ต่อมามีการท�ำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ให้บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินจ�ำนวนรวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่
ผูช้ ำ� นาญการท่านนีเ้ พิม
่ เติม ดังนัน
้ ค่าจ้างทัง้ สิน
้ ภายใต้สญ
ั ญาทัง้ ส่วนทีบ
่ ริษท
ั และบริษท
ั ย่อยได้ จ่ายไปแล้วและส่วนทีย
่ งั ไม่ได้จา่ ยมีจำ� นวนเงิน
รวม 3,766.2 ล้านบาท
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ค่าจ้างที่จะจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือมีจ�ำนวนเงิน 737.9 ล้านบาท (30 กันยายน 2560: 836 ล้านบาท)
สัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ั ท�ำสัญญาทีป
่ รึกษากับบริษท
ั แห่งหนึง่ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำและค�ำปรึกษาเกีย
่ วกับการผลิตสุราในประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 บริษท
และงานอื่นๆ ที่ก�ำหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาจ้าง 10 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ภายใต้เงื่อนไข
ของสัญญา บริษัทมีภาระผูกผันที่จะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ ประมาณ 1.67 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5
ทุกรอบ 12 เดือน ในช่วงเวลา 10 ปี ค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 251.56 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือมีจ�ำนวนเงิน 167.28 ล้านบาท (30 กันยายน 2560: 190.34
ล้านบาท)
สัญญาสปอนเซอร์
ในปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญาให้การสนับสนุนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา
10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2569 เพื่อท�ำการประชาสัมพันธ์สินค้าตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อย
ดังกล่าวจะสนับสนุนเป็นเงินและอื่นๆรวมมูลค่า 100 ล้านบาทต่อปี ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ในปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ� สัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินขั้นต�่ำจ�ำนวน
0.15 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงต่อปี ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ในปี 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญาให้การสนับสนุนกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงิน
ขั้นต�่ำจ�ำนวน 2.75 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงต่อปี ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริษัทย่อยของบริษัทและบริษัทย่อยทางอ้อม (ซึ่งต่อไปจะเรียก “บริษัทย่อย”) ได้ท�ำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ
และวัสดุบรรจุภัณฑ์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ให้เป็นผู้ด�ำเนินการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าในเครือและควบคุมการบริหารวัตถุดิบและวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะช�ำระค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ต่อมา
ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงเพื่อต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าบริการตามที่ระบุไว้ในบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาดังกล่าว สัญญาฉบับใหม่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
และลงนามโดยบริษัทและคู่สัญญา
สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า
บริษัทย่อยของบริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ท�ำสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้ากับบริษัท
ในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าไปยังปลายทางที่ก�ำหนด โดยมีอัตราค่าขนส่งสินค้าคิดเป็นราคาต่อเที่ยวรถ
ตามที่ระบุในสัญญา 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�ำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท
ในประเทศแห่งหนึง่ โดยบริษท
ั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวตกลงทีจ่ ะจ่ายค่าใช้จา่ ยต่างๆ และปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ่ นไขทีก
่ ำ� หนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าว
่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 21 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยหากฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญา
มีกำ� หนดระยะเวลา 7 ปี เริม
ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ท�ำสัญญาใหม่กับคู่สัญญา โดยสัญญามีก�ำหนดระยะเวลาสองปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2561 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนระยะเวลาของ
สัญญาจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน
สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์
ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ท�ำสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่าวอนุญาตให้
บริษัทเป็นผู้ด�ำเนินกิจการร้านอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า “เคเอฟซี” สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ บริษัทตกลงจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญารวมทั้งการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาผลิตสินค้า
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ท�ำสัญญาผลิตสินค้าให้กับบริษัท
ในประเทศแห่งหนึ่ง ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่
30 เมษายน 2563
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งบการเงิน

สัญญาบริจาคเงิน
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ท�ำสัญญาบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศซึ่งร่วมกันจัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ
แห่งหนึ่งและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตามสัญญาดังกล่าว บริษัทจะจ่ายเงินบริจาคเป็นจ�ำนวนเงิน 300 ล้านบาท ภายในระยะ
เวลา 3 ปีตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอจ่ายเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.39 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 9,793.42 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไป
แล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,766.70 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นจ�ำนวน
เงิน 6,026.72 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทให้น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Frasers Property Limited (“FPL”) เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.045 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.086
เหรียญสิงคโปร์ ตามล�ำดับ ทั้งนี้ F&N และ FPL ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.015 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.024
เหรียญสิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายน 2561 โดยจะมีการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.030 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.062 เหรียญ
สิงคโปร์ในปี 2562 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

41. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อน�ำมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวก�ำหนดให้
ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*

การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน

2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*

เครื่องมือทางการเงิน

2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

2562

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*

การแสดงรายการส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน

2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16*

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ

2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19*

การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจ�ำนวนเงินและช่วงเวลาที่รับรู้ โดยรายได้จะรับรู้
เมื่อ (หรือ ณ ขณะที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้
การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ขณะนี้ผู้บริหารก�ำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงินเป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

รายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปี (ตค.60-กย.61) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของรายการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ปี (ตค.60-กย.61)
ตามที่ได้รับอนุมัติตาม
สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 Shareholders’ mandate
(ไม่รวมรายการทีม
่ ม
ี ลู ค่าน้อยกว่า
(ไม่รวมรายการที่มี
100,000 เหรียญสิงคโปร์*
มูลค่าน้อยกว่า
และรายการที่ด�ำเนินการ 100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
(หน่วย : พันบาท)
ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)
ก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ข
1
2
3
4
5
6

ค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บมจ.อุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย
บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ.ไทยแอลกอฮอล์
บจก.ไทย มาลายา กลาส
F&N Foods Pte Ltd
บจก.เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย)
บจก.แก้วกรุงไทย
บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ภูไทย กรุ๊ป จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
บจก.บีเจซี สเปเชียลตี้ส์
รายได้อื่น ๆ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **
บจก.ไทย มาลายา กลาส
F&N Interflavine Pte Ltd
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited
บจก.แก้วกรุงไทย
ต้นทุนขาย
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร ***
บจก.อุตสาหกรรมน�้ำตาลสุพรรณบุรี
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บจก.ไทย เบเวอร์เรจ แคน
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **
บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต **
บจก.น�้ำตาลทิพย์สุโขทัย
บจก.นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล

-

89,588.69
178,818.45
3,089.86
683,875.16
151,876.99
154,025.63
201,894.73
11,112.63
19,377.74
2,710,629.21
9,712.95
25,918.77
5,476.55
5,096.71
25,401.03
74,607.65
14,718.96
11,338.30
275,504.59
525,979.51
97,455.67
11,710.95
4,199.78
851,537.36
11,826.01
113,025.90
4,882.11
232,023.28
9,191.58
5,575.97
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มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของรายการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ปี (ตค.60-กย.61)
ตามที่ได้รับอนุมัติตาม
สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 Shareholders’ mandate
(ไม่รวมรายการทีม
่ ม
ี ลู ค่าน้อยกว่า
(ไม่รวมรายการที่มี
100,000 เหรียญสิงคโปร์*
มูลค่าน้อยกว่า
และรายการที่ด�ำเนินการ 100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
(หน่วย : พันบาท)
ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)
13 บจก.แอสเสท เวิรด์ รีเทล

-

3,700.36

14 บจก.พรรณธิอร เทรดดิ้ง

-

6,837.03

15 บจก.ไทย มาลายา กลาส

-

5,589,921.14

16 บจก.ธนสินธิ

-

19,628.66

17 F&N Interﬂavine Pte Ltd

-

23,822.46

18 บจก.เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย)

-

3,558.10

19 บจก.แก้วกรุงไทย

-

37,720.22

20 บจก.แก้วสารศิริ

-

20,532.92

21 บจก.ทรัพย์เพิ่มพูน 8

-

21,099.01

22 ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

-

14,277.94

23 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

-

2,579.26

24 บจก.เอเซีย โฮเรก้า

-

5,155.92

25 บจก.ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์

-

63,037.74

26 บจก.บีเจซี สเปเชียลตี้ส์

-

4,601.31

27 บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง

-

3,526.78

28 บจก.คอนเซพ แลนด์ 8

-

2,493.00

ง

ค่าใช้จ่ายในการขาย

1

บจก.อาคเนย์แคปปิตอล

-

309,951.16

2

บจก.ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

-

3,601.80

3

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **

-

41,486.79

4

บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

-

5,415.34

5

บจก.เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ

-

2,677.75

6

บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล

-

4,033.36

7

บจก.แอสเสท เวิรด์ รีเทล

-

3,396.85

8

บจก.ทิพย์พัฒน อาร์เขต

-

6,088.12

9

บจก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ

10 Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited

-

6,142.97

-

2,829.63

11 F&N Foods Pte Ltd

-

167,666.68

12 บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

-

2,641.63

13 บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์

-

3,258.81

14 บจก.พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่

-

14,640.60

15 บจก.ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว

-

9,010.99

16 บจก.แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย)

-

5,348.25

17 บจก.เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์

-

2,655.40

18 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

-

327,899.72

19 ภูไท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คัมปะนี

-

30,710.83

20 บจก.ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์

-

2,646.97

-

19,568.29

21 บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
22 บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น

2,707.10
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของรายการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ปี (ตค.60-กย.61)
ตามที่ได้รับอนุมัติตาม
สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 Shareholders’ mandate
(ไม่รวมรายการทีม
่ ม
ี ลู ค่าน้อยกว่า
(ไม่รวมรายการที่มี
100,000 เหรียญสิงคโปร์*
มูลค่าน้อยกว่า
และรายการที่ด�ำเนินการ 100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
(หน่วย : พันบาท)
ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)
จ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ฉ
1
2
3
4
5
6

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย **
บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต **
บจก.เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์
บจก.นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
Best Wishes Co., Ltd.
บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
บมจ.ไทยแอลกอฮอล์
InterContinental Singapore
บจก.ธนสินธิ
Fraser and Neave, Limited
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited
F&N Interflavine Pte Ltd
Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd
F&N Vietnam Limited Liabitity Company
บจก.แก้วกรุงไทย
บจก.คอมเมอร์เชียล โซลูชั่นส์
บจก.บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง
บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
บจก.ทรัพย์มหากิจ 8
บจก.แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย)
Ananke Holdings Pty Ltd
บจก.โมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บจก.เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บจก.ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
ซื้อทรัพย์สิน
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บจก.ธนสินธิ
บจก.แก้วกรุงไทย
บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
บจก.เกษมทรัพย์สิริ
* อัตราแลกเปลี่ยน 24.07 บาท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์
** แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
*** เดิมชื่อ บจก. อุตสาหกรรมน�้ำตาลแม่วัง

-

10,563.72
116,673.46
116,699.95
20,461.61
8,821.58
3,861.55
3,876.76
48,620.02
7,963.84
5,151.22
2,992.22
36,227.78
2,898.48
3,061.71
10,418.24
34,747.78
20,128.29
4,159.01
18,304.54
7,007.79
44,178.76
108,863.51
60,051.92
5,174.72
25,304.16
3,978.22
22,222.22
4,015.34
2,510.64
61,079.84
22,554.16
28,069.91
58,849.63
12,805.63
395,324.51
5,411.49
3,156.50
1,552,078.12
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ภาคผนวก เรื่อง การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส�ำหรับธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสีย (Shareholders’ Mandate) นี้จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ภาคผนวก
การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

1. ความเดิม

คณะกรรมการของบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษท
ั ”) อ้างถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั ฉบับลงวันที่
10 มกราคม 2562 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจ�ำปี 2561 (“รายงานประจ�ำปี”) ในการเรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 และ (ข) มติการประชุมที่ 9 ตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. ค�ำนิยาม

ค�ำนิยามดังต่อไปนี้ หรือค�ำจ�ำกัดความตามที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ให้นิยามไว้ จะมีผลบังคับใช้ในภาคผนวกนี้ตลอดทั้งฉบับ
(รวมถึงตารางต่างๆ ที่แนบรวมอยู่ในภาคผนวก) เว้นแต่ในกรณีที่มีการกล่าวเป็นอย่างอื่น
“ตลาดหลักทรัพย์รบ
ั อนุมต
ั ”ิ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ซง่ึ มีกฎระเบียบทีร่ ก
ั ษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อื หุน
้ เกีย
่ วกับธุรกรรมของ
่ อื เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์
บุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียซึง่ มีลก
ั ษณะตามทีก
่ ำ� หนดไว้ในหมวด 9 ของคูม

“บุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง”

(ก) เกีย
่ วข้องกับกรรมการ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่ หรือผูถ
้ อื หุน
้ ทีม
่ ี
อ�ำนาจควบคุม (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตในล�ำดับติดกัน และบุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์
(1) บุคคลทีม
ใกล้ชด
ิ โดยผลของกฎหมาย (กล่าวคือ คูส
่ มรส บุตรธิดา บุตรบุญธรรม บุตรทีต
่ ด
ิ มา
กับคูส
่ มรส พีน
่ อ้ งร่วมสายโลหิต และบิดามารดา)
(2) ทรัสตี (Trustee) ของทรัสต์ (Trust) ใดๆ ซึง่ บุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ในล�ำดับติดกัน และบุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ โดยผลของกฎหมาย เป็นผูร้ บ
ั
ผลประโยชน์ หรือเป็นผูท
้ ไี่ ด้รบ
ั เลือกให้ได้รบ
ั ผลประโยชน์ในกรณีของทรัสต์ให้อำ� นาจ
ทรัสตีตด
ั สินใจ (Discretionary Trust) และ
(3) บริษท
ั ใดๆ ซึง่ บุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตในล�ำดับติดกัน และบุคคลทีม
่ ี
ความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ โดยผลของกฎหมาย มีสว่ นได้เสียรวมกัน (ไม่วา่ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม) ร้อยละ 30 หรือมากกว่า และ
(ข) เกีย
่ วกับผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่ หรือผูถ
้ อื หุน
้ ทีม
่ อี ำ� นาจควบคุม (ซึง่ เป็นบริษท
ั ) บริษท
ั อืน
่ ใดซึง่
เป็นบริษท
ั ย่อย หรือบริษท
ั ทีถ
่ อื หุน
้ (Holding Company) หรือบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ที่
ถือหุน
้ หรือบริษท
ั ทีต
่ นและ/หรือบริษท
ั อืน
่ หรือบริษท
ั หลายแห่งรวมกัน (ไม่วา่ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม) มีสว่ นได้เสียรวมกันร้อยละ 30 หรือมากกว่า

“บริษท
ั ร่วม”

บริษท
ั ใดๆ ซึง่ บริษท
ั หรือ “กลุม
่ ” ถือหุน
้ อย่างน้อยร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

“บาท”

สกุลเงินบาทตามกฎหมายของประเทศไทย

“ซีดพ
ี ี (CDP)”

ศูนย์รบ
ั ฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (The Central Depository (Pte)
Limited)

“การควบคุม”

การมีอำ� นาจควบคุมการตัดสินใจ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เกีย
่ วกับนโยบายด้านการเงินและ
ั
การด�ำเนินงานของบริษท
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

“ผูถ
้ อื หุน
้ ทีม
่ อี ำ� นาจควบคุม”

หมายถึงบุคคลซึง่
้ ที่
(ก) ถือหุน
้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมร้อยละ 15 หรือมากกว่า ของจ�ำนวนหุน
ออกแล้วทัง้ หมดของบริษท
ั (ไม่รวมหุน
้ ทีไ่ ด้ซอื้ คืนมา (Treasury Shares)) ทัง้ นี้
ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์อาจก�ำหนดให้บค
ุ คลทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะดังกล่าว ไม่เป็นผูถ
้ อื หุน
้
ทีม
่ อี ำ� นาจควบคุมก็ได้ หรือ
(ข) ในทางปฏิบต
ั แิ ล้ว มีอำ� นาจควบคุมบริษท
ั

“กรรมการ”

กรรมการของบริษท
ั

“บุคคลทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ ง”

บริษท
ั บริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ทไี่ ด้รบ
ั อนุญาต หรือบริษท
ั ร่วมของบริษท
ั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ทไี่ ด้รบ
ั อนุญาต ซึง่ ถูกควบคุมโดย “กลุม
่ ”
หรือ “กลุม
่ ” และบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสีย

“กลุม
่ ”

บริษท
ั บริษท
ั ย่อยของบริษท
ั และบริษท
ั ร่วมของบริษท
ั

“กรรมการอิสระ”

ให้มค
ี วามหมายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 9.1 ของภาคผนวกนี้

“ธุรกรรมทีท
่ ำ� กับบุคคล
ทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสีย”

ธุรกรรมทีท
่ ำ� ระหว่างบุคคลทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ ง (Entity at Risk) กับบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสีย
(Interested Person)

“บุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสีย”

กรรมการ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ หรือผูถ
้ อื หุน
้ ทีม
่ อี ำ� นาจควบคุมของบริษท
ั หรือบุคคลที่
เกีย
่ วข้องกับกรรมการ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ หรือผูถ
้ อื หุน
้ ทีม
่ อี ำ� นาจควบคุม

“คูม
่ อื เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์”

คูม
่ อื เกีย
่ วกับการขอให้รบ
ั หลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์

“ผูถ
้ อื หุน
้ ”

ผูถ
้ อื หุน
้ จดทะเบียนในเงินทุนของบริษท
ั

“ธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ ” ธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั โิ ดยทัว่ ไปจากผูถ
้ อื หุน
้ (General Mandate) ซึง่ ได้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้
และถูกขอให้พจิ ารณาอนุมต
ั ต
ิ อ่ อายุธรุ กรรมเพือ่ ให้บริษท
ั และบริษท
ั ย่อย สามารถเข้าท�ำธุรกรรม
ทีเ่ ป็นธุรกรรมทีเ่ กิดเป็นประจ�ำ อันมีลก
ั ษณะเป็นไปทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจ�ำเป็นใน
การด�ำเนินกิจการประจ�ำวัน กับบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียของบริษท
ั ตามประเภททีไ่ ด้มก
ี ารก�ำหนดไว้
“SGX-ST”

ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์

“บริษท
ั ย่อย”

ให้มค
ี วามหมายตาม มาตรา 5 ของรัฐบัญญัตบ
ิ ริษท
ั ของประเทศสิงคโปร์ (บทที่ 50)

3. ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ตามหนังสือชีช้ วนของบริษท
ั ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 (“หนังสือชีช้ วน”) ธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ นัน
้ ถือเสมือนว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้วเพื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) ตามความหมายที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ สามารถเข้าท�ำธุรกรรมซึ่งเป็นกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทกับ
ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ โดยการเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกรรมที่ได้กระท�ำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ท�ำกับ
บุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่
ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยไว้ในหน้า 124-148 ของหนังสือชี้ชวนของบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้เป็นปัจจุบน
ั ในการประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ปีกอ่ นๆ ซึง่ จัดขึน
้ เมือ่ 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 วันที่ 26 มกราคม 2560 และวันที่ 31 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ในหน้า 180 ถึง 188 หน้า 201 ถึง 212 หน้า 209 ถึง 220 หน้า 199 ถึง 213 หน้า 203 ถึง 213 หน้า 216 ถึง 229 หน้า 214
ถึง 227 หน้า 220 ถึง 231 หน้า 228 ถึง 239 หน้า 233 ถึง 244 หน้า 245 ถึง 256 และหน้า 259 ถึง 270 ของรายงานประจ�ำปี
ของบริษัทส�ำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2560 ตามล�ำดับ
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4. การเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

เนือ่ งจากธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ นัน
้ มีผลใช้บงั คับจนถึงการปิดประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั ครัง้ ถัดไป กรรมการบริษท
ั
จึงเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562”) เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
มีผลบังคับใช้จนกระทั่งถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป

5. รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงพื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ต่อบริษัทที่จะได้รับ รวมทั้งขั้นตอน
การตรวจสอบการก�ำหนดราคาของธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการ
รับหลักทรัพย์ ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้

6. ค�ำแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาข้อก�ำหนดของธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ และยืนยันว่าขัน
้ ตอนการตรวจสอบ
ของบริษัทเพื่อก�ำหนดราคาของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในตาราง 1 ของภาคผนวกของธุรกรรมที่

ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ถ้าบังคับใช้อย่างเคร่งครัด มีความเพียงพอที่จะท�ำให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ท�ำขึ้นกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียจะเป็นธุรกรรมที่ด�ำเนินการไปตามข้อก�ำหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

6.2 ในระหว่างการตรวจสอบ ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบตามที่
กล่าวในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะท�ำให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะ

เป็นธุรกรรมที่ท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท บริษัทจะด�ำเนินการขออนุมัติธุรกรรมจากผู้ถือหุ้นใหม่ โดยพิจารณาจากการ
ควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบชุดใหม่

7. ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก

ผลประโยชน์ของกรรมการและผูถ
้ อื หุน
้ หลักของบริษท
ั ในหุน
้ ทุนทีอ่ อกของบริษท
ั ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 และวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ตามล�ำดับ สามารถอ่านได้จากรายงานประจ�ำปีในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งบริษัทจะได้แจกจ่าย
หรือได้แจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

8. การงดออกเสียง

เนื่องจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ซ่ึงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจะงดออกเสียง
และตกลงด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอ
การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562 นี้ ทั้งนี้ บุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่รับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว
อีกด้วย เว้นแต่จะเป็นการมอบฉันทะอันเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�ำหนดเพื่อให้ลงคะแนนเสียงตามที่ระบุ
ไว้ในวาระดังกล่าว

9. ค�ำแนะน�ำของกรรมการอิสระ
9.1

กรรมการซึง่ เป็นอิสระและไม่มสี ว่ นได้เสียในการเสนอการต่ออายุธรุ กรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ ได้แก่ นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ นายวิวฒ
ั น์ เตชะไพบูลย์
พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายแพทย์ชาตรี บานชื่น
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ และนายอึ๊ง ตัก พัน (“กรรมการอิสระ”) กรรมการอิสระมีความเห็นว่าการเข้า
ท�ำธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้และกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว เป็น
ธุรกรรมที่ได้ท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

9.2

ตามเหตุผลที่ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ กรรมการอิสระแนะน�ำให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเห็นชอบกับ
วาระที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562 นี้

283

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

10. ค�ำแถลงความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านต่างรับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลตามทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวกนี้ โดยกรรมการได้ดำ� เนินการ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมทัง้ หมดตามความรูแ้ ละความเชือ่ ของตนอย่างดีทสี่ ด
ุ และยืนยันว่าภาคผนวกนีม
้ ค
ี วามเพียงพอ
และถูกต้อง และเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมและการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น บริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการไม่ทราบข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับการละเว้น ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่
ระบุในภาคผนวก ส�ำหรับข้อมูลในภาคผนวกที่ถูกตัดทอนจากฉบับที่ได้จัดพิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือได้รับจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงชื่อนั้น ความรับผิดชอบของกรรมการแต่เพียงประการเดียวคือกรรมการจะต้องมั่นใจว่าข้อมูล
ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้รับตัดทอนอย่างเหมาะสมและถูกต้องจากแหล่งที่มาเหล่านั้น และ/หรือ มีการเผยแพร่ซ�้ำในภาคผนวกฉบับนี้
ในรูปแบบและบริบทที่เหมาะสม

11. สิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติ

11.1 ผูถ
้ อื หุน
้ นอกเหนือจากผูท
้ ถ
ี่ อื หุน
้ ของบริษท
ั ผ่านศูนย์รบ
ั ฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (“ซีดพ
ี ”ี ) ซึง่ ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ประจ�ำปี 2562 ได้ และประสงค์จะแต่งตัง้ ผูร้ บ
ั มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 แทนตน จะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ประจ�ำปี 2562 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 2562 หรือ (ข) ส่งมาที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562 ก่อนเริ่มประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัทตามวิธีการที่ระบุไว้ในแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้น

ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ถ้าผู้ถือหุ้นสามารถกระท�ำได้

11.2 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี สามารถแจ้งให้ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้

ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกแบบค�ำสั่งออกเสียง (Voting Instruction Form) ซึ่งได้แนบมาพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมประจ�ำปี 2562 ลงนามและส่งกลับตามวิธีการในข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในแบบค�ำสั่งออกเสียงโดยเร็วที่สุด
เพื่อให้แบบค�ำสั่งออกเสียงไปถึงยังซีดีพี ตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในแบบค�ำสั่งออกเสียงภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์)
ของวันที่ 23 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม จะพบว่าตามกฎหมายไทย ประกอบกับข้อมูลทีเ่ ปิดเผยในหนังสือชีช้ วนของบริษท
ั
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เฉพาะซีดพ
ี เี ท่านัน
้ ทีจ่ ะมีรายชือ่ ปรากฏเป็นผูถ
้ อื หุน
้ ของหุน
้ ดังกล่าว ดังนัน
้ ซีดพ
ี จี ะเป็นผูถ
้ อื หุน
้
และมีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 แต่เพียงผู้เดียว

11.3 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี ที่ประสงค์จะเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อตนเอง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการโอนหุ้นของตนเองออกจากระบบของซีดีพี
และท�ำการจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะท�ำการ

ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น และก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 นอกจากนี้ หุ้นที่ถูกโอนออกจากระบบของซีดีพี จะไม่สามารถซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้จนกว่าจะถูกโอนกลับเข้าไปฝากในระบบซีดีพี ในการนี้ การโอนดังกล่าวจะต้องมีการเสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 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

ผู้จัดการธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี หรือที่ปรึกษาอิสระอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทันที

12.3 ถ้าท่านขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดไปแล้ว กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับผู้ซื้อ หรือธนาคาร หรือนายหน้าซื้อขายหุ้น

หรือตัวแทนที่ด�ำเนินการขายเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อ
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ตาราง 1 ของภาคผนวก
การอนุมัติโดยทั่วไปในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
บริษัทคาดว่าในการด�ำเนินธุรกรรมตามปกตินั้น บริษัทอาจยังคงต้องเข้าท�ำธุรกรรมบางประเภทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัท
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงประเภทของธุรกรรมที่จะกล่าวถึงด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมด้านธุรกิจการค้าที่
ต้องการความรวดเร็ว บริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียดังกล่าวส�ำหรับการด�ำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดทางการค้า
อันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
ตามที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนสามารถขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการท�ำธุรกรรม
ประจ�ำกับบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสีย โดยธุรกรรมดังกล่าวมีลก
ั ษณะเป็นไปในทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจ�ำเป็นในการด�ำเนินกิจการ
ประจ�ำวัน ธุรกรรมเหล่านี้อาจไม่รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าท�ำข้อตกลง หรือการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ที่
มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของบริษัท
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 920(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ การอนุมัติโดยทั่วไปส�ำหรับการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียจะต้องได้รับการต่ออายุทุกปี ข้อมูลที่จ�ำเป็นตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 920(1)(ข) มีดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งบุคคลที่มีความเสี่ยง (ตามค�ำนิยามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับ
หลักทรัพย์) จะด�ำเนินธุรกรรมด้วย
(ข) ลักษณะของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
(ค) พื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อบุคคลที่มีความเสี่ยง
(ง) วิธีหรือขั้นตอนในการก�ำหนดราคาธุรกรรม
(จ) ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระว่าวิธีหรือขั้นตอนดังกล่าวในข้อ (ง) เพียงพอหรือไม่เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธุรกรรมทั้งหลายจะมี
การด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดในทางการค้าปกติและจะไม่ท�ำให้ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหาย (เท่าที่
สามารถปรับใช้ได้)
(ฉ) ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากความเห็นของ
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
(ช) ค�ำแถลงจากบริษัทว่าบริษัทจะด�ำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้ง ถ้าวิธีหรือขั้นตอน
การด�ำเนินการในข้อ (ง) ข้างต้นนั้นเป็นวิธีหรือขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม และ
(ซ) ค�ำแถลงว่าบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียจะงดออกเสียง และได้ดำ� เนินการใดๆ เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูท
้ เี่ กีย
่ วข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียง
ในวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติธุรกรรมนั้นด้วย
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นถ้าได้รับการต่ออายุ จะมีผลบังคับใช้จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ค�ำนิยามและความหมายในภาคผนวก ซึ่งมีธุรกรรมที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นเอกสารแนบ จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่ก�ำหนดไว้ดังต่อไปนี้
•

“กลุ่ม” หมายถึง บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งนับเป็น “บุคคลที่มีความเสี่ยง” ตามความหมายที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และ

•

“กลุ่มไทยเบฟ” หมายถึง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
ธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ สามารถน�ำมาใช้ได้กบ
ั ธุรกรรมของ “กลุม
่ ” กับ บุคคลทีเ่ กีย
่ วข้องของนายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี และ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท (โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม ให้เรียก
รวมกันว่า “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” และ “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” แต่ละราย)
ธุรกรรมกับบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ซ
ิ งึ่ ไม่ได้อยูภ
่ ายในขอบเขตของธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ ต้องอยูภ
่ ายใต้กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้หรือการได้รับซึ่งสินค้าและบริการในกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนิน
กิจการประจ�ำวันของกลุม
่ บริษท
ั ทีท
่ ำ� กับบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ิ (ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ การเข้าท�ำข้อตกลง
หรือการด�ำเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของบริษัท) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่จะอยู่ภายใต้ธรุ กรรมที่
ได้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ แล้ว (Shareholders’ Mandate) (“ธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั การอนุมต
ั ิ (Mandated Transactions)”) ได้แก่
(ก) การซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการบรรจุหีบห่อ (Packaging Material) จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงขวดแก้วใหม่
และขวดแก้วทีใ่ ช้แล้ว กระป๋องอลูมเิ นียม กากน�ำ้ ตาล สมุนไพรเพือ่ ใช้ในการผลิตหัวเชือ้ เบียร์ (Beer Concentrate) กล่องกระดาษ
(Carton) และฝาครอบ (Cap)
(ข) การท�ำประกันและการบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท�ำประกันกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ค) การซือ้ ของใช้เพือ่ การอุปโภคบริโภคทุกประเภทในส�ำนักงานและในสถานทีเ่ ก็บสินค้าจากบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ิ รวมถึง
กระดาษช�ำระและน�้ำตาลส�ำหรับใช้ในส�ำนักงาน เศษเหล็ก ถุงใส่มอลท์ และแผ่นไม้
(ง) การได้รบ
ั บริการต่างๆ จากบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ิ รวมถึงการจัดซือ้ จัดจ้าง บริการทีเ่ กีย
่ วกับ การจัดเตรียมสถานทีพ
่ ก
ั
พาหนะ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับกรรมการของบริษัท และ/หรือ ของบริษัทย่อย การฝึกอบรมพนักงาน การติดต่อ
สื่อสารด้านโทรคมนาคม และการอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ ตลอดจนบริการท�ำการตลาด การโฆษณา และการบริหารงาน
รวมถึงการบริการการผลิตและการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
(จ) การเช่า หรือการเช่าช่วง ส�ำนักงาน คลังสินค้า รถโดยสาร และที่ดินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ฉ) การให้บริการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการพัฒนาสินทรัพย์ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และบริการการขาย ตลอดจนการให้บริการการผลิต
(ช) การให้เช่าหรือให้เช่าช่วงส�ำนักงาน คลังสินค้า รถยนต์โดยสาร และที่ดินกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ซ) การขายกากน�้ำตาลและผลผลิตพลอยได้ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงปุ๋ย ขวดแก้วที่ใช้แล้ว และเศษวัสดุ
จากโรงงาน 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�ำธุรกิจปกติกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียธุรกรรมเหล่านี้เป็นธุรกรรมที่เกิดเป็น
ประจ�ำ และอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้ หรือเกิดขึ้นทุกๆ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทที่จะท�ำธุรกรรม หรือยังคงท�ำธุรกรรมต่อไปกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

286

รายงานรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการบริษัทเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการท�ำธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ธุรกรรมที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น และการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะช่วยลดความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นครั้งคราวเมื่อมีการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีแนวโน้มเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ ซึง่ จะเป็นการลดเวลาในการบริหารจัดการและค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมผูถ
้ อื หุน
้ อย่างมีนย
ั ส�ำคัญโดยไม่ขด
ั
กับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือมีผลกระทบในด้านลบกับโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น มีเจตนาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมที่เป็นการด�ำเนินธุรกรรมตามปกติของ
บริษัทซึ่งในบางครั้งเป็นธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าธุรกรรมดังกล่าว
เป็นธุรกรรมที่ด�ำเนินการเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
การเปิดเผยมูลค่ารวมของการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งด�ำเนินการตามธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างรอบปีบัญชีปัจจุบัน จะจัดท�ำตามแบบที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และเป็นไปตามขอบเขตที่ก�ำหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และจะต้องเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี ส�ำหรับปีบัญชีนั้นๆ
ขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Review Procedures for Interested Person Transactions)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ (ถ้ามีข้อก�ำหนดระบุไว้) ธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งนายอึ๊ง ตัก พัน (Mr. Ng
Tat Pun) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของการท�ำธุรกรรมระหว่าง
กลุ่มบริษัทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Lead Independent Director for Interested Person Transactions) (“หัวหน้ากรรมการ
อิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย”) นอกจากนี้ บริษัทยังก�ำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการท�ำธุรกรรม
เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้กระท�ำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดทางการค้าปกติ (On an Arm’s Length Basis and Normal Commercial Terms)
ขั้นตอนการตรวจสอบและข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ
โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการท�ำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Interested Persons) ได้กระท�ำขึ้น
เสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติและสอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติใน
ทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และบนเงื่อนไขที่มิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่ได้ให้แก่หรือที่ได้รับจากบุคคล
ภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการน�ำขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนี้มาบังคับใช้
(1) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าและการได้รับบริการ
(ก) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าทั้งหลายที่กระท�ำเป็นประจ�ำโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท
หรือที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดหาและการจัดซื้อซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับ
การอนุมัติที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น ธุรกรรมที่กล่าวถึงในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ญ) ข้างต้น
ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (General
Mandate for Interested Person Transactions - Mandated Transactions)”) ธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้
บังคับของขั้นตอนการควบคุมภายใน (Internal Control Procedures) ซึ่งระบุถึงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ เช่น
องค์ประกอบของอ�ำนาจในการอนุมัติภายใน ข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ จ�ำนวนคู่ค้าที่เป็นผู้เสนอราคา (อย่างน้อยสองราย)
และขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยหลักการดังกล่าวนี้ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทได้รับสินค้าและ/หรือบริการที่ดีที่สุดภายใต้
เงือ่ นไขทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ จากการเสนอราคาแข่งขัน (ตามทีเ่ หมาะสม) ดังนัน
้ ในการก�ำหนดว่าราคาและเงือ่ นไขทีบ
่ ค
ุ คลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสีย
น�ำเสนอนั้น ยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่นั้น จะน�ำปัจจัยต่างๆ มาใช้ในการพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง
ปัจจัยเกี่ยวกับตารางเวลาการส่งมอบ การปฏิบัติตามรายละเอียดที่ก�ำหนด ความเป็นมาในอดีต (Track Record)
ประสบการณ์และความเชีย
่ วชาญ การให้ราคาพิเศษ (Preferential Rate) ส่วนลดหรือการคืนเงินกรณีทม
ี่ ก
ี ารซือ้ จ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวอาจจะ
ต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผูด
้ ำ� รงต�ำแหน่งจัดการของกลุม
่ บริษท
ั

287

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

(ซึง่ ไม่เป็นบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้องกับบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (“ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ”) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรม ดังนี้
ข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ

		

ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
ไม่เกิน 500,000 บาท

รองกรรมการผูจ้ ด
ั การ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่ง
ที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 5,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

รองประธานกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่ง
ที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 20,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

รองประธานกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการจ�ำนวน
สองท่าน หรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของ
กลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจ�ำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจ�ำนวน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณา
การท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
- ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ” ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรม
ที่เสนอเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง)
ของหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

(ข) ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอราคาแข่งขัน (Competitive Quotations) (ตัวอย่างเช่น ไม่มีผู้ขายสินค้าและบริการที่
คล้ายคลึงที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ (โดยพิจารณาถึงจ�ำนวน รายละเอียด ตารางการส่งมอบ และ
อื่นๆ) หรือถ้าสินค้านั้นโดยลักษณะแล้วเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ) ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็น
บุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้องกับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสีย) และเป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว
้ ว่ายุตธ
ิ รรมและสมเหตุสมผล
ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม จะเป็นผูพ
้ จิ ารณาราคาและเงือ่ นไขทีบ
่ ค
ุ คลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียน�ำเสนอนัน
หรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(ค) การซื้อขวดแก้วตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขวดแก้ว ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
รีไซเคิล จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บางนา โลจิสติค จ�ำกัด) และบริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด (“สัญญาซื้อขายขวดแก้ว”)
(Glass Bottle Purchase Agreement) (ตามที่ได้แก้ไข) นั้น จะถูกรวมอยู่ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมี
เงื่อนไขว่าถ้ามีการแก้ไขเงื่อนไขที่เป็นสาระส�ำคัญใดๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับราคาซื้อขายขวดแก้วตามที่สัญญา
ได้อนุญาตไว้ และการต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายขวดแก้ว เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
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(2) ธุรกรรมอื่นๆ ที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียอันมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ
(ก) บริษัทมีความประสงค์ที่จะด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งธุรกรรมดังกล่าว
เป็นธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และเป็นไปในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และจ�ำเป็นต่อ
การด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของกลุ่มบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการขายสินค้า และการให้
บริการแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย การให้เช่าหรือการให้เช่าช่วงทรัพย์สินให้แก่ หรือการเช่าหรือการเช่าช่วงทรัพย์สินจาก
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติตามที่อ้างถึงในข้อ (จ)
(ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ (ญ) ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติทั่วไปในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับ
การอนุมัติ” ข้างต้น โดยบริษัทประสงค์ที่จะเข้าท�ำธุรกรรมโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาสินค้าหรือบริการที่จะให้ในขณะนั้น
และในราคาตลาดในขณะนั้นส�ำหรับการเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินตามเงื่อนไขทางการค้าปกติที่มิได้เอื้อ
ประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่มีต่อบุคคลภายนอก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้) (รวมทั้ง การให้ราคาพิเศษ
ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าพิเศษ (favored customer) หรือในกรณีที่มีการซื้อสินค้าเป็นจ�ำนวนมาก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้))
หรือประการอื่นใดตามวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่น�ำมาบังคับใช้ ทั้งนี้
(1) ในส่วนของการขายสินค้าและการให้บริการให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยมิได้มีการเสนอขายหรือให้บริการแก่บุคคล
ภายนอก รายการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีราคาของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันอย่างน้อยสองรายซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ
(2) ในส่วนของการเช่า/ให้เช่า หรือเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน บริษัทจะต้องสอบถามจากผู้ให้เช่าและ/หรือผู้เช่าทรัพย์สินที่
มีขนาดสถานทีต
่ งั้ และการใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันอย่างน้อยสองรายซึง่ เป็นบุคคลภายนอกทีม
่ ใิ ช่บค
ุ คลทีม
่ สี ว่ นได้เสีย
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
		

นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ ธุรกรรมดังกล่าวอาจจะ
ต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท
(ซึง่ ไม่เป็นบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียหรือเป็นบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้องกับบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสีย) และเป็นบุคคลทีไ่ ม่มส
ี ว่ นได้เสียในธุรกรรม
ดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าทางธุรกรรม
ข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
200,000 บาท

รองกรรมการผูจ้ ด
ั การหรือเจ้าหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน

ประธานกรรมการ

200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์

มีตวั ตนสุทธิของกลุม
่ ไทยเบฟทีไ่ ด้รบ
ั การตรวจสอบล่าสุด
ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของ
กลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด
		

กรรมการตรวจสอบจ�ำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจ�ำนวน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณา
การท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

่ วกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หวั ข้อ “การอนุมต
ั โิ ดยทัว่ ไปในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสีย - ธุรกรรม
ในส่วนทีเ่ กีย
ที่ได้รับการอนุมัติ” ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอ
เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ)
ภายใต้หัวข้อดังกล่าวข้างต้น
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

(ข) ในกรณีทไี่ ม่มอี ต
ั ราหรือราคาตลาดในขณะนัน
้ ไม่วา่ เนือ่ งมาจากลักษณะของสินค้าทีเ่ สนอขายหรือการให้บริการ หรือเนือ่ งมาจาก
การไม่มี หรือไม่สามารถหาราคาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งอื่นใดในทางปฏิบัติได้ กลุ่มบริษัทจะก�ำหนดราคาส�ำหรับ
สินค้าและบริการเหล่านีต
้ ามหลักปฏิบต
ั ใิ นทางการค้าปกติและตามนโยบายการก�ำหนดราคาของกลุม
่ บริษท
ั ซึง่ จะสอดคล้อง
กับส่วนต่างก�ำไร (Margin) ปกติที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากสินค้าและบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงที่กลุ่มบริษัทท�ำกับ
บุคคลภายนอก โดยในการก�ำหนดราคาส�ำหรับธุรกรรมที่พึงช�ำระโดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติส�ำหรับสินค้า
หรือบริการดังกล่าวนี้ บริษัทจะน�ำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง จ�ำนวน ปริมาณการบริโภค
ข้อก�ำหนดของลูกค้า รายละเอียด ระยะเวลาของสัญญาและกลยุทธ์ (Strategic Purpose) ของธุรกรรม ในส่วนของ
การเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่มีราคาตลาดของค่าเช่าในขณะนั้น ไม่ว่าเนื่องจากการไม่มีหรือไม่
ี ฏิบต
ั ิ
สามารถหาราคาค่าเช่าเปรียบเทียบได้ในทางปฏิบต
ั ห
ิ รือโดยเหตุประการอืน
่ กลุม
่ บริษท
ั จะก�ำหนดอัตราค่าเช่าตามวิธป
ในทางธุรกิจอันเป็นปกติและตามนโยบายการก�ำหนดราคาของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของธุรกรรม
ที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ผู้มีอ�ำนาจให้การอนุมัติท่ีระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
จะเป็นผู้ก�ำหนดว่าราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียเสนอมานั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่
(3) ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ
บริษัทอาจท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่
ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำหรือเป็นธุรกรรมที่มิได้ท�ำขึ้นตามทางการค้า
ปกติของกลุ่มบริษัท หรือไม่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึง ธุรกรรม
เกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าท�ำข้อตกลง หรือการด�ำเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินกิจการ
ประจ�ำวันของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวโดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของคู่มือเกี่ยวกับการรับ
หลักทรัพย์ (Listing Manual) รวมถึงข้อจ�ำกัดการอนุมัติ การได้รับอนุมัติ และข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อ 905
และ 906 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะตรวจสอบแต่ละธุรกรรมที่ได้กระท�ำ และแต่ละธุรกรรมที่ได้
กระท�ำจะต้องได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติท่ีเป็นกรรมการหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัทตาม
ที่ก�ำหนดไว้ข้างล่างนี้ (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจะต้องท�ำการตรวจสอบธุรกรรม เพื่อให้แน่ใจว่า
ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมทีก
่ ระท�ำขึน
้ ตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติและไม่มผ
ี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษท
ั และผูถ
้ อื หุน
้
รายย่อยของบริษัท
ข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
200,000 บาท

รองกรรมการผูจ้ ด
ั การหรือเจ้าหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

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

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มี
ตัวตนสุทธิของกลุม
่ ไทยเบฟทีไ่ ด้รบ
ั การตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจ�ำนวนสองท่าน โดยหนึง่ ในจ�ำนวนดังกล่าว
จะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำ
ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ธุรกรรมที่กระท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีเช่นว่านี้อาจต้องมีการให้
ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นและอาจต้องท�ำการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในธุรกรรมดังกล่าว
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ขั้นตอนในการตรวจสอบอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่น�ำโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะต้อง

ด�ำเนินการตรวจสอบธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า
กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (โดยเฉพาะ หมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อระบุธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับ
การอนุมัติ) และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ) รวมถึงการบันทึกธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียทุกธุรกรรม
(ก) ประธานเจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยการเงิน (Chief Financial Officer) ของกลุม่ บริษท
ั จะต้องเก็บรักษาทะเบียนธุรกรรมทัง้ หลายทีก่ ลุม่ บริษท
ั
ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (และเกณฑ์ในการเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวรวมทั้ง
ข้อเสนอราคาเพือ่ ใช้สนับสนุนเกณฑ์ดงั กล่าว) ไม่วา่ จะเป็นธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั การอนุมต
ั หิ รือไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั จิ ากผูถ้ อื หุน
้ ก็ตาม และ
(ข) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทจะจัดส่งรายงานธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทเข้าท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม
ซึ่งได้มีการบันทึก ตลอดจนหลักเกณฑ์การเข้าท�ำธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้มีการบันทึกไว้ให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของบริษทั จะระบุครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่กลุ่มบริษัท
ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ หรือธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ใช้บังคับอยู่
ที่ได้มีการต่ออายุหรือแก้ไขใหม่ในระหว่างรอบปีบัญชีปัจจุบัน ตามธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบที่น�ำโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะ
ด�ำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบส�ำหรับธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นรายไตรมาส
เพือ่ พิจารณาว่าธุรกรรมเหล่านัน
้ มีการควบคุมภายในและขัน
้ ตอนในการตรวจสอบทีเ่ พียงพอ และ/หรือสามารถปฏิบต
ั ไิ ด้ในทางการค้า
ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการท�ำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดอันเป็นปกติในทางการค้าและ
ไม่มผ
ี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษท
ั และผูถ้ อื หุน
้ รายย่อยของบริษท
ั โดยในส่วนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบนัน
้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษท
ั จะต้องด�ำเนินการให้แน่ใจว่าบริษท
ั ได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนการตรวจสอบทีก่ ำ� หนดไว้แล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ในระหว่าง
การตรวจสอบที่กระท�ำขึ้นเป็นครั้งคราวโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่า
การควบคุมภายในและขัน
้ ตอนการตรวจสอบส�ำหรับธุรกรรมทีท
่ ำ� กับบุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียนัน
้ ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอทีจ่ ะแน่ใจได้วา่
ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดปกติในทางการค้าและจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะน�ำเรื่องเสนอกลับไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับ
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งจะอยู่บนหลักเกณฑ์ของการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบธุรกรรมกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติชุดใหม่ (ตามกฎข้อ 920(1)(ข)(4) และ (7) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์) ทั้งนี้ ในระหว่าง
ระยะเวลาทีข่ ออนุมต
ั จิ ากผูถ้ อื หุน
้ อีกครัง้ นัน
้ ธุรกรรมทีท
่ ำ� กับบุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมดจะต้องได้รบ
ั การตรวจสอบและได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ
เป็นการล่วงหน้าจากคณะกรรมตรวจสอบ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น สมาชิกรายใดๆ
ของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ม่เป็นอิสระ จะต้องละเว้นจากการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการควบคุมภายในและขัน้ ตอนในการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีความรับผิดชอบโดยรวมในการก�ำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ และมีอ�ำนาจในการมอบหมาย
อ�ำนาจให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทตามที่เห็นสมควร
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ตาราง 2 ของภาคผนวก

ตัวอย่างรายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวก
บุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ิ ณ วันทีข่ องภาคผนวกนี้ จะรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะรายชื่อของบริษัทและองค์กรตามที่ระบุไว้นี้
เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย รายชื่อดังกล่าวนี้ไม่ได้ระบุรายชื่อทั้งหมดของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
1.

บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (1)

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

2.

บริษัท บางนากลาส จ�ำกัด

35. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด

3.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ำกัด

4.

บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

5.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

38. บริษัท อุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย จ�ำกัด (มหาชน)

6.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด

39. บริษัท น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด (10)

7.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

40. บริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)

8.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จ�ำกัด

41. บริษัท น�้ำตาลทิพย์สุโขทัย จ�ำกัด (11)

9.

บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

42. บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ�ำกัด

10. บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�ำกัด

จ�ำกัด

36. บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด
(2)

37. บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลชลบุรี จ�ำกัด

43. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ�ำกัด (มหาชน)

(3)

11. บริษัท ชลิตลาภ จ�ำกัด

44. บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด

12. บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จ�ำกัด

45. เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

13. บริษัท อินทรประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

46. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

14. บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จ�ำกัด

47. บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด

15. บริษัท เลควิว แลนด์ จ�ำกัด

48. บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�ำกัด

16. บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลล์ จ�ำกัด (4)

49. บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ำกัด

17. บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

50. บริษัท รัชโยธิน ทาวเวอร์ จ�ำกัด

18. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล

51. บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด

19. บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จ�ำกัด

52. บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จ�ำกัด

20. บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ำกัด

53. บริษัท ทีซีซีซีแอล เสนา จ�ำกัด

21. บริษัท พี เอส รีไซเคิล จ�ำกัด

54. บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ�ำกัด

22. บริษัท พิเศษกิจ จ�ำกัด

55. บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)

23. บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

56. บริษัท แวลู โฮเทลส์ จ�ำกัด

24. บริษัท ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล จ�ำกัด

57. บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จ�ำกัด

25. กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

58. บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

26. บริษัท สยามประชาคาร จ�ำกัด

59. บริษัท คริสตอลลา จ�ำกัด

จ�ำกัด

27. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด

60. บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จ�ำกัด

28. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
29. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด

(5)

(มหาชน) (6)

30. บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลสุพรรณบุรี จ�ำกัด
31. บริษัท ที.ซี.ซี. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
32. บริษัท เทอราโกร จ�ำกัด

(8)

33. บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ำกัด (9)

จ�ำกัด (7)

61. บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
62. บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ำกัด
63. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ�ำกัด
64. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ�ำกัด
65. บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น จ�ำกัด (12)
66. บริษัท ทีซีซีซีแอล อโศก จ�ำกัด

292

รายงานรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

67. บริษัท นอร์ธปาร์ค เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จ�ำกัด (13)

104. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 10 จ�ำกัด

68. บริษัท ปรีดีประภา จ�ำกัด

105. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 8 จ�ำกัด

69. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ�ำกัด

106. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จ�ำกัด

70. บริษัท พรพัฒนสิน จ�ำกัด

107. บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

71. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ�ำกัด

108. บริษัท รีเทล เวิลด์ 6 จ�ำกัด

72. บริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จ�ำกัด

109. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

73. บริษัท เวียงสิริ จ�ำกัด

110. บริษัท วัน แบงค็อก จ�ำกัด (15)

74. บริษัท ธนสินธิ จ�ำกัด

111. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

75. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

112. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จ�ำกัด (16)

76. F&N Foods Pte Ltd

113. บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จ�ำกัด

77. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

114. บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จ�ำกัด

78. F&N Beverages Marketing Sdn Bhd

115. บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จ�ำกัด

79. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จ�ำกัด

116. บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จ�ำกัด

80. F&N Interflavine Pte Ltd

117. ภูไทย กรุ๊ป จอยท์ สต๊อก คัมปะนี

81. บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ำกัด

118. บริษท
ั นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (17)

82. บริษัท เอเชียติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชั่น จ�ำกัด

119. บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จ�ำกัด

83. บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ำกัด

120. บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จ�ำกัด

โกลเด้นเวนเจอร์

84. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 121. บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จ�ำกัด

(มหาชน)

85. บริษัท เทอราโกร แลนด์ 1 จ�ำกัด

122. บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จ�ำกัด

86. บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด

123. บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จ�ำกัด

87. บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จ�ำกัด

124. บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

88. บริษัท ทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด

125. บริษัท ทีซีซี บางไทรภูมิพัฒน์ จ�ำกัด

89. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 10 จ�ำกัด

126. Pacific Coast Assets Inc.

90. บริษัท ไทย-ไลซาท จ�ำกัด

127. บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

91. บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด

128. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จ�ำกัด (มหาชน)

92. บริษัท แก้วสารศิริ จ�ำกัด

129. บริษัท อิมพีเรียล นครราชสีมา จ�ำกัด

93. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

130. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

94. บริษัท นิวมัลตี้ไมน์ จ�ำกัด

131. บริษัท มงคลการ พัฒนกิจ จ�ำกัด

95. บริษัท อินน์ไซด์ โฮเทล สุขุมวิท 50 จ�ำกัด (14)

132. บริษัท เกษตรทิพย์ (2010) จ�ำกัด

96. บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ำกัด

133. บริษัท ลาสติกา จ�ำกัด

97. บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด

134. บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย์ จ�ำกัด

98. บริษัท แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์ จ�ำกัด

135. บริษัท ปากซอง แคปปิตอล จ�ำกัด

99. บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

136. บริษัท วีเอสแอนด์บี รีไซเคิลเน็ทเวิร์ค จ�ำกัด

100. บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 1 จ�ำกัด

137. บริษัท ศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้ จ�ำกัด

101. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จ�ำกัด

138. บริษัท เฮอร์มิเทจ คอนซัลแทน จ�ำกัด

102. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 4 จ�ำกัด

139. บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จ�ำกัด

103. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 5 จ�ำกัด

140. บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน 8 จ�ำกัด
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141. บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

157. บริษัท ที.ซี.ซี.เอ็มไพร์ทาวเวอร์ จ�ำกัด

142. บริษัท ชินาทรัพย์ จ�ำกัด

158. Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd

143. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 8 จ�ำกัด

159. Times Printers Private Limited

144. บริษัท เจริญวรรณกิจ จ�ำกัด

160. บริษัท คอมเมอร์เชียล โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

145. F&N Vietnam Limited Liability Company

161. บริษัท ตะวันนา บางพลี จ�ำกัด (19)

146. บริษัท กรีนแลนด์ 2 จ�ำกัด

162. P I Hotel Management Limited

147. บริษัท วัฒนศิริคอมมูนิเคชั่น

จ�ำกัด (18)

163. K.K. Shinkobe Holding

148. บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน 5 จ�ำกัด

164. บริษัท สาธรทรัพย์สิน จ�ำกัด

149. บริษัท เอ็ม เอส แอนด์ เค ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

165. บริษัท ทรัพย์มหากิจ 8 จ�ำกัด

150. บริษัท ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน จ�ำกัด

166. Ananke Holdings Pty Ltd

151. บริษัท ชัชวาลย์ร่วมทุน จ�ำกัด

167. บริษัท โมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ำกัด

152. Best Wishes Co., Ltd.

168. Xiengkeo Hotel & Resort Co., Ltd.

153. บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จ�ำกัด

169. 39 QGG Management Limited

154. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

170. บจก.โฮเทลส์ เวิลด์ 12

155. Kesana - Golf Co., Ltd.

171. Frasers Residential Investment Partnership LP

กรีนเมโทรโพลิส

156. InterContinental Singapore

หมายเหตุ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมแม่ปิง (1988) จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จ�ำกัด และได้
แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธารา โฮเต็ล จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี อะโกร จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ที.ซี.ซี. แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัทอุตสาหกรรมน�้ำตาลแม่วัง จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลอุตรดิตถ์ จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไลฟ์สไตล์ ฟู้ดคอร์ทส จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิม ชื่อ บริษัท ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค จ�ำกัด
บริษท
ั นีเ้ ดิมชือ่ บริษท
ั แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เอซีเค ริลตี้ จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ�ำกัด
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รวบรวมสารสนเทศที่เปิดเผยไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ในปี 2561

รวบรวมสารสนเทศที่เปิดเผยไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ในปี 2561
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์และตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของความโปร่งใสในการเปิดเผย
ข้อมูล ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทได้
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ รวมทัง้ สิน
้ จ�ำนวน 85 ครัง้
ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. รายงานเกีย
่ วกับงบการเงินรายไตรมาสและรายปีรวม 12 ครัง้
2. รายงานเรือ่ งการเปลีย
่ นแปลงส่วนได้เสียของผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่
(Substantial Shareholders) และกรรมการ รวม 14 ครัง้

นอกจากนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงาน
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียจากกรรมการท่านใด
จะรายงานให้กรรมการท่านอื่นทราบ

3. รายงานเกีย
่ วกับการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและผูบ
้ ริหาร

ระดับสูงต่างๆ ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
รวม 7 ครั้ง คือ
• คุณแววมณี โสภณพินจิ พ้นจากต�ำแหน่ง เลขานุการบริษท
ั
ในเดือนตุลาคม 2560
• คุณนันทิกา นิลวรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วย
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน และ
เลขานุการบริษัท ในเดือนตุลาคม 2560
• คุณแววมณี โสภณพินิจ พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วย
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ในเดือนมกราคม 2561
• คุณณรงค์ ศรีสอ้าน พ้นจากต�ำแหน่ง รองประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
ในเดือนมกราคม 2561
• คุณพจนีย์ ธนวรานิช ได้รบ
ั การแต่งตัง้ เป็น กรรมการอิสระ
ในเดือนมกราคม 2561
• นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ ในเดือนมกราคม 2561
• รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ ได้รับ
การแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ ในเดือนมกราคม 2561

4. รายงานเรื่องการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องรวม 22 ครั้ง จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อม และการจัดตั้งบริษัทย่อย
โดยตรงและโดยอ้อม ได้แก่ (1) อินเตอร์เนชัน
่ แนล
เบฟเวอเรจ เทรดดิง้ (ฮ่องกง) ลิมเิ ต็ด (2) เอเชียยูโร
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
(3) บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
และ (4) เอเชียยูโร อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ
(กว่างตง) คอมพานี ลิมิเต็ด รวมถึงการเข้าซื้อหุ้น
ในบริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด, เมียนมา ซัพพลายเชน
แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส คอมพานี ลิมิเต็ด, เมียนมา
ดิสทิลเลอรี่ ลิมิเต็ด, เวียดนาม เอฟแอนด์บี อัลลายแอนซ์
อินเวสเม้นท์ จ๊อยท์ สต็อก คอมพานี, ไซงอน เบียร์ แอกอฮอล์ - เบฟเวอเรจ จ๊อยท์ สต็อก คอร์ปอเรชัน
่ และ
บริษท
ั ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

5. รายงานเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็นการให้ข้อมูลให้แก่
นักลงทุน รวม 30 ครั้ง เกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูล
ของบริษัทกับผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์ การจัดอันดับ
เครดิตองค์กรโดย มูดดี้ อินเวสเตอร์ เซอร์วส
ิ ทริส เรทติง้ ส์
และฟิทช์ เรทติ้งส์ การออกหุ้นกู้ การจัดสรรหุ้นบริษัทให้แก่
พนักงานตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
ระยะยาวของไทยเบฟ การสรุปรายละเอียดผลประกอบการ
ในไตรมาสต่างๆ ส�ำหรับนักลงทุน การรายงานซึ่งเกี่ยวข้อง
กับบริษัทและบริษัทย่อย และการได้รับการยอมรับให้เป็น
ผู้น�ำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ของกลุ่มดัชนีความยั่งยืน
ระดับโลก (DJSI World) เป็นต้น
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูล
ทั่วไป
(อ้างอิงตามโครงสร้าง)

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 272 3026

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5925

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

2. บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ�ำกัด

เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

(037) 285 016-18

(037) 285 237

โรงงาน

3. บริษัท มงคลสมัย จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ต�ำบลผาจุก
อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

(055) 449 126-30

(055) 449 131

โรงงาน

4. บริษัท ธนภักดี จ�ำกัด

เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290

(053) 849 550-4

(053) 849 555

โรงงาน

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

8. บริษัท สุราแม่โขง จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

9. บริษัท อธิมาตร จ�ำกัด

เลขที่ 170 หมู่ที่ 11 ต�ำบลนิคม
อ�ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

(044) 681 010-3

(044) 627 202

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 ต�ำบลน�้ำพอง
อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

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

(043) 441 017

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

กลุ่มธุรกิจสุรา
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

สายการผลิตสุรา
1. บริษัท แสงโสม จ�ำกัด

6. บริษัท สุราพิเศษทิพราช จ�ำกัด

7. บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด

โรงงาน

(044) 681 223-4

โรงงาน
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ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

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

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 418 หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่ลาด
อ�ำเภอคลองขลุง จังหวัดก�ำแพงเพชร 62120
14. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จ�ำกัด

หมายเหตุ
โรงงาน

โรงงาน
โรงงาน

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) 331 988
(034) 227 754-7
57, 59

(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 สุราพิเศษภัทรลานนา จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

19. บริษัท ประมวลผล จ�ำกัด

เลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ต�ำบลนครชัยศรี
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

(034) 331 157

(034) 331 787

1. บริษัท น�ำยุค จ�ำกัด

เลขที่ 40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(02) 785 7428

(02) 785 7455

2. บริษัท น�ำกิจการ จ�ำกัด

เลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านโพธิ์
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

(044) 955 100-3
Ext. 2050

3. บริษัท น�ำพลัง จ�ำกัด

เลขที่ 22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว
ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

(053) 204 953-4

4. บริษัท น�ำเมือง จ�ำกัด

เลขที่ 16/2 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ต�ำบลท่าวาสุกรี
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

(035) 241 678

5. บริษัท น�ำนคร จ�ำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ต�ำบลท่าโรงช้าง
อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

(077) 914 242

6. บริษัท น�ำธุรกิจ จ�ำกัด

เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

(038) 287 268-9

7. บริษัท น�ำรุ่งโรจน์ จ�ำกัด

เลขที่ 6 หมู่ที่ 15 ต�ำบลศิลา
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

(043) 470 681

8. บริษัท น�ำทิพย์ จ�ำกัด

เลขที่ 530, 532 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลพระประโทน
อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

(034) 258 305

กลุ่มบริษัทผู้จัดจ�ำหน่ายสุรา

(077) 914 249

(043) 470 716
(043) 470 754

โรงงาน
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5929

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) 276 200-09

(035) 276 219

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

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

1. บริษัท ป้อมกิจ จ�ำกัด

เลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านโพธิ์
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

(044) 955 101-3

(044) 955 104-5

2. บริษัท ป้อมคลัง จ�ำกัด

เลขที่ 22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว
ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

(053) 275 211

(053) 275 211
ต่อ 212

3. บริษัท ป้อมโชค จ�ำกัด

เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ต�ำบลท่าวาสุกรี
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

(035) 241 032

(035) 241 032
ต่อ 211

4. บริษัท ป้อมเจริญ จ�ำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ต�ำบลท่าโรงช้าง
อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

(077) 914 242

(077) 914 248

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) 224 222-4

(043) 340 438

7. บริษัท ป้อมนคร จ�ำกัด

เลขที่ 534, 536 ถนนเพชรเกษม
ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000

(034) 252 239

(034) 213 190

8. บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ำกัด

เลขที่ 40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(02) 785 7441

(02) 973 4658

1. บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 783 9100

(02) 783 9122

2. บริษัท เบฟโค จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 783 9100

(02) 783 9122

3. บริษัท โซ วอเตอร์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 783 9100

(02) 783 9122

4. บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ำกัด

เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ต�ำบลล�ำลูกบัว
อ�ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

(034) 993 355

(034) 993 354

หมายเหตุ

กลุ่มธุรกิจเบียร์
1. บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

สายการผลิตเบียร์
1. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

2. บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด

3. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

กลุ่มบริษัทผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
กลุ่มบริษัทจ�ำกัด

โรงงาน
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ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

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

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

3. บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จ�ำกัด

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

4. บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ำกัด

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

5. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ำกัด

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

6. บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

เลขที่ 85 หมู่ที่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง
ต�ำบลเขาสมอคอน อ�ำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180

(036) 489 116-7

(036) 489 115

7. Great Brands Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

1. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

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

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(02) 768 8889

3. บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ำกัด

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(02) 768 8889

4. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด (1)

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, Kowloon, Hong Kong

6. Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.

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

(65) 6435 2880

(65) 6536 9930

7. Oishi Myanmar Limited

1-11, Padonmar Stadium (East Wing)
Bargayar Street, Sanchaung Township, Yangon
the Republic of the Union of Myanmar

8. 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

กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
กลุ่มบริษัทเสริมสุข
1. บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโออิชิ

(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ำกัด เป็น บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
กลุ่มธุรกิจอาหาร

1. บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

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

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

หมายเหตุ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

4. บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

5. บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด(1)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

6. บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

7. บริษัท ก้อยเกี่ยว จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(1)

โทรสาร

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
กลุ่มบริหารช่องทางการจัดจ�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
ซอยวิภาวดี-รังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5555
ต่อ 4704

4. บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 40
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9100

(02) 783 9122

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

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด

เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ซอยวิภาวดี-รังสิต 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5975

2. บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (1)

เลขที่ 363 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.23
ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

(02) 705 9305

(02) 705 9313

3. บริษท
ั ฮาวี ฟูด ดิสตริบวิ ชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (2)

เลขที่ 363 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.23
ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

(02) 705 9305

(02) 705 9313

4. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 7088

5. บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000
(02) 079 7333

(02) 785 7320-2

6. บริษัท อาหารเสริม จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7151-6

(02) 785 7165

7. บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7130-4
(02) 785 5327

(02) 785 7149

กลุ่มบริษัทผู้แทนจ�ำหน่าย

กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง

จ�ำกัด

หมายเหตุ
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ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

8. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7125

9. บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

10. บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7143,
(02) 785 7144

(02) 785 7148

(1)
(2)

หมายเหตุ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด เข้าซื้อหุ้นบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด ได้บริษัทนี้มาจากการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า

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

1. บริษัท เบฟเทค จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 783 9100

(02) 783 9122

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 บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์

เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 2005-2012
ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงสีลม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

4. บริษัท ทศภาค จ�ำกัด

เลขที่ 90 อาคารซีดบ
ั เบิล
้ ยู ทาวเวอร์
ชัน
้ ที่ 15 ยูนต
ิ บี 1501-2, ชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 018 2000
(02) 018 2100

(02) 018 2077
(02) 018 2088

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

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

6. บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

7. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7344

8. บริษัท สุราไทยท�ำ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่ได้
ประกอบ
กิจการ

9. บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่ได้
ประกอบ
กิจการ

10. บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่ได้
ประกอบ
กิจการ

หยุด
ด�ำเนินการ

กลุ่มอื่นๆ

จ�ำกัด (1)

(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

(02) 785 5882
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1. International Beverage Holdings Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

2. BeerCo Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

3. Wellwater Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

4. InterBev (Singapore) Limited

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

5. InterBev (Cambodia) Co., Ltd.

Phnom Penh Centre, Building A
3rd Floor, Room 324, Tonle Bassac
Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

(855) 23 210 918

6. InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

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

(603) 7960 1839

(603) 7960 3361

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

(603) 2050 1888

(603) 2031 8618

7. Best Spirits Company Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

8. International Beverage Holdings (UK) Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 779001

9. International Beverage Holdings (China)

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

10. Beer Chang International Limited

438 Alexandra Road #05-01 Alexandra Point
Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

กลุ่มบริษัทต่างประเทศ

Limited

หมายเหตุ

Dormant

Dormant

11. International Beverage Trading Limited

O’Hara House, One Bermudiana Road, Hamilton, Bermuda

(1) 441 292 7337

(1) 441 295 5655

12. InterBev Investment Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

13. International Beverage Vietnam Company

Room 605, CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong
Hau Ward Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

84 (4) 7108 9898

84 (4) 7108 9899

14. International Beverage Holdings

438 Alexandra Road #05-01 Alexandra Point
Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

15. BevCo Limited

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

16. International Beverage Trading

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

(852) 2848 0249

(852) 2810 4525

17. International Beverage Holdings Limited

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

(1) 415 292 4770

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

18. Super Brands Company Pte. Ltd.

438 Alexandra Road #05-01 Alexandra Point
Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

19. Blairmhor Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

20. Inver House Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

21. InterBev Trading (China) Limited

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

(86) 8774 010319

(86) 8774 010319

22. Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

Yulin Village, Shuangjiang Town, Eshan County
(86) 8774 022068
Yuxi City, Yunnan, People’s Republic of China 653200

(86) 8774 022199

23. InterBev Trading (Hong Kong) Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

24. Blairmhor Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

25. Wee Beastie Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

26. Moffat & Towers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

27. Glen Calder Blenders Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

Limited

(Singapore) Pte. Limited

(Hong Kong) Limited (1)
USA, Inc.

Nontrading
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ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ

28. Hankey Bannister & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

29. R.Carmichael & Sons Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

30. J MacArthur Junior & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

31. Mason & Summers Limited (2)

One Fleet Place London England EC4M 7WS

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

32. James Catto & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

33. The Knockdhu Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

34. Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

35. The Pulteney Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

36. The Balblair Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

37. InterBev Timor, Unipessoal, Lda.

Rua Presidente Nicolau Lobato, Timor Plaza
Suite # 330, 3rd Andar Comoro
Dom Aleixo Dili Timor Leste

(670) 332 3335

38. Asiaeuro International Beverage

Unit 706A, 7/F., New East Ocean Centre
Nog Science Museum Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

(852) 3996 0332

(852) 3996 0311

39. Asiaeuro International Beverage

49-7 and 49-8, Qingping Road

(86) 0769 8209

(86) 0769 8128

40. Alliance Asia Investment Private Limited (5)

60 Paya Leber Road, #08-43 Paya Leber Square
Singapore 409051

(65) 6438 1330

(65) 6438 1332

41. Alliance Strategic Investments Ptd. Ltd.(5)

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

42. Myanmar Supply Chain and Marketing

33,6 1/2 Miles, Pyay Rosd, Haing Township, (11) Quarter

(95) 1 654 938

(95) 1 534 986

43. Myanmar Distillery Co., Ltd.(6)

33,6 1/2 Miles, Pyay Rosd, Haing Township, (11) Quarter

(95) 1 654 938

(95) 1 534 986

44. Vietnam F&B Alliance Investment

Suite 502B, 5th Floor, HCO Building
44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao Ward
Hoan Kiem District, Hanoi City
Socialist Republic of Vietnam

024 6282 0834
024 6282 0835

04 382 51733

45. Vietnam Beverage Company Limited(7)

Suite 502A, 5th Floor, HCO Building, 44B Ly Thuong Kiet
Tran Hung Dao Ward Hoan Kiem District, Ha Noi City
Socialist Republic of Vietnam

091 380 6820

46. Saigon Beer-Alcohol-Beverage

187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5

0283 829 4083

0283 829 6856

47. Saigon Beer Western

Tra Noc Industrial Park, Tra Noc Ward, Binh Thuy District
Can Tho Province, Socialist Republic of Vietnam

029 2384 3333

071 0384 3222

48. Chuong Duong Beverages

606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCMC
Socialist Republic of Vietnam

028 3836 7518

028 3836 7176

49. Sai Gon-Quang Ngai Beer

Quang Phu Industrial Park, Quang Phu Ward Quang
Ngai City, Socialist Republic of Vietnam

025 5625 0905

025 5625 0910

50. Binh Tay Liquor Joint Stock Company(8)

621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6, HCMC

028 3967 0585

51. Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol

Section 6, Thanh Ba Town, Phu Tho Province
Socialist Republic of Vietnam

024 3884 0392

021 0388 5605

52. Saigon - Nghetinh Beer

54 Phan Dang Luu Street, Truong Thi Ward, Vinh City

023 8384 2168

038 383 3879

53. Saigon - Songlam Beer Joint Stock

Zone 1, Hung Dao Ward, Hung Nguyen District
Nghe An Province, Vietnam, Socialist Republic of Vietnam

023 8366 2664

023 8358 7226

54. Saigon - Ha Noi Beer Corporation(8)

A2 CN8 Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward
Nam Tu Liem District, Hanoi City
Socialist Republic of Vietnam

024 3765 3360

024 376 53336

(Hong Kong) Limited (3)

(Guangdong) Co., Ltd. (4)

Service Co., Ltd. (6)

Joint Stock Company(7)

Corporation(7), (8)

Joint Stock Company(8)

Joint Stock Company(8)

Joint Stock Company(8)

Joint Stock Company(8)

Joint Stock Company(8)

Company(8)

Qing Hu Tou, Tangxia Town, Dongguan City
People’s Republic of China

Yangon, Union of Myanmar
Yangon, Union of Myanmar

HCMC, Socialist Republic of Vietnam

Socialist Republic of Vietnam

Nghe An Province, Socialist Republic of Vietnam

9688

Dormant

2667
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

12 Dong Du Street, Ben Nghe Ward, District 1

028 3823 4581

08 274157

56. Northern Sai Gon Beer Trading

Lot CN - 01 - 05 Ninh Hiep Industrial Zone
Ninh Hiep Ward, Gia Lam District, Ha Noi City
Socialist Republic of Vietnam

024 3987 8467

09 786403

57. Sai Gon Beer Bac Trung Bo Trading

Joint Stock Company(8)

Dong Vinh Small Industrial Park, Dong Vinh
Ward,Vinh City, Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam

023 8384 2044

038 356 4839

58. Saigon Beer Center Trading

02 Thi Sach St, Ben Nghe Ward, District 1

028 3827 0946

028 3825 7191

59. Bia Saigon Mien Trung Trading

Number 7, Street 1, An Don Industrial Park
An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Socialist Republic of Vietnam

023 6393 7586

051 1392 1527

60. Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading

190 Nguyen Van Linh Street, Eatu Town
Buon Ma Thuot City, Daklak Province
Socialist Republic of Vietnam

026 2382 5303

026 2382 5305

61. Saigon Beer Nam Trung Bo Trading Joint

Ruote 1 Dien Phu Dien Phu Town
Dien Khanh District, Khanh Hoa Province
Socialist Republic of Vietnam

025 8377 1179

025 8377 1079

62. Saigon Beer Eastern Trading Joint Stock

46/19 D1 St, Binh Phu Zone, Binh Chuan Ward
Thuan An Town, Binh Duong Province
Socialist Republic of Vietnam

027 4381 3509

065 0383 5038

63. Saigon Song Tien Beer Trading

Tan Vinh Thuan, Tan Ngai Town
Vinh Long City, Vinh Long Province
Socialist Republic of Vietnam

09 3100 0066

070 388 8047

64. Saigon Song Hau Beer Trading

1/1A Dinh Tien Hoang Street, Thoi Binh Ward
Ninh Kieu District Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam

029 2376 4042

029 2376 6431

65. SA BE CO Mechanical Co., Ltd(8)

215 Dao Duy Tu, Ward 6, District 10, HCMC
Socialist Republic of Vietnam

028 3957 3310

028 3957 3312

66. Saigon - Soc Trang Beer One Member

Lot S An Nghiep Industrial Zone, An Hiep Commune
Chau Thanh District, Soc Trang Province
Socialist Republic of Vietnam

029 9362 6368

67. Saigon - Beer Northeast Trading Joint

No. 2A Cai Lan Industrial Zone, Bai Chay Ward
Ha Long City, Quang Ninh Province
Socialist Republic of Vietnam

020 3384 3643

020 3384 3643

68. Sai Gon - Ha Tinh Beer Member Company

12th Kilometer bypass Ha Tinh City

02 393 887 250

02 393 691 879

69. Sai Gon - Beer Packaging Joint Stock

621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6

027 4377 5267

023 3384 3643

70. Saigon Beer Company Limited (8), (10)

187 Nguyen Chi Thanh Street, ward 12
District 5, HCMC, Socialist Republic of Vietnam

(65) 6318 9393

(65) 6271 0811

71. Saigon Beer Group Company Limited (8), (11)

187 Nguyen Chi Thanh Street, ward 12
District 5, HCMC, Socialist Republic of Vietnam

72. Fraser and Neave, Limited

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

(65) 6318 9393

(65) 6271 0811

73. Frasers Property Limited(9)

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

(65) 6276 4882

(65) 6276 6328

74. Liquorland Limited

8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL, Northern Ireland

(44) 289 077 3990 (44) 289 037 0566

75. Thanh Nam Consultant Investment -

50A Bui Thi Xuan St, Ben Thanh Ward, District 1

028 402851

76. Mechanical and Industrial Construction

929 - 931 Route 1A, Thoi An Ward, District 12
HCMC, Socialist Republic of Vietnam

(ext:10)

55. Sai Gon - Beer Trading Company

Limited(8)

Joint Stock Company(8)

Joint Stock Company(8)

Joint Stock Company(8)

Joint Stock Company(8)

Stock Company(8)

Company(8)

Joint Stock Company(8)

Joint Stock Company(5)

Limited Company(8)

Stock Company(8)

Limited(8)

Company(8)

Engineering And Technology Transfer
Joint Stock Company(8)
Joint Stock Company(8)

HCMC, Socialist Republic of Vietnam

HCMC, Vietnam, Socialist Republic of Vietnam

Thach Tan Commune, Thach Ha District
Ha Tinh Province, Socialist Republic of Vietnam

HCMC, Socialist Republic of Vietnam

HCMC, Socialist Republic of Vietnam

023 717 3554

023 7177 3201

หมายเหตุ
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ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

77. Saigon - Tay Do Beer Beverage

Lot 22, Tra Noc 1 Industrial Zone, Tra Noc Ward
Binh Thuy District, Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam

029 2384 2538

071 0384 2310

78. Saigon Binh Tay Beer Group Joint Stock

8 Nam Ky Khoi Nghia St, Nguyen Thai Binh Ward
District 1, HCMC, Socialist Republic of Vietnam

028 3824 3586

028 3915 1856

79. Saigon - BacLieu Beer Joint Stock

Lot B5, Tra Kha Industrial Zone, Ward 8, Bac Lieu City,
Bac Lieu Province, Socialist Republic of Vietnam

029 1378 0781

028 3915 1856

80. Truong Sa Food - Food Business Joint

Lot G-64, 11street, Song Da Community zone
Zone 06, Hiep Binh Chanh Ward, District Thu Duc
HCMC, Socialist Republic of Vietnam

028 3726 2925
028 7305 5455

028 3726 2941

81. Saigon - Phutho Beer Joint Stock

Trung Ha Industrial Park, Hong Da Commune
Tam Nong District, Phu Tho Province
Socialist Republic of Vietnam

021 0365 0688

021 0365 0686

82. Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock

01 Nguyen Van Linh, Ward Tan An, Buon Ma Thuot City
DakLak Province, Socialist Republic of Vietnam

026 2387 7519

050 0387 7455

83. Tan Thanh Investment Trading Company

66 Tan Thanh St, Ward 12, District 5, HCMC
Socialist Republic of Vietnam

028 6290 6060

098 388 8350

84. Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock

Tan Vinh Thuan Hamlet, Tan Ngai Commune
Vinh Long City, Vinh Long Province
Socialist Republic of Vietnam

027 0389 5999

027 0389 5688

85. Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock

D1, D2 Street-Thanh Loc Industrial Zone
Thanh Loc Commune, Chau Thanh District
Kien Giang Province, Socialist Republic of Vietnam

0297 3919 699

86. Saigon - Khanh Hoa Beer Joint Stock

Dien Phu industrial section, Dien Phu commune
Dien Khanh district, Khanh Hoa Province
Socialist Republic of Vietnam

025 8377 0999

87. Saigon - Bentre Beer Joint Stock

Phuoc Hau Hamlet, An Phuoc Commune
Chau Thanh District, Ben Tre Province
Socialist Republic of Vietnam

027 5363 5678

88. Saigon - Lamdong Beer Joint Stock

Lot CN5, Loc Son Industrial Park, Loc Son Ward
Bao Loc City, Lam Dong Province
Socialist Republic of Vietnam

090 3923 3389

89. Me Linh Point Limited(8)

02 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Socialist Republic of Vietnam

028 3822 1738

028 3822 1737

90. Crown Beverage Cans Saigon Limited(8)

Hanoi Route, Hiep Phu Ward, District 9, HCMC
Socialist Republic of Vietnam

028 3896 1640

028 3896 2141

91. Malaya-Vietnam Glass Limited(8)

Floor 11, REE Tower, No. 9, Doan Van Bo Street Ward 12
District 4, HCMC, Socialist Republic of Vietnam

028 3940 4149

028 3940 4293

92. San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging

1 Le Van Khuong Street, Hiep Thanh Ward
District 12, HCMC, Socialist Republic of Vietnam

028 3717 5515

028 3717 5520

93. Vietnam Spirits and Wine Ltd.(8)

621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6, HCMC
Socialist Republic of Vietnam

028 3967 5617

023 854 2732

Joint Stock Company(8)

Company(8)
Company(8)

stock Company(8)

Company(8)

Company(8)
Limited(8)

Company(8)

Company(8)

Company(8)

Company(8)

Company(8)

Company Limited(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

หมายเหตุ

025 8377 0789

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited (“IBHL Singapore”) ได้บริษัทนี้มาจากการเข้าซื้อหุ้นของ Alliance Asia Investment Private Limited
(“AAIPL”) และ Alliance Strategic Investments Pte. Ltd. (“ASIPL”) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
IBHL Singapore ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd. และ Myanmar Distillery Co., Ltd. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
Beer Co Limited (“BeerCo”) ได้บริษัทนี้มาจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company (“Vietnam F&B”)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
Vietnam Beverage Company Limited (“Vietnam Beverage”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย Vietnam F&B ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Saigon Beer-Alcohol- Beverage
Corporation (“SABECO”) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อจาก Frasers Centrepoint Limited เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

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
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NOTE

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

โทร. +66 2 785 5555 แฟ็กซ์. +66 2 272 3026 www.thaibev.com

