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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

ข้อมูลสําหรับนักลงทุน

ข้อมูล
สําหรับนักลงทุน
วันที่เสนอขายหลักทรัพย์

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

30 พฤษภาคม 2549

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังหักเงินสํารองที่จัดสรรแล้ว
และเงินลงทุน โดยขึ้นอยู่กับ
กระแสเงินสดของบริษัท

ราคาเสนอขายหลักทรัพย์
S$ 0.28

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

สิ้นปีงบการเงิน

ราคาหุ้น (ราคาปิด)*

30 กันยายน

บริษัทผู้สอบบัญชี

ราคาสูงสุด S$ 0.935
ราคาตํ่าสุด S$ 0.575

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด

* ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
ถึง 30 กันยายน 2562

ราคาหุ้นไทยเบฟ

ราคา
(เหรียญสิงคโปร์)

ราคาปิดไทยเบฟ

STI (ปรับฐาน)

SET (ปรับฐาน)

1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์:

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์:

www.thaibev.com/ir.html

อีเมลแผนกนักลงทุนสัมพันธ์:
ir@thaibev.com

ปริมาณการซื้อขายหุ้นไทยเบฟรายเดือน

ปริมาณซือ้ ขาย
(ล้านหุน
้ )
700
600
500
400
300
200
100
0
ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

ข้อมูลสําคัญทางการเงิน

ข้อมูลสําคัญ
ทางการเงิน
ต.ค. - ก.ย.
2562

ต.ค. - ก.ย.
2561
(ปรับปรุงใหม่)

งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย

267,357

229,695

รายได้รวม

274,110

236,416

ต้นทุนขาย

189,966

162,893

กําไรขั้นต้น

77,391

66,802

กําไรจากการดําเนินงาน

32,507

24,805

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

38,462

29,175

กําไรสุทธิ

26,083

19,609

6,634

6,086

45,096

35,261

77,318

75,228

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

329,922

342,694

สินทรัพย์รวม

407,240

417,922

48,550

37,459

หนี้สินไม่หมุนเวียน

208,365

224,990

หนี้สินรวม

256,915

262,449

ส่วนของผู้ถือหุ้น

150,325

155,473

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

407,240

417,922

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

เท่า

1.59

2.01

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

เท่า

0.71

0.88

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

6.41

5.49

ระยะเวลาสินค้าคงเหลือเฉลี่ย

วัน

81.72

89.57

ระยะเวลาชําระหนี้

วัน

15.00

14.23

วงจรเงินสด

วัน

73.13

80.83

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

ต.ค. - ก.ย.
2562

ต.ค. - ก.ย.
2561
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น

%

28.95

29.08

อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

%

16.87

15.35

อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

%

14.39

12.70

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

%

118.36

89.82

อัตรากําไรสุทธิ

%

9.76

8.54

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

%

17.06

13.62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

6.32

6.41

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

43.40

35.98

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

เท่า

0.65

0.75

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.71

1.69

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.46

1.49

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

เท่า

4.33

5.52

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย

เท่า

6.31

7.45

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

* กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสม 12 เดือน นับตั้งแต่ตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 รวมกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ของธุรกิจที่ซื้อกิจการมาจํานวน 2,530 ล้านบาท
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

ข้อมูลสําคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย

267

สัดส่วนรายได้
จากการขายปี 2562

พันล้านบาท

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

230
พันล้านบาท

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

6%

ธุรกิจอาหาร

6%

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

43%

ธุรกิจสุรา

45%

ธุรกิจเบียร์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ปริมาณการขาย

(ล้านลิตร)

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

ล้านลิตร
3 ,000

2,700
2,500

2,061
2,000

1,737

1,647

1,500

1,000

721

661

500

ธุรกิจสุรา

ธุรกิจเบียร์

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

สารจาก
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2562 นับเป็นปีที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
สามารถสร้างความเติบโตในด้านรายได้และผลกําไรอย่าง
โดดเด่น จากการเติบโตของยอดขายในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
และสามารถรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศ
ได้อย่างมั่นคง ในปีนี้ตลาดเครื่องดื่มในประเทศปรับตัวดีขึ้น
ตามอุปสงค์ในประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกําลังซื้อ
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
นอกจากการสร้างความมั่นคงแก่ธุรกิจในประเทศแล้ว ไทยเบฟ
ยังให้ความสําคัญกับการขยายธุรกิจสู่อาเซียน ภายหลังจาก
การเข้าซื้อหุ้นบริษัท ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ
คอร์เปอเรชัน
่ (“ซาเบโก้”) และหุน
้ บริษท
ั ในกลุม
่ แกรนด์รอยัลกรุป
๊
ในปีก่อนหน้า บริษัทได้สร้างทีมงานและเริ่มทํางานร่วมกันเพื่อ
แบ่งปันความรู้และขยายโอกาสทางธุรกิจ บริษัทภูมิใจที่ได้สร้าง
การเติบโตและเสริมสร้างความเป็นผู้นําให้กับธุรกิจรวมถึงการ
สร้างรากฐานในการดําเนินงานให้แข็งแกร่งสําหรับธุรกิจเครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์ในประเทศเวียดนามและเมียนมาในปีนี้ รวมถึงได้
ขยายไปสู่ธุรกิจเบียร์ในประเทศเมียนมาผ่านการลงทุนโดย
บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด ใน เอเมอรัลด์ บริวเวอรี่
เมียนมา ลิมิเต็ด โดยได้เริ่มผลิตเบียร์ “ช้าง” และทําการตลาด
เพื่อสร้างตราสินค้าในประเทศเมียนมา

สําหรับผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในรอบปี
บัญชี 2562 มีรายได้จากการขาย 267,357 ล้านบาท
กําไรสุทธิ 26,083 ล้านบาท และกําไรจากการแบ่งปันกําไรส่วนที่
เป็นของบริษท
ั ใหญ่เป็น 23,273 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 29.7
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคณะกรรมการบริษัท
เสนอให้จา่ ยเงินปันผลรวมสําหรับปี 2562 เป็นหุน
้ ละ 0.48 บาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 52 ของกําไรจากการ
แบ่งปันกําไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ และเป็นเงินปันผลรวม
ทั้งสิ้น12,054 ล้านบาท นับเป็นเงินปันผลจ่ายที่ปรับเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้าซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของกําไรของบริษัท
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร
รวมทั้งพนักงานทุกท่าน สําหรับความทุ่มเท ความอุตสาหะและ
เป็นกําลังสําคัญในการขยายธุรกิจรวมทั้งนําพาไทยเบฟ
ขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มระดับภูมิภาคที่มีทั้งความมั่นคงและ
ความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง ด้วยการดําเนินงาน
โดยยึดหลักความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของไทยเบฟ
ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจสําหรับ
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยเบฟที่ท่าน
มอบให้แก่บริษัทตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ
สนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต

เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

สารจาก
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

สารจากกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ผมมีความยินดีท่ีจะเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน) สามารถกลับมาสร้างผลการดําเนินงานที่น่าภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง
ในปี 2562 กล่าวคือ บริษท
ั มีการเติบโตของรายได้เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 16.4 เป็น
267,357 ล้านบาท และมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 26,083 ล้านบาท เติบโตถึง
ร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ยอดขายที่เติบโตเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การฟื้นตัวของกําลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศ และการสร้างการเติบโต
รวมถึงความเป็นผู้นําในธุรกิจเครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียนของบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ 2020
บริษัทมีความยินดีที่ธุรกิจสุราสําหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
มีการเติบโตของรายได้ถึงร้อยละ 8.6 เป็น 115,036 ล้านบาท และมีอัตรา
กําไรทีด
่ ขี น
ึ้ โดยมีการเติบโตของกําไรสุทธิทรี่ อ้ ยละ 10.4 เป็น 19,568 ล้านบาท
อันเนื่องมาจากปริมาณขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากกําลังซื้อของผู้บริโภค
ที่ปรับตัวดีขึ้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งและรักษาความเป็น
ผู้นําของธุรกิจสุราอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้บริษัทได้เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้
ผลิตภัณฑ์สุราขาวรวงข้าวโดยเปลี่ยนมาใช้ขวดใหม่ที่มีการพิมพ์นูนคําว่า
“รวงข้าว” ลงไปบนขวด นอกจากนีย
้ งั ได้ขยายกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ไปสูต
่ ลาดวอดก้า
โดยนําตราสินค้า “คูลอฟ วอดก้า” ของเราจากสกอตแลนด์เข้ามาผลิตใน
ประเทศไทย และได้เริม
่ วางจําหน่ายสุราแช่ตรา “พญานาค” เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่นิยมดื่มเครื่องดื่มสุราแช่สมุนไพรไทย สําหรับ
ธุรกิจสุราในประเทศเมียนมา การปรับเปลี่ยนฉลากสินค้าให้มีรูปลักษณ์
ทันสมัยประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้แกรนด์รอยัลกรุ๊ปมีการ
เติบโตของปริมาณขายอย่างน่าพอใจเป็นตัวเลขสองหลัก
ในปี 2562 ธุรกิจเบียร์ในประเทศมีการเติบโตที่ดีตามตลาดเบียร์ที่เริ่ม
ฟื้นตัว และธุรกิจเบียร์ของซาเบโก้ในเวียดนามมีการเติบโตที่น่าภูมิใจเช่นกัน
ส่งผลให้ธรุ กิจเบียร์มรี ายได้เติบโตร้อยละ 26.6 เป็น 119,598 ล้านบาท และ
มีกาํ ไรสุทธิ 3,154 ล้านบาท ในปีนเี้ ป็นปีทเี่ บียร์ชา้ งได้กา้ วเข้าสูป
่ ท
ี ี่ 25 และ
บริษท
ั เฉลิมฉลองด้วยการเปิดตัว “เบียร์ช้าง 25 ปี โคลด์ บริว ลาเกอร์” ซึ่ง
ใช้วัตถุดิบจากมอลต์ 100% และใช้นวัตกรรมการกรองเบียร์อันเป็นเทคนิค
พิเศษที่ดึงรสชาติและกลิ่นของมอลต์ออกมาได้อย่างเต็มที่ สําหรับซาเบโก้
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจและสร้างซาเบโก้ให้เป็นบริษัท
ระดับสากลที่ดําเนินงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงการสร้างตราสินค้าให้มีความ
แข็งแกร่ง บริษัทได้ปรับโฉมตราสินค้า “Bia Saigon” ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่
สะท้อนถึงภาพลักษณ์ทท
ี่ น
ั สมัย และเป็นตราสินค้าทีภ
่ าคภูมใิ จของชาวเวียดนาม
นอกจากนี้ บริษัทมีความยินดีที่ได้ขยายธุรกิจเบียร์ไปยังประเทศเมียนมา
ผ่านการลงทุนโดย บริษท
ั เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมเิ ต็ด ใน Emerald Brewery
Myanmar Ltd. และเริ่มผลิตและจัดจําหน่ายเบียร์ “ช้าง” อย่างเป็นทางการ
ในตลาดเมียนมาด้วยกระแสตอบรับจากผูบ
้ ริโภคทีด
่ ี
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2562 มีการเติบโตของรายได้ร้อยละ
7.5 เป็น 17,390 ล้านบาท จากการเติบโตของปริมาณขายของสินค้าหลักคือ
นํ้าดื่ม เครื่องดื่มอัดลมและชาเขียว โดยบริษัทยังคงคํานึงถึงการปรับเปลี่ยน
สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง บริษัทได้
ปรับลดปริมาณนํ้าตาลและนําเสนอเครื่องดื่มไม่มีน้ําตาลแก่ผู้บริโภคมากขึ้น

สอดคล้องกับแนวโน้มเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพที่เริ่มมีมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ยังคงมีผลขาดทุนในปีนี้
แต่บริษัทมีความยินดีที่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สามารถกลับมามี
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
(EBITDA) จํานวน 555 ล้านบาท นับเป็นผลสําเร็จจากความพยายาม
มุ่งเน้นขายสินค้าที่มีอัตรากําไรที่สูงขึ้น ผ่านช่องทางกระจายสินค้าที่มีกําไร
ที่มากขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่าย
สําหรับธุรกิจอาหารในปี 2562 มุง่ เน้นทีก
่ ารขยายสาขา ทําให้มรี ายได้เพิม
่ ขึน
้
ร้อยละ 17.3 เป็น 15,561 ล้านบาท และมีกําไร 472 ล้านบาท โดยในปีนี้
บริษัทเปิดร้านอาหารเพิ่มขึ้นถึง 56 สาขาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด
และมีนวัตกรรมอาหารที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ได้ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด
เดลิเวอรี่ ในปีนี้ บริษัทได้ขยายไปสู่ธุรกิจอาหารสําเร็จรูปมากขึ้นและ
สร้างตราสินค้า “โออิชิ อีทโตะ” ขึ้นมาพร้อมกับปรับเปลี่ยนเมนูใหม่
เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ไทยเบฟมุ่งมั่นในการดําเนินงานโดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่
ไปกับการสร้างการเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจ ในปีนี้บริษัทมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับเป็น Industry Leader ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
และได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืน DJSI World
และ DJSI Emerging Markets ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอีกครั้งหนึ่ง
โดยไทยเบฟเป็นบริษัทแรกของอาเซียนในประเภทอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ที่ได้รับการคัดเลือก นับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
สําหรับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษท
ั ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตามวิสย
ั ทัศน์ 2020 เราเชือ่ มโยงประสบการณ์พนักงานในกลุม
่ ด้วยระบบ
Beverest ซึ่งเป็นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับจาก
บริษัทชั้นนําในโลก นอกจากนั้น บริษัททําการพัฒนาผู้มีศักยภาพของกลุ่ม
ตั้งแต่ระดับคนรุ่นใหม่ไปถึงผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันทั้งจากประเทศไทย
สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และเมียนมา เพือ่ ผสานพลังทัง้ กลุม
่ ในการสร้าง
ให้อาเซียนเป็นบ้านของเราอย่างแท้จริง นอกจากนี้ จากการที่กว่าครึ่งหนึ่ง
ของพนักงานของเราเป็นคนรุน
่ ใหม่ บริษท
ั จึงเน้นในเรือ่ งการเพิม
่ พูนศักยภาพ
ของพนักงานในยุคดิจิทัลรวมถึงสร้างโอกาสไร้ขีดจํากัดให้แก่พนักงาน
เพื่อเสริมสร้างโอกาสการเติบโตในสายอาชีพในระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งในประเทศไทย อาเซียน และประเทศอื่น ๆ
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่า นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้เ กี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน สําหรับความไว้วางใจที่มีให้เ ราเสมอมา และขอขอบคุณ
คณะกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงานในกลุ่มไทยเบฟทุกท่าน ในความตั้งใจ
และการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานตลอดปีที่ผ่านมา เราจะสร้างสรรค์
และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตของธุรกิจไปด้วยกันอย่างมั่นคงภายใต้
การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อันจะนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
กรรมการอิสระ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการอิสระ

พลเอก นายแพทย์ชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ

นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
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ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายอึ๊ง ตัก พัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น
กรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์
กรรมการอิสระ

นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์
กรรมการ

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
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คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายโฆษิต สุขสิงห์
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ดร. เอกพล ณ สงขลา
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายปราโมทย์ หรรษมนตร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายบรรจง ชินธนะศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการและรองกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการและรองกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการและรองกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายกมลนัย ชัยเฉนียน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายฌอง เลอเบรอตง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

คณะจัดการ
1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์
• ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ

6. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารช่องทางการจําหน่าย

2. นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
• ผู้บริหารสูงสุด กํากับดูแลปฏิบัติการ
ประเทศไทย

7. นายโฆษิต สุขสิงห์
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์ (ประเทศไทย)
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
• สายพัฒนาความเป็นเลิศ

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
• ผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม
4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม
5. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• รองผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม
• ผู้บริหารสูงสุด ด้านการเงินและบัญชี
ธุรกิจต่างประเทศ

8. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
9. ดร. เอกพล ณ สงขลา
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล
10. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)

11. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย)
12. นายกมลนัย ชัยเฉนียน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารทั่วไป
13. นายฌอง เลอเบรอตง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายพัฒนาธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
14. นายปราโมทย์ หรรษมนตร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• สํานักการผลิตสุรา
15. นายบรรจง ชินธนะศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• สายงานบัญชี
16. นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
• ผู้บริหารสูงสุด สายสนับสนุน

17

18

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผู้บริหาร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

•

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

•

26 ตุลาคม 2546

31 มกราคม 2561

ประวัติการศึกษาและการอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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 เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 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
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัททีซีซี
2547 - มิถุนายน 2561
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
มีนาคม 2559 - มกราคม 2561
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

อื่น ๆ
•

•
•
•

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดัรยะห์ เกเบซารัน ปังลีมา เซอตียา มะห์โกตา (พี.เอส.เอ็ม)
โดยได้รับคํานําหน้านาม “ตันสรี” (Tan Sri) จากประเทศมาเลเซีย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สหไมตรี มหาเสนา ราชมิตราภรณ์
ที่มีเกียรติสูงสุดด้านการทูต แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
รางวัล “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการ จากกระทรวงพาณิชย์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

•

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

•

26 ตุลาคม 2546

31 มกราคม 2561

ประวัติการศึกษาและการอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•
•
•
•
•

อื่น ๆ
•

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 เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
มกราคม 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 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
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัททีซีซี
มีนาคม 2559 - มกราคม 2561
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

•
•

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาสิริวัฒน์ราชมิตราภรณ์ อันดับหนึ่งที่มีเกียรติอันสูงสุด
ด้านการทูต ราชอาณาจักรกัมพูชา
ตําแหน่งทางด้านสังคม
- รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
- กรรมการศิริราชมูลนิธิ
- กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี
- กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- กรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
- กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
- กรรมการคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
- กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง

-

19

20

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

•

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

•

ประวัติการศึกษาและการอบรม

•

27 เมษายน 2555

31 มกราคม 2561
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ จากสถาบันปฏิรูปที่ดิน
ไต้หวัน ร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, USA
ประกาศนียบัตรการสอนสิทธิมนุษยชน
จากมหาวิทยาลัยสตราบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส
Director Accreditation Program (DAP) 2548
Board Failure and How to Fix It, Improving the Quality of
Financial Reporting Certificate 2547
Finance for Non-Finance Director (FN) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Business Future Series (BFS 3) 2561
Singapore Institute of Directors (SID)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•
•

•

•

•

เมษายน 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการคุม
้ ครองการทํางานประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กันยายน 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•

•

•

•

2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
สภากาชาดไทย
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2535 - 2562
ผู้บรรยายสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เนติบัณฑิตยสภา
2552 - 2558
กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

นายอึ๊ง ตัก พัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการศึกษาและการอบรม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

29 พฤษภาคม 2547

31 มกราคม 2561
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเนติบัณฑิตอังกฤษ จากสํานักเกรย์สอินน์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรีทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
Audit Committee Program (ACP) 2547
Effective Audit Committee & Best Practice 2546
Director Accreditation Program (DAP) 2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

27 มีนาคม 2549

31 มกราคม 2561

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

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

•

•

•

•

•

•

•

•

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

อื่น ๆ

รางวัลนักกฎหมายดีเด่นภาคเอกชน กองทุนศาสตราจารย์สัญญา
ธรรมศักดิ์ ในปี 2554
• เคยดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มากกว่า 12 ปี
• มีประสบการณ์มากมายในภาครัฐและในวงการกฎหมาย
•

•

2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
มีนาคม 2561- ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
(Chairman and Independent Director)
SP Chemical Pte. Ltd.
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการอิสระ (Independent Non-Executive Chairman)
Sing Investment & Finance Limited
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
2549 - มีนาคม 2562
ประธานกรรมการอิสระ (Independent Non-Executive Chairman)
SP Chemical Holdings Ltd.
กรกฎาคม 2545 - ธันวาคม 2560
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
Engro Corporation Ltd.
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

อื่น ๆ
•

มีประสบการณ์มากมายในวงการธนาคารและการเงิน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

•

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

•

ประวัติการศึกษาและการอบรม

•

•
•
•

•

31 มกราคม 2561

•

•
•
•
•
•
•

•

ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.)
จาก Syracuse University, USA (ด้วยทุน USAID)
ปริญญาบัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 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)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Business Future Series (BFS 3)
Singapore Institute of Directors (SID)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•
•
•
•
•
•

มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี
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
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
เมษายน 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
เมษายน 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน 2559 - พฤศจิกายน 2560
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
มิถุนายน 2552 - มีนาคม 2559
กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
มิถุนายน 2555 - เมษายน 2557
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
เมษายน 2553 - กรกฎาคม 2556
กรรมการ
บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด)
พฤศจิกายน 2551 - มีนาคม 2556
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการศึกษาและการอบรม

กรรมการอิสระ

27 มีนาคม 2549

26 มกราคม 2560
•
•
•

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จาก National University of Singapore
Chartered Financial Analyst (CFA) Charter
จาก CFA Institute
Director Accreditation Program (DAP) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•
•
•

2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
Sing Investments & Finance Limited
ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
- Advisory Services Octagon Advisors Pte. Ltd.
กรรมการ
- Octagon Advisors (Shanghai) Co., Ltd.

อื่น ๆ
•

สมาชิก Advisory Council of PrivEx.

กรรมการอิสระ

27 มีนาคม 2549

26 มกราคม 2560
•
•
•
•
•
•

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)
กรรมการ
- สภากาชาดไทย
2560 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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
รางวัลคุณูปการตลอดชีวิต จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพประเทศญี่ปุ่น
ในวาระการประชุมเฉลิมฉลองครบ 90 ปีของสมาคมฯ ที่นครโกเบ
ประเทศญี่ปุ่น
สมาชิก International Union of Immunological Societies

23

24

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

พลเอก นายแพทย์ชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการศึกษาและการอบรม

27 มีนาคม 2549

26 มกราคม 2560
•
•
•
•
•
•

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จาก Georg-August Universität zu Goettingen
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
จาก Westf. Wilhelms Universität zu Münster
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ลัคกี้ มิวสิค จํากัด (มหาชน)
•

อื่น ๆ
•

•
•
•
•

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
(มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุด
(มหาวชิรมงกุฎ)
- เหรียญรัตนาภรณ์ (ภปร.) ชั้นที่ 4
สมาชิกถาวรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติและแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ (ประเทศไทย)
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

31 มกราคม 2561

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วท.บ., พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
FRCS Edinburgh ประเทศอังกฤษ
Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
นักบริหารสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
นักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สํานักงาน ก.พ.
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Director Certificate Program 77/2549
Financial for Non-Finance Director 31/2549
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
- ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม แพทยสภา
กรรมการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการแพทย์
สํานักงานประกันสังคม
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก
- มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
กรรมการอํานวยการและประธานฝ่ายป้องกันโรคไต
- สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
กรรมการมูลนิธิ
- มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ
กรรมการ
- มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์

นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการศึกษาและการอบรม

กรรมการอิสระ

31 มกราคม 2561

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาเอก (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Graduate in Management จาก University of Southern Queensland
ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด)
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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)
Directors Conference 2561
Singapore Institute of Directors (SID)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•
•
•
•
•
•

•
•

มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการสภาสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2561 - ปัจจุบัน
นายกสมาคม
สมาคมแม่บ้านทหารบก
มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 - ปัจจุบัน
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จํากัด
- บริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน)
มกราคม 2555 - พฤษภาคม 2557
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 2560
กรรมการ
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด

กรรมการ

26 ตุลาคม 2546

26 มกราคม 2560

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
จาก Fairleigh Dickinson University สหรัฐอเมริกา
• 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

25

26

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

•

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

•

27 กุมภาพันธ์ 2560

26 มกราคม 2560

ประวัติการศึกษาและการอบรม
•
•
•
•

ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
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 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน))
ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท นํ้าใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ แอนด์ อินดัสเทรียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด
(ผู้จัดการของเฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ แอนด์ อินดัสเทรียล ทรัสต์)
ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วัน แบงค็อก จํากัด
มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ แอสเสท แมนเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด
(ผูจ้ ด
ั การของเฟรเซอร์ส ฮอสพิทลั ลิตี้ เรียลเอสเตท อินเวสเม้นท์ ทรัสต์)
- เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ทรัสต์ แมนเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด
(ผู้จัดการของ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ บิสซิเนส ทรัสต์)
มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน

•
•
•
•
•
•

กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
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)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

•

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

•

26 ตุลาคม 2546

31 มกราคม 2562

ประวัติการศึกษาและการอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มกราคม 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
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
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จํากัด
พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
มกราคม 2560 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
เมษายน 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด
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
พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
กันยายน 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท พรรณธิอร จํากัด
- 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)
กรรมการ
- บริษัท อเดลฟอส จํากัด
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
กันยายน 2546 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน
กรรมการ
กลุ่มบริษัททีซีซี
2547 - มิถุนายน 2561
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
เมษายน 2547 - กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
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
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

อื่น ๆ
• เครือ่ งอิสริยาภรณ์ตระกูล Le Légion d’Honneur ชัน้ Chevalier
• รางวัล Asia’s Top CEO of the Year 2017 จาก Influential Brands ในปี 2560
• รางวัล Asian Corporate Director Recognition Award
•
•

จากนิตยสาร Corporate Governance ในปี 2554
รางวัล Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best CEO
(Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance ในปี 2554
2555 2556 2557 และ 2558 ติดต่อกัน
รางวัล Asia’s Best Company 2009, Thailand: Best CEO
จากนิตยสาร FinanceAsia ในปี 2552

27

28

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

•

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

•

ประวัติการศึกษาและการอบรม

•

8 กรกฎาคม 2548

31 มกราคม 2562
•
•
•
•

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี Accounting จาก St. Louis University
สหรัฐอเมริกา
เกียรติบัตรการร่วมการอบรมหลักสูตร Advance Management Program
จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
Director Certification Program (DCP) 2550
Director Accreditation Program (DAP) 2547
Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•

•
•

•

•
•

•

ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุดกํากับดูแลปฏิบัติการ ประเทศไทย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
มิถุนายน 2562 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท เทรดดิชั่นแนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด)
มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท กรีนบีน จํากัด
- บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จํากัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
- บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จํากัด
พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 4 / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1
- บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด
พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการร่วม
- แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพานี ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด)
- เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติง้ เซอร์วสิ เซส คอมพานี ลิมเิ ต็ด
มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เทรดดิชั่นแนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริษัท เบฟเทค จํากัด
กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากัด
พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด
พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด
มกราคม 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สิงหาคม 2558 - มกราคม 2562
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
กลุ่มบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2559
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2548 - พฤษภาคม 2553
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

•

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

•

ประวัติการศึกษาและการอบรม

•

26 ตุลาคม 2546

31 มกราคม 2562
•
•
•
•

ปริญญาบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Certification Program (DCP) 2546
DCP Refresher Course (DCP-Re) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•

•

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จํากัด
กันยายน 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 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)

•
•

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
- บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จํากัด
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด
มีนาคม 2559 - มกราคม 2561
กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2559
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2546 - พฤษภาคม 2553
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

อื่น ๆ
•

มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี รวมถึงได้รับการยอมรับ
จากสถาบันในต่างประเทศ ด้วยหลากหลายรางวัล ได้แก่
- รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552
- รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations)
จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในปี 2554 และ 2555
- รางวัล Best CFO in Southeast Asia
จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2558
- รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia
ในปี 2557 2558 2559 2561 และ 2562

29

30

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

ประวัติการศึกษาและการอบรม

กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

26 ตุลาคม 2546

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด

31 มกราคม 2562

ประวัติการศึกษาและการอบรม
•
•
•
•
•

ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ จาก Technical University Berlin
ประเทศเยอรมนี
ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ จาก The Scandinavian School
of Brewing ประเทศเดนมาร์ก
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

•
•

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•
•

•
•

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•
•

•
•
•
•
•
•

ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จํากัด
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
- บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบฟเทค จํากัด
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
เมษายน 2547 - กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2557 - กันยายน 2559
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2547 - พฤศจิกายน 2557
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

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

•
•
•
•
•
•
•

กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
- บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
- บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
2547 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2560 - พฤศจิกายน 2561
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
2553 - กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
2546 - 2553
กรรมการและรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
2543 - 2546
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
2526 - 2542
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
กลุ่มบริษัทสุราทิพย์
2518 - 2525
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี.
2513 - 2518
สมุห์บัญชี
บริษัท เจ แอนด์ เจโฮ จํากัด

อื่น ๆ
•

มีประสบการณ์มากมายทางด้านการเงินและการบัญชี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม

•

•

•

•

•
•
•
•

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

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ กลุ่มการเงินและบัญชี
รองผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม
ผู้บริหารสูงสุด ด้านการเงิน ธุรกิจต่างประเทศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Chang Beer UK Limited
สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
International Breweries Limited
มิถุนายน 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ASM International Limited
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท แม็กซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเนคชั่น จํากัด
- บริษัท อินเตอร์ เอฟแอนด์บี จํากัด
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
Super Brands Company Pte. Ltd.
มกราคม 2560 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
International Beverage Holdings Limited
กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation
มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
International Beverage Holdings (UK) Limited
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
- บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เบฟโค จํากัด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
- บริษัท ซี เอ ซี จํากัด
- บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด
ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน
Legal Representative / Director
- Vietnam Beverage Company Limited
Legal Representative / Chairman of Board of Management
- Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Inver House Distillers Limited
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพานี ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด)
- เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติง้ เซอร์วสิ เซส คอมพานี ลิมเิ ต็ด
- International Beverage Trading (Hong Kong) Limited
- Beer Chang International Limited
- Alliance Asia Investment Private Limited
- Alliance Strategic Investments Pte. Ltd.
กันยายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
BeerCo Limited
กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- Super Brands Company Pte. Ltd.
- InterBev (Singapore) Limited
- International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
- International Beverage Trading Limited
พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
BevCo Limited (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในฮ่องกง)
เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- International Beverage Holdings Limited
- Wellwater Limited
Non-Executive Director
- Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้แทนของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี
Fraser and Neave, Limited
มกราคม 2560 - ปัจจุบัน
Non-Executive Director
- Prudence Holdings Limited
- IMC Pan Asia Alliance Corporation
มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน
Non-Executive Director
Heritas Capital Management Pte. Ltd.
กันยายน 2554 - ปัจจุบัน
Non-Executive Director
DECCO 235
ตุลาคม 2545 - ปัจจุบัน
Non-Executive Director
Marketing Magic Pte. Ltd.
สิงหาคม 2560 - พฤศจิกายน 2561
กรรมการ
- บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จํากัด
- บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จํากัด
- บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากัด
กุมภาพันธ์ 2560 - ตุลาคม 2561
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ - กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

31

32

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม

•

•

•

•

•
•
•
•

Advanced Management Programme,
INSEAD, Fontainebleau, France
ปริญญาโท ด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเมอร์เซอร์
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ 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)
มิถุนายน 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เอเอสเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จํากัด
- บริษัท กรีนบีน จํากัด
- บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จํากัด
มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด
กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เอเชียยูโร อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ (กว่างตง) คอมพานี ลิมิเต็ด
มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เอเชียยูโร อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพานี ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด)
- เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติง้ เซอร์วส
ิ เซส คอมพานี ลิมเิ ต็ด
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อํานวยการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้แทนของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

•

•

•

•

•

•

•

•

•

พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ 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
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการลงทุนและพัฒนาที่ดิน
กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์
มีนาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
กลุ่มบริษัทพรรณธิอร
กันยายน 2553 - กุมภาพันธ์ 2555
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์
เมษายน 2552 - กันยายน 2553
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน
กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พี.เอ็ม.ที. แมนชั่น จํากัด

อื่น ๆ
•

สมาชิกของ Singapore Institute of Directors

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

นายโฆษิต สุขสิงห์

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม

•

•
•

•

•

•
•
•

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา ซิตี้ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร LOGTECH – Program for Executives in Logistics &
Technology จาก University of North Carolina, Chapel Hill
รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร CEDI – Babson Entrepreneurial Leadership Program
จาก Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Listed Company Director Program (Module 3)
Masterclass for Directors (MCD 5)
Singapore Institute of Directors (SID)

•

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
สายธุรกิจเบียร์ (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายพัฒนาความเป็นเลิศ
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จํากัด
กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี.เอ.ไอ. จํากัด
มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ทศภาค จํากัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด
ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เบฟเทค จํากัด
- 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
- บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
- บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จํากัด
- บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด
- บริษัท ไทยโมลาส จํากัด
- บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด
มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชินาทรัพย์ จํากัด
พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ 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
- บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จํากัด
พฤศจิกายน 2556 - กันยายน 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายธุรกิจต่อเนื่อง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2556 - สิงหาคม 2562
กรรมการ
บริษัท ซี เอ ซี จํากัด
2554 - 2555
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

ดร. เอกพล ณ สงขลา

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการศึกษาและการอบรม

•

•

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

•

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

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Chang HK Limited
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท แม็กซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด
ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Super Brands Company Pte. Ltd.
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเบียร์
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2558 - ธันวาคม 2561
กรรมการ
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ธันวาคม 2557 - ธันวาคม 2561
กรรมการ
บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
สิงหาคม 2557 - กันยายน 2561
กรรมการผู้อํานวยการ
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
มิถุนายน 2559 - กันยายน 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 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

•

•
•

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)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี.เอ.ไอ. จํากัด
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
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2554 - 2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
และทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2549 - 2554
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการศึกษาและการอบรม

•

•

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

•

•
•

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

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•

•
•

•
•

กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด
- บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด
- บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จํากัด
กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการ
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย
- เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
รองกรรมการผู้อํานวยการ สายปฏิบัติการ
- บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด
มกราคม 2557 - ตุลาคม 2559
Managing Director
APB Alliance Brewery Company Limited (based in Myanmar)
กรกฎาคม 2551 - ธันวาคม 2556
Managing Director
Mongolian Beverages Company LLC (based in Mongolia)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

•

•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม)
จาก Cleveland State University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Effective Business Communication จาก Harvard University
สหรัฐอเมริกา
Director Accreditation Program (DAP) 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท แม็กซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเน็คชั่น จํากัด
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จํากัด
สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จํากัด
- บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จํากัด
เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บิสโตร เอเชีย จํากัด
กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโออิชิ
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)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายกมลนัย ชัยเฉนียน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ปริญญาโท MBA จาก Cornell University
รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Engineering in OR & IE จาก Cornell University
รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีทางด้านวิศวะเคมี จาก University of New Hampshire
รัฐนิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกา
• Director Certification Program (DCP) 2546
Director Accreditation Program (DAP) 2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•

•

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารทั่วไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
มิถุนายน 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เอเอสเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี.เอ.ไอ. จํากัด
พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย 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 แมนเนจเมนท์ จํากัด
ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท ทศภาค จํากัด

•

ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด
- บริษัท นํ้าใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
- บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเมนท์ จํากัด
- บริษัท วัน แบงค็อก จํากัด
- บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
- บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
- บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด
- บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จํากัด
- บริษัท วโรปกรณ์ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จํากัด

2552 - 2556

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

นายฌอง เลอเบรอตง

นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

•

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
จาก Wharton School of the University of Pennsylvania

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)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

•
•

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•

•

•

•

•

•

อื่น ๆ

มีประสบการณ์ในการทํางานในภูมิภาคเอเชียอย่างกว้างขวาง รวมถึง
ประสบการณ์ในการทํางาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เป็นเวลาหลายปี
• ทํางานในฐานะที่ปรึกษาให้บริษัทต่าง ๆ ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจ
สินค้าอุปโภคบริโภค ธนาคาร และธุรกิจพลังงาน โดยให้คําปรึกษาครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาตลาด การทําวิจัยผู้บริโภค การปรับโครงสร้าง
องค์กร และการบริหารจัดการด้านคุณค่า (Value Management)
•

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

•

•

•

•

•

ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สํานักการผลิตสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพานี ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด)
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส คอมพานี ลิมิเต็ด
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
- บริษัท ไทยโมลาส จํากัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
- บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
- 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)
รายงานประจําปี 2562

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายบรรจง ชินธนะศิริ

นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

•
•
•

ปริญญาบัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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
- บริษัท เบฟโค จํากัด
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จํากัด
- Alliance Asia Investment Private Limited
- Alliance Strategic Investments Pte. Ltd.
- บริษัท บิสโตร เอเชีย จํากัด
- บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จํากัด
สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จํากัด
ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท นํ้าใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
พฤศจิกายน 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

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญานิตศ
ิ าสตรมหาบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
• 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 สหรัฐอเมริกา
•
•

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายสนับสนุน /
เลขานุการบริษท
ั
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
International Breweries Limited
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเนคชั่น จํากัด
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด
- บริษัท กรีนบีน จํากัด
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

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

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
และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2560 - ปัจจุบัน)
- รองเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
และรองเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2555 - 2560)
- ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักเลขานุการบริษัท
และรักษาการผู้อํานวยการ สํานักเลขานุการบริษัท (2554 - 2555)
- ผู้จัดการงานกํากับดูแลและงานทะเบียนหุ้น
สํานักเลขานุการบริษัท (2550 - 2554)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
• 2542 - 2550
ที่ปรึกษากฎหมาย
White & Case (Thailand) Limited
•
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
กรรมก�รบริษัท

กรรมก�ร รวจ อบ

กรรมก�ร รรห�
กรรมก�ร ิจ�ร �

ส นัก รวจสอบภาย น

กรรมก�รบริห�ร ว�มยั ยน
ว�มเ ย

กรรมก�รบริห�ร
เ

กรรมก�ร อ นวยก�ร ห

ส นักกรรมการ ูอ นวยการ ญ

ก กับดูแล

กลม
กล รกิจสรา

กลม รกิจเบียร์

สาย รกิจเครองดม
ไมมีแอลกอ อล์
ระเท ไทย
สาย รกิจอา าร
ระเท ไทย

กลม รกิจ
เครองดม
ไมมีแอลกอ อล์

กลมบริ าร
การลงทน
ราสินคา

กลมบริ าร
ชองทาง
การจ นาย

อบ ทน

�นก�รบริษัท

ส นักประธำนกรรมกำรบริหำร

ิบั ิการ ระเท ไทย

กลมเทค น ลยี
และวิ วกรรม

กลมการเงิน
และบัญชี

สายบัญชี

สายการเงิน

กลม รกิจ
อเนอง

กลมทรัพยากร
บคคล

สายบริ าร
ทัวไ

สายสนับสนน

สายพัฒนา รกิจ
เพอความยังยน

สายพัฒนา
ความเ นเลิ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ิ ั
นก มบริษัท
ไทยเบฟ
สราไทย

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

ร�
สราไทยพรีเมียม
แม่โขง

แสงโสม

สรา สม

หงส์ทอง

เบลนด์ 285

บรันดี

พระยำ

มังกรทอง

เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์

วิสกี
เมอริเดียน

ครำวน์ 99

ดรัมเมอร์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

สรา าว
รวงข้ำว
28 ดีกรี

รวงข้ำว
30 ดีกรี

รวงข้ำว
35 ดีกรี

นิยมไทย
28 ดีกรี

นิยมไทย
30 ดีกรี

นิยมไทย
35 ดีกรี

ไชยำ

เจ้ำพระยำ

แม่วังวำรี

รวงข้ำว
40 ดีกรี

รวงข้ำว ซิลเวอร์
35 ดีกรี

นิยมไทย
40 ดีกรี

พญำนำค

เสือขำว
28 ดีกรี

พญำเสือ

หมีขำว
30 ดีกรี

หมีขำว
35 ดีกรี

สรา สมสมนไพร
เสือด�ำ

เซี่ยงชุน

ชูสิบนิ้ว

พญำนำค

เสือขำว
30 ดีกรี

หมีขำว
40 ดีกรี

ไผ่ทอง
30 ดีกรี

ไผ่ทอง
35 ดีกรี

เสือขำว
35 ดีกรี

เสือขำว
40 ดีกรี

มังกรท่ำจีน
30 ดีกรี

มังกรท่ำจีน
35 ดีกรี

บำงยี่ขัน

มังกรท่ำจีน
40 ดีกรี

ยอดข้ำว
35 ดีกรี
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

INTERNATIONAL SPIRITS
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
Old Pulteney
12 years old

Old Pulteney
Huddart

Balblair
12 years old

Old Pulteney
15 years old

Balblair
15 years old

Old Pulteney
18 years old

Balblair
18 years old

anCnoc
12 years old

anCnoc
18 years old

anCnoc
24 years old

Speyburn
Arranta Casks

Speyburn
10 years old

Speyburn
Bradan Orach

Old Pulteney
25 years old

Balblair
25 years old

anCnoc
Peatheart

Speyburn
15 years old

Speyburn
18 years old

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

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

MacArthur’s

MYANMAR WHISKY
Grand Royal
Black

Grand Royal
Smooth

Grand Royal
Signature

Grand Royal
Special Reserve

Hankey Bannister
40 years old
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

VODKA
คูลอฟ วอดก้ำ

GIN
คูลอฟ
แมกซ์ เซเว่น
7% Alc.

คูลอฟ
เรด บลำสท์
5% Alc.

คูลอฟ
เลมอน ปอป
3.8% Alc.

Caorunn

Caorunn
Highland Strength

Caorunn
Scottish Raspberry

Coldstream

CHINESE SPIRITS
Yu Lin Quan
Grand Classic

Yu Lin Quan
12 years old aged

Yu Lin Quan
9 years old 43 �

CHINESE WINES
Yu Lin Quan
Zhen Pin Qing Xiang

Yu Lin Quan
Zhen Pin Xiao Qing

Longevity

Ningbo Pagoda

Yu Lin Quan
Xiao Qu Qing Xiang

Yu Lin Quan
Original aged 9 years old

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

VIETNAMESE SPIRITS
RED RUM

BRANDY
Napoleon Brandy

Caravelle
Red Rhum

VODKA
Vina Vodka
Standard

Vina Vodka
Pure Grain

Vina Vodka
Special

TRADITIONAL LIQUOR
Nang Huong
Premium Liquor

Nang Huong
Premium Vodka

Nang Huong
Liquor

De Liquor

WHISKY
Linh Chi Hong Sam Liquor

Ngoc Luong Tuu
Liquor

John Saigon
Whisky
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

เบยร
เบียร์

ช้ำง 25 ปี โคลด์ บริว ลำเกอร์

อำชำ

ช้ำงคลำสสิก

เฟเดอร์บรอย

แทปเปอร์

ฮันทส์แมน

แบล็ค ดรำก้อน

VIETNAMESE BEER
Bia Saigon Gold

Bia Saigon Special

Bia Saigon Export

Bia Saigon Lager

333

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

เ รอ ดมไมม อ กอ อ
เครองดมอัดลม

เอส เพลย์ สตรอเบอร์รี่

เอส เพลย์ เลมอนไลม์

เอส เพลย์ พิงค์ บอมบ์

เอส โคล่ำ

เอส ชูกำร์ ฟรี
(ไม่มีน้�ำตำล)

เอส เพลย์ ครีมโซดำ

เอส เพลย์ เกรปเบอร์รี่

เอส เพลย์ กำมิกำเซ่

ซำสี่

เอส เพลย์ ส้ม

เอส เพลย์ เมลอนบิงซู

เอส เพลย์ น้�ำผึ้งมะนำว
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

เครองดมอัดลมเพอส ภาพ

เครองดมสมนไพร

100พลัส กลิ่นซิตรัส

นำาดม

100พลัส กลิ่นเลมอนไลม์

คริสตัล

100พลัส กลิ่นเบอร์รี่

100พลัส กลิ่นเกรปเบอร์รี่

น้�ำดื่มตรำช้ำง

ดา
น้�ำโซดำตรำช้ำง

เครองดมเกลอแร
พำวเวอร์ พลัส

ร็อค เมำเท็น

เครองดมชูกำาลัง
แรงเจอร์

จับใจ

น้�ำแร่ธรรมชำติตรำช้ำง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

เครองดมชาเ ียว
โออิชิ กรีนที
(500 มล.)

โออิชิ กรีนที
(380 มล.)

โออิชิ กรีนที
(800 มล.)

โออิชิ กรีนที ขวดแก้ว
(400 มล.)

โออิชิ กรีนที
(350 มล.)

โออิชิ ชำคูลส์ซ่ำ
(320 มล.)

โออิชิ กรีนที ยูเอชที
(180 มล.)

โออิชิ โกลด์
(400 มล.)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

INTERNATIONAL NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
ISOTONIC
100PLUS

100PLUS Zero Sugar

100PLUS Reduced Sugar

100PLUS ACTIVE

SOYA
F&N NUTRISOY (PASTEURIZED)

F&N NUTRISOY (AMBIENT)

F&N SEASONS SOYA

100PLUS ACTIVE Powder

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ASIAN DRINKS
F&N NUTRIWELL

F&N SEASONS

TEA
F&N SEASONS

SPARKLING DRINKS
F&N
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

SPARKLING DRINKS
F&N

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

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

55

PASTEURISED MILK
F&N MAGNOLIA Milk

F&N MAGNOLIA
Whipping Cream
and Half Cream

F&N MAGNOLIA
Barista Milk

FARMHOUSE

UHT MILK
FARMHOUSE

F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA Smoo

F&N MAGNOLIA Ginkgo Plus
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

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

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

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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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

ICE CREAM - NOVELTIES
F&N MAGNOLIA GOTCHA

F&N MAGNOLIA CRAVIO

F&N MAGNOLIA MAG-A-CONE

F&N MAGNOLIA SAWASDEE

F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA TROPICAL SLING

F&N KING’S POTONG

ICE CREAM - TUBS
F&N MAGNOLIA

KING’S

CEREAL BARS
F&N aLIVE

KING’S GRAND

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

VIETNAMESE NON-ALCOHOL BEVERAGES
CARBONATED SOFT DRINK
Sa Xi
Chuong Duong

DRINKING WATER
Bottled Drinking Water
Chuong Duong

SODA WATER
Orange Chuong Duong

HEALTHY DRINK
Aloe Vera
Chuong Duong

Soda Chuong Duong
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

อ�ห�ร
ลิ ภั

์อา ารสำาเร็จรู พรอมทานแชเย็นและแชแ ็ง
โออิชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่ำ

โออิชิ เกี๊ยวซ่ำ ส�ำหรับส่งออก

โออิชิ อีทโตะ แซนวิช

โออิชิ อีทโตะ เฟรนช์โทสต์แซนวิช

โออิชิ อีทโตะ เรดดี้มีล

โออิชิ อีทโตะ อำหำรทำนเล่น

โออิชิ อีทโตะ คำนิ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2562

รานอา ารญี น

รานอา ารไทยและอาเ ียน
ร้ำนอำหำรแบบ Fine Dining

รานอา ารบริการดวน

เคกและเบเกอรี กาแ และอน

ร้ำนอำหำรแบบ Casual Dining

รานอา าร ะวัน ก

รานอา ารจีน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

เหตุการณ์สําคัญ

2556

เหตุการณ์สาํ คัญ

ได้รับพระมห
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
พระบรมชนก
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้งพระครุฑพ่าห์

2560

2561

กัันยายน

กันยายน

ธันวาคม

เสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจ
แฟรนไชส์เคเอฟซี
จํานวน 252 สาขา
ในประเทศไทย

ไทยเบฟได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) ประจําปี 2560 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม Beverages ประเภท DJSI
World และ DJSI Emerging Markets

ตุลาคม

เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ของ
บริษัท เมียนมาร์ ซัพพลายเชน
แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส
คอมพานี ลิมิเต็ด และเมียนมาร์
ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด
(“แกรนด์ รอยัล กรุป
๊ ”) ซึง่ เป็น
ผูป
้ ระกอบการรายใหญ่ที่สุดใน
ตลาดวิสกี้ของประเทศเมียนมา

2559

ชนะการประมูลซื้อหุ้นร้อยละ 53.59
ของบริษัทไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์เบฟเวอเรจ คอร์เปอเรชั่น (“ซาเบโก้”)
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเบียร์
รายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

2558
สิงหาคม

กันยายน

ไทยเบฟได้รับคัดเลือก
เป็นสมาชิกในกลุ่ม
ดัชนีแห่งความยั่งยืน
Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) ประจําปี
2559 ประเภท DJSI
Emerging Markets

2546

กันยายน

กัันยายน

เบียร์ช้างฉลองครบรอบ
20 ปี ด้วยการเปิดตัว
เบียร์ “ช้างคลาสสิก”
ในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่
ภายใต้ขวดสีเขียวมรกต
และฉลากสีทองแชมเปญ
ที่สะท้อนถึงความมีระดับ
และทันสมัย ผ่านการผลิต
ภายใต้มาตรฐานสากล
ซึ่งได้รับรางวัลระดับโลก
เพื่อตอบสนองต่อความ
ชื่นชอบของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน

2549

ไทยเบฟได้รับคัดเลือก
เป็นสมาชิก Dow Jones
Sustainability Indices
(DJSI) ประจําปี 2561
ในกลุ่มอุตสาหกรรม
Beverages ประเภท
DJSI World และ DJSI
Emerging Markets โดย
มีคะแนนความยั่งยืนสูงสุด
เป็นอันดับหนึ่งของโลกและ
ได้รับการยอมรับเป็น
Industry Leader

2557

2562
พฤศจิกายน

เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบียร์
“ฮันทส์แมน” ประเภทคลาวดี้
วีท เบียร์ สไตล์เบลเยียม
(Cloudy Wheat Beer)
และ ”แบล็ค ดราก้อน”
ประเภทเรด เอล (Red Ale)
ที่พิถีพิถัน เลือกใช้วัตถุดิบ
อย่างคาราเมล มอลต์ และ
คริสตัล มอลต์

2551
กันยายน

ประสบความสําเร็จในการนําหุ้นของไทยเบฟ
จดทะเบียนใตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

เข้าซื้อหุ้นบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) (“โออิชิ”) จํานวนร้อยละ 43.9
จากนัน
้ ในเดือนพฤศจิกายนได้ซอื้ หุน
้ โออิชิ
เพิ่มจากการทําคําเสนอซื้อ ไทยเบฟ
จึงถือหุ้นในโออิชิเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้น
ที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของโออิชิ

มิถุนายน

เริ่มรับรู้กําไรร้อยละ 9.28 ของสตาร์บัคส์
คอฟฟี่ ไทยแลนด์ ซึ่งดําเนินกิจการ
ร้านกาแฟในประเทศไทย

สิงหาคม

ซาเบโก้เปิดตัว “Bia Saigon”
ในรูปลักษณ์ใหม่ สะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย
และเป็นตราสินค้าที่อยู่ในใจ
ของผู้บริโภคชาวเวียดนาม

2556

2555
สิงหาคม

กุมภาพันธ์

การเข้าซื้อหุ้นใน F&N
เสร็จสิ้น โดยไทยเบฟถือหุ้น
ประมาณร้อยละ 28.6
นับเป็นการขยายสู่ตลาด
ต่างประเทศเพื่อก้าวขึ้น
เป็นบริษท
ั ผูผ
้ ลิตและ
จัดจําหน่ายเครื่องดื่ม
ระดับภูมิภาค

2552
เข้าซื้อบริษัทยูนนาน
อวี้หลินฉวน ลิเคอร์ จํากัด
ซึ่งมีกิจการโรงงานผลิต
สุราขาวในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เข้าซื้อหุ้นใน
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ,
ลิมิเต็ด (“
(“F&N”)
ผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
เครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์
ชั้นนําของสิงคโปร์
ส่งผลให้ F&N เข้าเป็น
บริษัทร่วมของไทยเบฟ

2553
พฤษภาคม

ศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรกของ
ไทยเบฟในจังหวัดนครราชสีมา
เริ่มเปิดดําเนินการ ต่อมาศูนย์
กระจายสินค้าจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มเปิด
ดําเนินการในเดือนมิถน
ุ ายนและ
สิงหาคม 2553 ตามลําดับ

F&N เปิดโรงเบียร์เอเมอรัลด์
บริวเวอรี่ ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศ
เมียนมา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพือ่ ผลิตเบียร์ ชา้ ง นับเป็นการขยาย
การดําเนินงานในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มไทยเบฟ
ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนํา
ของภูมิภาค
เบียร์ช้างฉลองครบรอบ 25 ปี
ด้วยการเปิดตัว ”เบียร์ช้าง 25 ปี
โคลด์ บริว ลาเกอร์” โดยใช้วัตถุดิบ
จากมอลต์ 100% และใช้นวัตกรรม
การกรองเบียร์โดยใช้อุณหภูมิ
ที่ตํ่ากว่า 0 องศา (Sub-Zero
Filtration) ซึ่งเป็น
เทคนิคพิเศษ
ที่ดึงรสชาติและกลิ่น
ของมอลต์ออกมา
ได้อย่างเต็มที่

เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์
ให้ผลิตภัณฑ์สุราขาวรวงข้าว
โดยเพิ่มการพิมพ์นูนคําว่า
“รวงข้าว” บนขวด

พฤศจิกายน

พฤษภาคม

แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป
เปิดตัว “MacArthur’s
Blended Scotch
Whisky” สกอตช์วิสกี้
ยี่ห้อแรกที่นําเข้านํ้าสุรา
จากประเทศ
สกอตแลนด์
และบรรจุขวด
ในประเทศ
เมียนมา

พฤศจิกายน

ประกาศวิสย
ั ทัศน์ 2020 ซึง่ เป็นแผนการ
ดําเนินธุรกิจของกลุม
่ บริษท
ั ในอีก 6 ปีขา้ งหน้า
ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ได้แก่
• การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
• ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
• ตราสินค้าทีโ่ ดนใจ
• การขายและการกระจายสินค้าทีแ่ ข็งแกร่ง
• ความเป็นมืออาชีพ

ตุลาคม

ก่อตั้งบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)
ชน) (“
(“ไทยเบฟ”)
(“ไทยเบฟ
”) เพื่อเป็น
บริษัทโฮลดิ้งในกิจการเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ธันวาคม

ไทยเบฟได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) ประจําปี 2562
ในกลุ่มอุตสาหกรรม Beverages
ประเภท DJSI World เป็นปีที่สาม
และ DJSI Emerging Markets
เป็นปีที่สี่ และครองความเป็น
Industry Leader ด้วยคะแนน
สูงสุดต่อเนื่องกันเป็นปีที่สอง

วางจําหน่ายสุราตรา
”พญานาค” เพื่อเจาะกลุ่ม
ผู้บริโภคที่นิยมดื่มเครื่องดื่ม
สุราแช่สมุนไพรไทย

2554
ตุลาคม

เข้าซื้อหุ้นบริษท
ั เสริมสุข จํากัด
(มหาชน) จํานวนร้อยละ 64.66 ซึ่งเป็น
ผู้นําด้านการผลิตและจัดจําหน่าย
เครื่องดื่มในประเทศไทย
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วิสัยทัศน์
2020

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 2020 คือ
แผนการดําเนินธุรกิจ
ของกลุ่มไทยเบฟ
เพื่อตอกย้ําความมุ่งมั่น
ของบริษัทที่จะขยายต่อ
ความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง
ในหลายปีที่ผ่านมา
แผนนี้ประกอบด้วย
กลยุทธ์หลัก 5 ประการ
ที่จะนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดี
ยิ่งขึ้นไปอีกสําหรับผู้บริโภค
การสร้างคุณค่าที่สูง
และผลตอบแทนที่ยั่งยืน
ให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึง
เพิ่มโอกาสในการเติบโต
ให้กับพนักงาน

65

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่ม
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มั่นคง
และยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความหลากหลายของตลาด
และผลิตภัณฑ์

ไทยเบฟวางแผนที่จะกระจายรายได้เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขาย
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และรายได้จากการขาย
สินค้าในต่างประเทศ

ตราสินค้าที่โดนใจ

ธุรกิจหลักของไทยเบฟแบ่งเป็น 4 ธุรกิจ คือ สุรา
เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร ในแต่ละ
ธุรกิจจะมีการกําหนดตราสินค้าหลัก รวมถึงตลาด
หลักและตลาดรองที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
โดยยึดหลักผู้บริโภคและการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน
ในการขยายธุรกิจ

การขายและกระจายสินค้า
ที่แข็งแกร่ง

นอกจากตราสินค้าที่โดนใจ การกระจายสินค้าที่
แข็งแกร่งและทั่วถึงเป็นสิ่งสําคัญ ไทยเบฟมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาเครือข่ายกระจายสินค้าที่มีอยู่ให้มีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดการซัพพลายเชนที่
เป็นเลิศของบริษัทและสร้างเครือข่ายกระจายสินค้า
เพิม
่ ขึน
้ รวมถึงการหาพันธมิตรเพือ่ ร่วมกันกระจายสินค้า

ความเป็นมืออาชีพ

ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความหลากหลาย
และประสิทธิภาพสูง ทีมงานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และยังสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการทํางานร่วมกันระหว่างกลุม
่ ผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่ม
ในระยะยาว

STABLE & SUSTAINABLE
ASEAN LEADER

ด้วยการดําเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ไทยเบฟมุ่งมั่นก้าวไปยังเป้าหมาย
สู่การเป็นผู้นําบริษัทเครื่องดื่มครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มความภาคภูมิ

STABLE & SUSTAINABLE
ASEAN LEADER

ไทยเบฟเราให้ความสําคัญในการพัฒนาธุรกิจ
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพือ่ สิง่ ทีด
่ ก
ี ว่า
สําหรับผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาของชีวิต
ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่า
“การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจาก
การเติบโต” คือรากฐานทีจ่ ะนําไปสูก
่ ารเป็น
ผู้นําทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

2020

ASEAN Leader

Stable &
Sustainable
ASEAN Leader

Stable &
Sustainable

68

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานระจําปี 2562

รางวัล 2562
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รางวัล 2562
รางวัลองค์กร
ด้วยการดําเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ไทยเบฟมุ่งมั่นก้าวไปยังเป้าหมาย
สู่การเป็นผู้นําบริษัทเครื่องดื่มครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มความภาคภูมิ
ไทยเบฟเราให้ความสําคัญในการพัฒนาธุรกิจ
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพือ่ สิง่ ทีด
่ ก
ี ว่า
สําหรับผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาของชีวิต
ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่า
“การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจาก
การเติบโต” คือรากฐานทีจ่ ะนําไปสูก
่ ารเป็น
ผู้นําทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

รางวัลผลิตภัณฑ์

Most Transparent Company Award
Consumer Staples Category
From: SIAS Investors’ Choice Award 2019
By: Securities Investors Association (Singapore)

Thailand Capital Markets Deal
From: IFR Asia Awards 2018
By: International Financing Review Asia

Best Corporate Bond
From: The Asset Asian Awards
By: The Asset

Best Local Currency Bond Deal
in Southeast Asia 2018
From: Annual Best Deal & Solution Awards
By: Alpha Southeast Asia

Best Senior Management IR Support
Strongest Adherence to Corporate Governance
Most Consistent Dividend Policy
From: 9th Annual Southeast Asia’s
Institutional Investor Corporate Awards 2019
By: Alpha Southeast Asia

Best Companies to Work for in Asia 2019
(Thailand Edition)
From: HR Asia Awards
By: HR Asia Magazine

Best CFO in Thailand
Mr. Sithichai Chaikriangkrai
From: 9th Annual Southeast Asia’s
Institutional Investor Corporate Awards 2019
By: Alpha Southeast Asia

anCnoc Rudhan
• The World Whisky Awards - Winner

Caorunn Highland Strength
• International Spirits Challenge Double Gold
• International Wine & Spirit
Competition - Bronze

Old Pulteney 25 years old
• San Francisco World Spirits
Competition - Double Gold

Balblair 18 years old
• International Wine & Spirit
Competition - Gold
• International Spirits Challenge - Gold
• The Scotch Whisky Masters - Gold

Speyburn 15 years old
• World Whisky Awards - Gold
• The Scotch Whisky Masters - Gold
• International Wine & Spirit
Competition - Silver
• San Francisco World Spirits
Competition - Silver
• Ultimate Spirits Challenge - 95 points

Old Pulteney 15 years old
• International Spirits Challenge - Gold
• The Scotch Whisky Masters - Gold

Balblair 17 years old
• International Wine & Spirit
Competition - Gold Outstanding
• International Spirits Challenge - Silver

Balblair 25 years old
• International Wine & Spirit
Competition - Gold Outstanding
• International Spirits Challenge
- Silver

Old Pulteney12 years old
• The Scotch Whisky Masters - Gold
• International Spirits Challenge - Silver
• San Francisco World Spirits
Competition - Silver
• International Wine & Spirits
Competition - Bronze
• World Whisky Awards - Bronze

Speyburn Arranta Casks
• San Francisco World Spirits
Competition - Gold
• International Wine & Spirits
Competition - Silver
• Ultimate Spirits Challenge - 95 points

Old Pulteney 18 years old
• International Wine & Spirits
Competition - Gold
• World Whisky Awards - Silver

Speyburn 10 years old
• San Francisco World Spirits
Competition - Gold
• International Wine & Spirits
Competition - Bronze
• Ultimate Spirits Challenge - 87 points

Caorunn Gin Master’s Cut
• International Spirits Challenge - Gold
• International Wine & Spirit
Competition - Bronze

anCnoc Peatheart
• The World Whisky Awards - Gold

Hankey Bannister 21 years old
Partner’s Reserve
• World Whisky Awards - Gold

Phraya
• World Rum Awards -Silver
• International Wine & Spirit
Competition -Silver

Grand Royal Black Whisky
• Superior Taste Award of 2019 - 2 Stars

Saigon Lager
• The International Brewing
Awards 2019 - Gold
• The International Beer Cup 2019
(Light Lager) - Gold
• The International Beer Cup 2019
(German Heritage) - Champion

Saigon Special
• The International Beer Cup 2019
(International-Style Pilsener) - Gold

333
• The International Beer Cup 2019
(International-Style Pilsener) - Silver

Chang Mineral Water
• Monde Selection - Gold Quality Award
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

กลุมบริษัทตางประเทศ

ทุนจดทะเบียน 25,155,025,000 บาท ทุนชําระแลว 25,113,533,400 บาท โดยมีหุนสามัญ 25,113,533,400 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท**

100%

International Beverage Holdings Limited
100%

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

InterBev (Singapore) Limited
100%

100%

กลุมธุรกิจสุรา
100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง *

100%

บจ.ไทยเบฟ มารเก็ตติ้ง (5)

กลุมธุรกิจเบียร
100%

บจ.แสงโสม

บจ.ชางอินเตอรเนชั่นแนล

100%

บมจ.เบียรไทย (1991)

100%

บจ.เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991)

100%

บจ.เฟองฟูอนันต

100%

บจ.คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)

100%

บจ.มงคลสมัย

51%

บจ.ชางคอรปอเรชั่น

100%

บจ.ธนภักดี

100%

51%

บจ.ชางเบียร

บจ.สุราพิเศษทิพราช

100%

บจ.สุราบางยี่ขัน
100%

กลุมบริษัทจํากัด
4.94%

95.05%

บจ.ไทยดริ้งค

51%

บจ.เบฟโค
51%

บจ.โซ วอเตอร
99.84%

Best Spirits Company Limited

100%

BevCo Limited (D)

100%

International Beverage Holdings Limited USA, Inc.

100%

InterBev Investment Limited

100%

Blairmhor Limited

100%

บจ.ปอมกิจ

100%

บจ.เอส.เอส.การสุรา

100%

บจ.ปอมคลัง

100%

บจ.แกนขวัญ

100%

บจ.ปอมโชค

Frasers Property Limited

49%

70%

บจ.แมกซ เอเชีย

28.46%

Fraser and Neave, Limited

51%

บจ.กอยเกี่ยว

100%

บจ.เทพอรุโณทัย

100%

บจ.ปอมเจริญ

100%

บจ.สุรากระทิงแดง (1988) *

100%

บจ.ปอมบูรพา

100%

100%

บจ.ยูไนเต็ด ไวนเนอรี่แอนดดิสทิลเลอรี่

100%

บจ.ปอมพลัง

100%

100%

บจ.สีมาธุรกิจ

100%

บจ.ปอมนคร

100%

บจ.เสริมสุข เทรนนิ่ง

100%

บจ.นทีชัย

100%

บจ.ปอมทิพย (2012)

100%

Great Brands Limited

100%

บจ.หลักชัยคาสุรา

100%

บจ.ประมวลผล

100%

บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา *

บมจ.เสริมสุข
100%

40%

กลุมบริษัทผูจัดจําหนายสุรา

ชาเขียวญี่ปุน /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มนํ้าอัดลม / เครื่องดื่มไมอัดลม /
เครื่องดื่มนํ้าโซดา / ผูจัดจําหนาย
64.67%

กลุมบริหารชองทางการจําหนาย

79.66%

บจ.ฟูด แอนด เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง
บจ.กรีนบีน

100%

บจ.โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท

100%

บจ.นํากิจการ

100%

บจ.โฮเรกา แมเนจเมนท

100%

บจ.เอฟแอนดเอ็น อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง (4)

บจ.แคชแวน แมนเนจเมนท

100%

บจ.สุราทิพย

บจ.เทรดดิช่ันแนลเทรด แมนเนจเมนท (8)

100%

บจ.สุนทรภิรมย

100%

บจ.นํานคร

100%

บจ.ภิรมยสุรางค

ASM International Limited (7)

100%

The Balblair Distillery Co., Ltd.(D)

100%

Chang HK Limited (9)

100%

The Pulteney Distillery Co., Ltd.(D)

100%

International Breweries Limited

49.49%

Liquorland Limited

Beer Chang International Limited (D)

100%

Wee Beastie Limited (D)

กลุมธุรกิจตอเนื่อง

100%

International Beverage Trading Limited

100%

Moffat & Towers Limited (D)

100%

International Beverage Vietnam Co., Ltd.

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก

100%

International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited

75%

บจ.ฮาวี ลอจิสติกส (ประเทศไทย)
100%

บจ.ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย)

(10)

100%

Alliance Asia Investment Private Limited

100%

Alliance Strategic Investment Pte. Ltd.

100%

Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd.

บจ.เสริมสุข เบเวอรเรจ

100%

บจ.โออิชิ ราเมน

100%

บจ. แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)

5%

Grand Royal Group International Co., Ltd. (11)

20%
50%

บจ.เครื่องดื่มแรงเยอร (2008)

100%

บจ.โออิชิ ฟูด เซอรวิส

100%

บจ.อาหารเสริม

100%

Wellwater Limited

100%

Oishi International Holdings Limited

100%

บจ.จรัญธุรกิจ 52

100%

BeerCo Limited

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่

99%

99.39% 0.61%

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

Oishi Group Limited Liability Company

100%

บจ.ถังไมโอคไทย *

55%

Oishi Myanmar Limited

99.72%

บจ.ไทยโมลาส

กลุมบริหารการลงทุนตราสินคา
100%

100%

100%

5%

บจ.กฤตยบุญ

100%

The Knockdhu Distillery Co., Ltd.(D)

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

100%

บจ.นําเมือง

100%

100%

100%

100%

100%

บจ.เบียรอาชา

100%

บจ.เบียรชาง
100%

100%

บจ.เบียรชาง อินเตอรเนชั่นแนล

บจ.ชาง คอรป
บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง *

บจ.ทศภาค

100%

บจ.นํ้าใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
บจ.เอเอสเอ็ม แมนเนจเมนท

บจ.นําธุรกิจ

100%

บจ.นํารุงโรจน

100%

บจ.นําทิพย

100%

บจ.สุราไทยทํา
Note : ตามหมายเหตุของผูสอบบัญชี
D
: หยุดดําเนินการ
N
: ไมไดประกอบกิจการ
*
บริษัทนี้อยูในกลุมธุรกิจสุรา หรือกลุมธุรกิจตอเนื่อง แลวแต
กรณี ทั้งนี้ ไดแสดงชื่อบริษัทนี้อีกครั้งในกลุมบริหารการลงทุน
ตราสินคา และกลุมอื่น ๆ เพื่อประโยชนและความชัดเจนในการ
พิจารณาการถือหุนในกลุมบริษัท
**
บริษัทออกหุนใหมเพื่อเพิ่มทุนชําระแลวตามแผนการกําหนด
คาตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟ (LTIP)
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

หมายเหตุ:
(1) บริษัท ซี.เอ.ไอ. จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

(9) Chang HK Limited จัดตั้งในฮองกง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

(2) บริษัท ฟูด แอนด เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

(10) International Breweries Limited จัดตั้งในฮองกง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

(3) บริษัท กรีนบีน จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

(11) Myanmar Distillery Co., Ltd. จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน Grand Royal Group

(4) บริษัท เอฟแอนดเอ็น อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

International Co., Ltd. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

(5) บริษัท ไทยเบฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

(12) Chang Beer UK Limited จัดตั้งในสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

(6) Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co., Ltd. ไดเขาลงทุนรอยละ 100 ของ

ขอมูลเพิ่มเติมลาสุด (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562)

Dongguan LiTeng Foods Co., Ltd. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
(7) ASM International Limited จัดตั้งในฮองกง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
(8) บริษท
ั เอเยนต แมนเนจเมนท ไดจดทะเบียนเปลีย
่ นชือ่ เปน บริษท
ั เทรดดิชน
ั่ แนล แมนเนจเมนท จํากัด
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

(ก) บริษัท โออิชิเดลิเวอรี่ จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

40%

58.63%

บจ.สุราพิเศษสหสันติ์
บจ.สุราพิเศษสัมพันธ

18.55%
41.45%
33.83%
7.54%

บจ.สุรากระทิงแดง (1988)*

James Catto & Company Limited (D)

100%

Mason & Summers Limited (D)

100%

J MacArthur Jr. & Company Limited (D)

Chang Beer UK Limited (12)

Chuong Duong Beverages Joint Stock Company

54.73%

Saigon - Nghetinh Beer Joint Stock Company

100%

Saigon Beer Group Company Limited

52.11%

Saigon - Ha Noi Beer Corporation

100%

Sa Be C0 Mechanical Co., Ltd.

51%

Western - Saigon Beer Joint Stock Company

Thanh Nam Consultant Investment - Engineering
and Technology Transfer Joint Stock Company

26%

76.81% Sai

100%
20%
9.46%
14.41%
2.76%
2.76%

Mechanical and Industrial Contruction
Joint Stock Company

Gon Beer Northeast Trading Joint Stock Company

94.72% Northern

Sai Gon Beer Trading Joint Stock Company

0.21%

Gon Beer Packaging Joint Stock Company

Saigon - Baclieu Beer Joint Stock Company
Saigon Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company

45%

Vietnam Spirits and Wine LTD.

35%

San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging Company Limited

30.04%

Crown Beverage Cans Saigon Company Limited

30%

Malaya - Vietnam Glass Limited

Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company

26%

Sai Gon- Khanh Hoa Beer Joint Stock Company

25%

Me Linh Point Limited

20%

Sai Gon- Vinh Long Beer Joint Stock Company

0.21%

20%

Sai Gon- Kien Giang Beer Joint Stock Company

Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading Joint Stock Company

0.21%

20%

Saigon - Bentre Beer Joint Stock Company

90.14% Saigon Beer Nam Trung Bo Trading Joint Stock Company

0.21%

20%

Saigon - Lamdong Beer Joint Stock Company

90.68% Sai

0.21%

29%

Tan Thanh Investment Trading Company Limited

100%

Sai Gon Beer Trading Company Limited

94.42% SaiGon

Beer Center Trading Joint Stock Company

91.24% Bia Saigon Mien Trung Trading Joint Stock Company
90%

0.21%

Gon Beer Eastern Trading Joint Stock Company

90%

Saigon Song Tien Beer Trading Joint Stock Company

0.21%

90%

Saigon Song Hau Beer Trading Joint Stock Company

0.21%

91.75% Binh
51.24%

5%

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

5.53%

Saigon Soc Trang Beer One Member Limited Company

- Songlam Beer Joint Stock Company

66.56% Sai

บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา *

100%

62.06%

68.78% Saigon

บจ.ถังไมโอคไทย *

R. Carmichael & Sons Limited (D)

Saigon Beer Company Limited

95.07% Sai Gon Beer Bac Trung Bo Trading Joint Stock Company
99.90%

100%

Sai Gon - Ha Tinh Beer One Member Company Limited

90.45% Sai

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง

Hankey Bannister & Company Limited (D)

100%

บจ.บางกอกอารตเบียนนาเล แมนเนจเมนท

100%

100%

100%

บจ.ซี เอ ซี
99.97%

Glen Calder Blenders Limited (D)

Saigon Beer - Alcohol-Beverage Corporation

28.57%

บจ. ซี. เอ.ไอ. (1)

100%

Vietnam Beverage Company Limited

บจ.เบฟเทค

100%

100%

100%

Inver House Distillers Limited

Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company

53.59%

กลุมอื่นๆ

บจ.ไทยเบฟเวอเรจแบรนด

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

International Beverage Trading (Hong Kong) Limited

บจ.โออิชิ เทรดดิ้ง

บจ.ทิพยชโลธร

บจ.นําพลัง

49%

100%

100%

100%

บจ.เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด)

100%

(3)

Blairmhor Distillers Limited (D)

100%

บมจ.โออิชิ กรุป

บจ.เสริมสุข โฮลดิ้งส

100%

100%

(2)

Dongguan LiTeng Foods Co., Ltd. (6)

International Beverage Holdings (UK) Limited

100%

20%
50%

กลุมบริษัทผูแทนจําหนาย

บจ.นํายุค

100%

28.25%

100%

บจ.อธิมาตร

100%

100%

บจ.สะไปซ ออฟ เอเซีย

กลุมบริษัทโออิชิ (ก)

Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co., Ltd.

บจ.ฟูด ออฟ เอเชีย

99.96%

76%

กลุมบริษัทเสริมสุข

Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited

51%

100%

49%

กลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

51%

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

บจ.เดอะ คิวเอสอาร ออฟ เอเชีย

49%

Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

100%

100%

100%

InterBev Trading (China) Limited

100%

บจ.ฟูดส คอมพานี โฮลดิ้งส

51%

บจ.สุราแมโขง

InterBev Timor, Unipessoal, Lda.

บจ.บิสโตร เอเชีย

49%

กลุมบริษัทผูจัดจําหนายเบียร

100%

(D)

100%

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.(D)

100%

บจ.เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม

100%

100%

0.04%

InterBev Trading (Hong Kong) Limited

International Beverage Holdings (China) Limited

100%

บจ.กาญจนสิงขร

100%

100%

กลุมธุรกิจอาหาร
100%

สายการผลิตเบียร

สายการผลิตสุรา
100%

กลุมธุรกิจเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล

100%

Super Brands Company Pte. Ltd.

5.31%

0.19% 32.22%

Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company

5.31%

Truong Sa Food - Food Business Joint Stock Company

28.35%

6.82% 5.76% 16.42%
27.03%

Saigon Binh Tay Beer Group Joint Stock Company
Saigon - Phutho Beer Joint Stock Company

71

72

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานจากคณะกรรมการบริษท
ั

รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นและชนิดของหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

ั เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
1. บริษท
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตเบียร์ น�ำ้ ดืม
่
และน�ำ้ โซดา

สามัญ

5,550,000,000.00

555,000,000

555,000,000

100%

2. บริษท
ั เบียร์ทพ
ิ ย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตเบียร์ น�ำ้ ดืม
่
และน�ำ้ โซดา

สามัญ

6,600,000,000.00

660,000,000

660,000,000

100%

3. บริษท
ั คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
15 หมูท
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตเบียร์ น�ำ้ ดืม
่
และน�ำ้ โซดา

สามัญ

1,666,666,500.00

166,666,650

166,666,650

100%

4. บริษท
ั แสงโสม จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

7,500,000,000.00

750,000,000

750,000,000

100%

5. บริษท
ั เฟือ่ งฟูอนันต์ จ�ำกัด
333 หมูท
่ ี่ 1 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

ผลิตสุรา

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

6. บริษท
ั มงคลสมัย จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

7. บริษท
ั ธนภักดี จ�ำกัด
315 หมูท
่ ี่ 4 ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

8. บริษท
ั กาญจนสิงขร จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

9. บริษท
ั สุราบางยีข่ น
ั จ�ำกัด
82 หมูท
่ ี่ 3 ต�ำบลบางคูวด
ั อ�ำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

ผลิตสุรา

สามัญ

4,000,000,000.00

400,000,000

400,000,000

100%

10. บริษท
ั อธิมาตร จ�ำกัด
170 หมูท
่ ี่ 11 ต�ำบลนิคม อ�ำเภอสตึก
จังหวัดบุรรี ม
ั ย์ 31150

ผลิตสุรา

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

11. บริษท
ั เอส.เอส.การสุรา จ�ำกัด
101 หมูท
่ ี่ 8 ต�ำบลแก่งโดม อ�ำเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

12. บริษท
ั แก่นขวัญ จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

13. บริษท
ั เทพอรุโณทัย จ�ำกัด
99 หมูท
่ ี่ 4 ต�ำบลหาดค�ำ อ�ำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

14. บริษท
ั สุรากระทิงแดง (1988) จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

5,000,000,000.00

500,000,000

500,000,000

100%

15. บริษท
ั ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดสิ ทิลเลอรี่ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

1,800,000,000.00

180,000,000

180,000,000

100%

16. บริษท
ั สีมาธุรกิจ จ�ำกัด
1 หมูท
่ ี่ 6 ต�ำบลบ้านแดน อ�ำเภอบรรพตพิสย
ั
จังหวัดนครสวรรค์ 60180

ผลิตสุรา

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

17. บริษท
ั นทีชย
ั จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

18. บริษท
ั หลักชัยค้าสุรา จ�ำกัด
46 หมูท
่ ี่ 1 ต�ำบลหนองกลางนา อ�ำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

19. บริษท
ั สุราพิเศษทิพราช จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

1,000,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

20. บริษท
ั ประมวลผล จ�ำกัด
56 หมูท
่ ี่ 2 ต�ำบลนครชัยศรี
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

350,000,000.00

3,500,000

3,500,000

100%

21. บริษท
ั สุราพิเศษภัทรลานนา จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

1,000,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

22. บริษท
ั ป้อมกิจ จ�ำกัด
383 หมูท
่ ี่ 8 ต�ำบลบ้านโพธิ์
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่าย
เบียร์นำ�้ ดืม
่
และโซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

23. บริษท
ั ป้อมคลัง จ�ำกัด
22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว ต�ำบลป่าแดด
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่าย
เบียร์นำ�้ ดืม
่
และโซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

24. บริษท
ั ป้อมโชค จ�ำกัด
16/1 หมูท
่ ี่ 1 ถนนอูท
่ อง ต�ำบลท่าวาสุกรี
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่าย
เบียร์นำ�้ ดืม
่
และโซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

25. บริษท
ั ป้อมเจริญ จ�ำกัด
88 หมูท
่ ี่ 5 ต�ำบลท่าโรงช้าง
อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่าย
เบียร์นำ�้ ดืม
่
และโซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

26. บริษท
ั ป้อมบูรพา จ�ำกัด
123 หมูท
่ ี่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่าย
เบียร์นำ�้ ดืม
่
และโซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

27. บริษท
ั ป้อมพลัง จ�ำกัด
6 หมูท
่ ี่ 15 ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่าย
เบียร์ น�ำ้ ดืม
่
และโซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

28. บริษท
ั ป้อมนคร จ�ำกัด
534,536 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลพระประโทน
อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่าย
เบียร์ น�ำ้ ดืม
่
และโซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

29. บริษท
ั ป้อมทิพย์ (2012) จ�ำกัด
40/53 หมูท
่ ่ี 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่าย
เบียร์ น�ำ้ ดืม
่
และโซดา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

30. บริษท
ั น�ำยุค จ�ำกัด
40/53 หมูท
่ ่ี 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้จัดจ�ำหน่าย
สุรา และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

31. บริษท
ั น�ำกิจการ จ�ำกัด
383 หมูท
่ ี่ 8 ต�ำบลบ้านโพธิ์
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

ผู้จัดจ�ำหน่าย
สุรา และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

32. บริษท
ั น�ำพลัง จ�ำกัด
22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว ต�ำบลป่าแดด
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ผู้จัดจ�ำหน่าย
สุรา และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

33. บริษท
ั น�ำเมือง จ�ำกัด
16/2 หมูท
่ ี่ 1 ถนนอูท
่ อง ต�ำบลท่าวาสุกรี
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ผู้จัดจ�ำหน่าย
สุรา และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

34. บริษท
ั น�ำนคร จ�ำกัด
88 หมูท
่ ี่ 5 ต�ำบลท่าโรงช้าง
อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

ผู้จัดจ�ำหน่าย
สุรา และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

35. บริษท
ั น�ำธุรกิจ จ�ำกัด
123 หมูท
่ ี่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้จัดจ�ำหน่าย
สุรา และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

73

74

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

รายงานจากคณะกรรมการบริษท
ั

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

36. บริษท
ั น�ำรุง่ โรจน์ จ�ำกัด
6 หมูท
่ ี่ 15 ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

ผู้จัดจ�ำหน่าย
สุรา และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

100,000

100,000

100%

37. บริษท
ั น�ำทิพย์ จ�ำกัด
530, 532 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลพระประโทน
อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้จัดจ�ำหน่าย
สุรา และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

100,000

100,000

100%

38. บริษท
ั โมเดิรน
์ เทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชัน
้ ที่ 26
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายเบียร์
สุรา และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

39. บริษท
ั โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายเบียร์
สุรา และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

40. บริษท
ั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชัน
้ ที่ 17
ซอยวิภาวดี-รังสิต 5 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจก
ั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายเบียร์
สุรา และเครือ่ งดืม
่
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

41. บริษท
ั ทิพย์ชโลธร จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครือ่ งดืม
่ ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

42. บริษท
ั กฤตยบุญ จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครือ่ งดืม
่ ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

43. บริษท
ั สุราทิพย์ จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครือ่ งดืม
่ ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

1,200,000.00

120,000

120,000

100%

44. บริษท
ั สุนทรภิรมย์ จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครือ่ งดืม
่ ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

45. บริษท
ั ภิรมย์สรุ างค์ จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัวแทนจ�ำหน่าย
เบียร์ สุรา และ
เครือ่ งดืม
่ ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

46. บริษท
ั ไทยโมลาส จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่าย
กากน�ำ้ ตาล

สามัญ

40,000,000.00

40,000

39,889

99.72%

47. บริษท
ั อาหารเสริม จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่าย
อาหารสัตว์
และปุย
๋

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

48. บริษท
ั แพนอินเตอร์เนชัน
่ แนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่าย
วัสดุและบริการ
จัดซือ้ จัดจ้าง

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

49. บริษท
ั จรัญธุรกิจ 52 จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตอิฐ

สามัญ

121,800,000.00

1,218,000

1,218,000

100%

50. บริษท
ั ถังไม้โอ๊คไทย จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตถังไม้โอ๊ค

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

30,000,000

100%

51. บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
ก๊าซชีวภาพ

สามัญ

860,000,000.00

8,600,000

8,600,000

100%

52. บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่ายขวด

สามัญ

123,000,000.00

1,230,000

1,230,000

100%

53. บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด
1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ซอยวิภาวดี-รังสิต 5
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

บริการขนส่ง
และจัดจ�ำหน่าย

สามัญ

1,012,000,000.00

101,200,000

101,200,000

100%

54. บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ให้บริการ
ด้านโฆษณาและ
ส่งเสริมการตลาด

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

30,000,000

100%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

55. บริษท
ั ทศภาค จ�ำกัด
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 15 ยูนต
ิ บี
1501-2 และชัน
้ 20 ยูนต
ิ บี 2001-2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ธุรกิจโฆษณา

สามัญ

25,000,000.00

2,500,000

2,500,000

100%

56. บริษท
ั ช้างอินเตอร์เนชัน
่ แนล จ�ำกัด
62 ชัน
้ 8, 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ให้บริการ
ด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

57. บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง่ จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดอบรม

สามัญ

2,500,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

58. บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ถือครอง
เครือ่ งหมายการค้า

สามัญ

5,000,000.00

50,000

50,000

100%

59. บริษท
ั เบียร์ชา้ ง จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ถือครอง
เครือ่ งหมายการค้า
และผลิตหัวเชือ้
เบียร์

สามัญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

60. บริษท
ั เบียร์อาชา จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ถือครอง
เครือ่ งหมายการค้า
และผลิตหัวเชือ้
เบียร์

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

61. บริษท
ั ไทยดริง้ ค์ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่

สามัญ

511,750,000.00

15,000,000

15,000,000

100%

62. บริษท
ั โออิชิ กรุป
๊ จ�ำกัด (มหาชน)
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

กิจการภัตตาคาร
อาหารญีป
่ น
ุ่ และ
จัดจ�ำหน่ายอาหาร
่
และเครือ่ งดืม

สามัญ

375,000,000.00

187,500,000

149,360,199

79.66%

63. บริษท
ั ซี เอ ซี จ�ำกัด
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 10
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริหารจัดการ
ศูนย์ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)

สามัญ

30,000,000.00

300,000

300,000

100%

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

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

HKD 59,425,979,000.00

59,425,979,000

59,425,979,000

100%

65 บริษท
ั เบฟโค จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

5,436,168,000.00

548,000,000

548,000,000

100%

66. บริษท
ั ช้างคอร์ปอเรชัน
่ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

67. บริษท
ั เบฟเทค จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีผ
่ ลิตจาก
พลาสติกและ
ธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข้อง

สามัญ

200,000,000.00

20,000,000

20,000,000

100%

68. บริษท
ั น�ำ้ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

วิสาหกิจ
เพือ่ สังคม

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

69. บริษท
ั เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

บริหารจัดการ
ทรัพย์สน
ิ และ
บริการ

สามัญ

2,700,000,000.00

270,000,000

270,000,000

100%

70. บริษท
ั เทรดดิชน
ั่ แนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่ ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

71. บริษท
ั ฟูด
้ ส์ คอมพานี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

6,200,000,000.00

620,000,000

620,000,000

100%

72. บริษท
ั ซี.เอ.ไอ. จ�ำกัด
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

แลกเปลีย
่ นความรู้
ด้านวัฒนธรรม
ศิลปะและธุรกิจของ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

สามัญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562)

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและที่อยู่
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562)

(จดทะเบียนจัดตัง้ บริษท
ั เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

(1)

75

76

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานจากคณะกรรมการบริษท
ั

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

936,500,000.00

93,650,000

93,650,000

100%

(2)

ให้บริการด้าน
โฆษณาและ
ส่งเสริมการตลาด

สามัญ

25,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

(3)

75. บริษท
ั สุราไทยท�ำ จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

14,000,000.00

17,500

17,483

99.90%

76. บริษท
ั สุราพิเศษสหสันติ์ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

77. บริษท
ั สุราพิเศษสัมพันธ์ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

จัดจ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

78. บริษท
ั โออิชิ เทรดดิง้ จ�ำกัด
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผลิตและจ�ำหน่าย
อาหารและ
เครือ่ งดืม
่

สามัญ

420,000,000.00

4,200,000

3,345,670

79.66%

79. บริษท
ั โออิชิ ราเมน จ�ำกัด
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 36
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ร้านอาหารญีป
่ น
ุ่

สามัญ

158,000,000.00

1,580,000

1,258,610

79.66%

80. บริษท
ั โออิชิ ฟูด
้ เซอร์วสิ จ�ำกัด
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 36
ห้องเลขที่ บี 3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ธุรกิจอาหารว่าง
ในอนาคต

สามัญ

1,000,000,000.00

10,000,000

7,965,876

79.66%

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

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่ ใน
ต่างประเทศ

สามัญ

HKD 13,000,000.00

13,000,000

10,355,640

79.66%

82. บริษท
ั เบียร์ชา้ ง อินเตอร์เนชัน
่ แนล จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

83. บริษท
ั สุราแม่โขง จ�ำกัด
14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ให้บริการ
ค�ำปรึกษา

สามัญ

125,000.00

5,000

5,000

100%

84. บริษท
ั ช้าง คอร์ป จ�ำกัด
15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ให้บริการ
ด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

สามัญ

100,000.00

10,000

10,000

100%

85. 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%

86. 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%

87. บริษท
ั ฟูด
้ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจร้านอาหาร

สามัญ

6,200,000,000.00

620,000,000

620,000,000

100%

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

การตลาดและ
จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

สามัญ

SGD 72,337,000.00

72,337,000

72,337,000

100%

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

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

USD 200,000.00

1,000

1,000

100%

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

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่ และ
ให้บริการ
ด้านตลาด

สามัญ

MYR 100,000.00

100,000

100,000

100%

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง
73. บริษท
ั ฟูด
้ แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562)

74. บริษท
ั ไทยเบฟ มาร์เก็ตติง้ จ�ำกัด
่ ี่ 14 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
15 หมูท
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900
(จดทะเบียนจัดตัง้ บริษท
ั เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2562)

(4)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

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

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

สามัญ

HKD 15,300,000.00

15,300,000

15,300,000

100%

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

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

GBP 71,670,000.00

71,670,000

71,670,000

100%

93. 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%

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

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

SGD 498,240.00

498,240

498,240

100%

95. International Beverage Trading Limited
Clarendon House, 2 Chucch Street
Hamilton, Bermuda

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

สามัญ

US$ 100,000.00

100,000

100,000

100%

96. 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%

97. 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

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 2,000,000.00

2,000,000

2,000,000

100%

98. 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%

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

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

HKD 10,000.00

10,000

10,000

100%

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

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

สามัญ

GBP 15,001,400

15,001,400

15,001,400

100%

101. ASM International Limited
Room 901-2, Silvercord, Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

ธุรกิจการลงทุน
และบริการจัดการ
ทรัพย์สน
ิ

สามัญ

HKD 100,000

100,000

100,000

100%

(6)

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

สามัญ

HKD 78,000

78,000

78,000

100%

(7)

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

USD 10,000

10,000

10,000

100%

(8)

104. บริษท
ั ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
363 หมูท
่ ี่ 17 ถนนบางนา-ตราด กม.23
ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

จัดหาสินค้า
ให้แก่ธรุ กิจ
ร้านอาหาร

สามัญ

127,300,000.00

1,273,000

954,750

75%

105. บริษท
ั ฮาวี ฟูด ดิสตริบวิ ชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
363 หมูท
่ ี่ 17 ถนนบางนา-ตราด กม.23
ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

สามัญ
ขนส่ง ขนถ่าย
สินค้า และกิจการ
ห้องเย็นสาธารณะ

5,000,000.00

50,000

37,499

75%

106. บริษทั บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ห้องเลขที่ 2005-2012 ชัน
้ ที่ 20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ให้บริการ
ด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

สามัญ

1,000,000.00

100,000

99,997

100%

(5)

(จดทะเบียนจัดตัง้ ในฮ่องกง เมือ่ วันที่ 14 มิถน
ุ ายน 2562)

102. Chang HK Limited
Room 901-2, Silvercord, Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
(จดทะเบียนจัดตัง้ ในฮ่องกง เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2562)

103. International Breweries Limited
Room 901-2, Silvercord, Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
(จดทะเบียนจัดตัง้ ในฮ่องกง เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2562)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานจากคณะกรรมการบริษท
ั

ประเภทธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

935,500,000.00

93,550,000

93,550,000

100%

108. International Beverage Holdings
Limited USA, Inc.
601 Van Ness Avenue, Suite Q/R
San Francisco, CA 94102, USA

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 1.00

1,000

1,000

100%

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

ถือครอง
เครือ่ งหมาย
การค้า

สามัญ

SGD 65,947,000.00

65,947,000

65,947,000

100%

110. Blairmhor Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

£9,009,407.00

900,940,700

900,940,700

100%

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

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

£10,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

112. InterBev Trading (China) Limited
Room 01-03, Level 1, No. 63 Kunluo Road
Shuangjiang Town, Eshan County, Yunnan
People’s Republic of China 653200

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

-

RMB 10,000,000.00

-

-

100%

113. Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.
Yulin Village, Shuangjiang Town
Eshan County, Yuxi City, Yunnan
People’s Republic of China 653200

ผลิตสุรา

-

RMB 159,388,200.00

-

-

100%

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

ธุรกิจลงทุน
และจัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่

สามัญ

HKD 10,000.00

10,000

10,000

100%

115. Blairmhor Distillers Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£200.00

2,000

2,000

100%

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

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

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

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£1.00

1

1

100%

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

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

119. Hankey Bannister & Company Limited

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

120. R. Carmichael & Sons Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£30,000.00

30,000

30,000

100%

121. J MacArthur JR.& Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

122. Mason & Summers Limited
10 Foster Lane, London, EC2V 6HH, England

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£10,030.00

10,030

10,030

100%

123. James Catto & Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£50,000.00

50,000

50,000

100%

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

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

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

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100%

126. The Pulteney Distillery Co., Ltd.
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£2.00

2

2

100%

127. The Balblair Distillery Co., Ltd.
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

£2.00

2

2

100%

128. InterBev Timor, Unipessoal, Lda.
Suite #330, Level 3, Timor Plaza
Rua Presidente, Nicolau Lobato
Comoro, Dili, Timor-Leste

หยุด
ด�ำเนินกิจการ

สามัญ

USD 10,000.00

10,000

10,000

100%

129. Chang Beer UK Limited
6/F., 1 George Square, Glasgow
Scotland G2 1AL

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

สามัญ

GBP10,000.00

10,000

10,000

100%

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง
107. บริษท
ั กรีนบีน จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ
(9)

(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562)

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในสหราชอาณาจักร
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562)

(10)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ชนิด
ของหุ้น

ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(ทางตรงและ
ทางอ้อม)

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

สามัญ

HKD 100,000.00

100,000

51,000

51%

131. Asiaeuro International Beverage
(Guangdong) Co., Ltd.
49-7 and 49-8, Qingping Road
Qing Hu Tou, Tangxia, Dongguan City
People’s Republic of China

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

สามัญ

RMB 50,204,082

-

-

51%

132. Dongguan LiTeng Co., Ltd.
49G, Level 3, Qingping Road, Qing Hu Tou
Tangxia Town, Dongguan City
Guangdong Province
People’s Republic of China. 523726

ธุรกิจกาแฟ

สามัญ

CNY300,000

-

-

51%

133. 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%

134. 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%

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

บริการขนส่ง
และการตลาด

สามัญ

USD 9,260,000

9,260

6,945

75%

136. Grand Royal Group International
Company Limited
33, Pyay Road, 61/2 Miles
Hlaing Township 11 Quarter
Yangon, Union of Myanmar

ผลิตและ
การตลาด
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 57,830,000

57,830

43,372

75%

137. Vietnam F&B Alliance Investment
Joint Stock Company
Room 502B, 5th Floor HCO Building
44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao Ward
Hoan Kiem District, Hanoi City
Socialist Republic of Vietnam

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

VND 681,663,260,000

68,166,326

67,484,663

99%

(12)

138. Vietnam Beverage Company Limited
Suite 502A, 5th Floor, HCO Building
44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao Ward
Hoan Kiem District, Hanoi City
Socialist Republic of Vietnam

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

VND 111,890,260,000

-

-

99.99%

(13)

139. Saigon Beer-Alcohol-Beverage
Corporation
187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12
District 5, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
บริการขนส่ง
ผลิตอุปกรณ์
เครือ่ งกล
และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

VND 6,412,811,860,000

641,281,186

343,642,587

53.58%

140. Western - Saigon Beer
Joint Stock Company
Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward
Binh Thuy District, Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
เบียร์

สามัญ

VND 145,000,000,000

14,500,000

7,395,000

27.33%

141. Chuong Duong Beverages
Joint Stock Company
606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward
District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่ อาหาร
กระป๋องและวัสดุ

สามัญ

VND 85,000,000,000

8,500,000

5,261,500

33.25%

142. Sai Gon - Quang Ngai Beer
Joint Stock Company
Quang Phu Industrial Zone, Quang Phu Ward
Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
เบียร์

สามัญ

VND 450,000,000,000

45,000,000

29,950,000

35.67%

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้ง
130. Asiaeuro International Beverage
(Hong Kong) Limited
7/F., Hency Tower 9 Chatham Road
South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น
% หมายเหตุ

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

(11)

(จดทะเบียนจัดตัง้ บริษท
ั ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2557)

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562)
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143. Binh Tay Liquor Joint Stock Company
621 Pham Van Chi, Ward 7
District 6, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์

สามัญ

VND 140,000,000,000

14,000,000

13,085,668

50.00%

144. Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol
Joint Stock Company
Zone 6, Thanh Ba Town
Thanh Ba District, Phu Tho Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตเบียร์และ
เครือ่ งดืม
่ และ
ให้บริการขนส่ง

สามัญ

VND 30,000,000,000

3,000,000

1,687,050

29.95%

145. Saigon - Nghetinh Beer
Joint Stock Company
54, Phan Dang Luu St, Truong Thi Ward
Vinh City, Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
อาหารกระป๋อง
และวัสดุ

สามัญ

VND 105,000,000,000

10,500,000

5,747,000

29.33%

146. Saigon - Songlam Beer
Joint Stock Company
Zone 1, Hung Dao Ward
Hung Nguyen District, Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายเบียร์
และเครือ่ งดืม
่
น�ำเข้าและส่งออก

สามัญ

VND 450,000,000,000

45,000,000

30,950,000

36.85%

147. Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation
Lot A2-CN8 Tu Liem Industrial Zone
Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem
District, Hanoi City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายเบียร์
และเครือ่ งดืม
่
น�ำเข้าและส่งออก

สามัญ

VND 180,000,000,000

18,000,000

9,380,000

27.92%

148. Sai Gon Beer Trading Company Limited
12 Dong Du St, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ แอลกอฮอล์
และเครือ่ งดืม
่

สามัญ

VND 700,000,000,000

-

-

53.58%

149. Northern Sai Gon Beer Trading
Joint Stock Compay
Lot CN-01-05 Ninh Hiep Industrial Zone
Ninh Hiep Ward, Gia Lam District, Ha Noi City
Socialist Republic of Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์
และเครือ่ งดืม
่
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 39,719,500,000

3,971,950

3,600,000

50.75%

150. Sai Gon Beer Bac Trung Bo Trading
Joint Stock Company
Dong Vinh Small Industrial Zone
Dong Vinh Ward, Vinh City, Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์
เบียร์ เครือ่ งดืม
่
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 40,000,000,000

4,000,000

3,715,816

50.86%

151. Saigon Beer Center Trading
Joint Stock Company
5th - 6th Floor, Lion Tower
29 Nguyen, Khac Nhu, Co Giang Ward
District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์
เคมีภณ
ั ฑ์
พัสดุบรรจุ
บริการขนส่ง
และตัวแทน
จ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

VND 90,000,000,000

9,000,000

8,314,100

50.59%

152. Bia Saigon Mien Trung Trading
Joint Stock Company
71st, An Don Industrial Zone
An Hai Bac Ward, Son Tra District
Da Nang City
Socialist Republic of Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์
เบียร์ เครือ่ งดืม
่
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 60,000,000,000

6,000,000

5,400,000

48.89%

153. Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading
Joint Stock Company
190 Nguyen Van Linh St, Ea Tu Commune
Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Socialist Republic of Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์
เบียร์ เครือ่ งดืม
่
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 39,761,600,000

3,976,160

3,578,544

48.23%

154. Saigon Beer Nam Trung Bo Trading
Joint Stock Company
1 Highway Dien Phu Commune
Dien Khanh District, Khanh Hoa Province
Socialist Republic of Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์
เบียร์ เครือ่ งดืม
่
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 60,000,000,000

6,000,000

5,400,000

48.30%

155. Sai Gon Beer Eastern Trading
Joint Stock Company
46/19 D1St, Binh Phu Zone
Binh Chuan Ward, Thuan An Town
Binh Duong Province
Socialist Republic of Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์
เบียร์ เครือ่ งดืม
่
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 40,210,000,000

4,021,000

3,618,900

48.59%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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156. Saigon Song Tien Beer Trading
Joint Stock Company
Tan Vinh Thuan Hamlet, Tan Ngai Commune
Vinh Long City, Vinh Long Province
Socialist Republic of Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์
่
เบียร์ เครือ่ งดืม
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 40,000,000,000

4,000,000

3,600,000

48.23%

157. Saigon Song Hau Beer Trading
Joint Stock Company
I5 - 25, 26 Vo Nguyen Giap Street
Phu Thu Ward, Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์
เบียร์ เครือ่ งดืม
่
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 40,290,000,000

4,029,000

3,626,100

48.23%

158. Sa Be Co Mechanical Co., Ltd.
215 Dao Duy Tu, Ward 6
District 10, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตอุปกรณ์
ใช้ในการผลิต
อาหารติดตัง้ และ
บ�ำรุงรักษาระบบ
เครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์

สามัญ

VND 59,365,663,690

-

-

53.58%

159. Saigon Soc Trang Beer One Member
Limited Company
Lot S An Nghiep Industrial Zone
An Hiep Commune, Thanh Ha District
Soc Trang Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายเบียร์
มอลต์
ยีสต์ น�ำ้ แร่
น�ำ้ บริสท
ุ ธิ์
บรรจุขวด

สามัญ

VND 45,000,000,000

-

-

27.33%

160. Sai Gon Beer Northeast Trading
Joint Stock Company
2A, Cai Lan Industrial Zone, Bai Chay Ward
Ha Long City, Quang Ninh Province
Socialist Republic of Vietnam

จัดจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์
เบียร์ เครือ่ งดืม
่
ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สามัญ

VND 40,000,000,000

4,000,000

3,600,000

48.47%

161. Sai Gon Ha Tinh Beer One Member
Company Limited
12th Kilometer bypass Ha Tinh City
Thach Tan Commune
Thach Ha District, Ha Tinh Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
สามัญ
จัดจ�ำหน่ายเบียร์
มอลต์ ยีสต์ น�ำ้ แร่
น�ำ้ บริสทุ ธิบ์ รรจุขวด

VND 120,000,000,000

-

-

53.58%

162. Sai Gon Beer Packaging
Joint Stock Company
621 Pham Van Chi, Ward 7
District 6, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตอาหาร
กระป๋อง สินค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษและโลหะ

VND 71,770,160,000

7,177,016

5,512,628

41.16%

163. Saigon Beer Company Limited
187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12
District 5, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

เครือ่ งดืม
่ ค้าส่ง

VND 10,000,000

-

-

53.58%

164. Saigon Beer Group Company Limited
187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12
District 5, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

เครือ่ งดืม
่ ค้าส่ง

VND 10,000,000

-

-

53.58%

165. บริษท
ั เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 31-32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่

สามัญ

265,900,484.00

265,900,484

171,954,804

64.67%

166. บริษท
ั เสริมสุข โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 31-32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

600,000,000.00

60,000,000

38,801,315

64.67%

167. บริษท
ั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ำกัด
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 31-32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่

สามัญ

689,586,150.00

68,958,615

44,594,749

64.67%

168. บริษท
ั เสริมสุข เทรนนิง่ จ�ำกัด
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 31-32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริการพัฒนา
บุคลากรและ
องค์กร

สามัญ

2,500,000.00

1,000,000

646,689

64.67%

169. Great Brands Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

บริหาร
ตราสินค้า

สามัญ

4,251,600.00

1,000,000

646,689

64.67%
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170. บริษท
ั เครือ่ งดืม
่ แรงเยอร์ (2008) จ�ำกัด
90 อาคารซีดบ
ั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 31-32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผลิตและจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม
่ ชูกำ� ลัง

สามัญ

200,000,000.00

20,000,000

12,933,771

64.67%

171. บริษท
ั เอส.พี.เอ็มอาหารและเครือ่ งดืม
่ จ�ำกัด
79 หมูท
่ ี่ 3 ต�ำบลล�ำลูกบัว
อ�ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
73150

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
น�ำ้ ดืม
่ และ
เครือ่ งดืม
่ ชูกำ� ลัง
และตัวแทน
จ�ำหน่ายสุรา

สามัญ

606,250,000.00

60,625,000

60,526,250

99.84%

172. บริษท
ั ช้างเบียร์ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

173. บริษท
ั โซ วอเตอร์ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

10,654,088,000.00

1,074,000,000

1,074,000,000

100%

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

ธุรกิจบริหาร
ตราสินค้าและ
ให้คำ� ปรึกษา

สามัญ

SGD 2,125,000.00

2,125,000

1,692,749

79.66%

(14)

175. Oishi Myanmar Limited
1-11, Padonmar Stadium (East Wing)
Bargayar Street, Sanchaung Township Yangon
Republic of the Union of Myanmar

ธุรกิจ
ร้านอาหาร
ญีป
่ น
ุ่

สามัญ

USD 3,000,000.00

3,000,000

1,314,370

43.81%

(15)

176. Oishi Group Limited Liability Company
11A, Phan Ke Binh Street, Da Kao Ward
District 1, Ho Chi Minh City
the Socialist, Republic of Vietnam

บริการ
ให้คำ� ปรึกษา
การบริหาร
ด้านการตลาด

สามัญ

USD 50,000.00

-

-

79.66%

(16)

177. บริษท
ั ก้อยเกีย
่ ว จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจ
ร้านอาหาร
และเครือ่ งดืม
่

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

510,000

51%

(17)

178. บริษท
ั แม๊กซ์ เอเชีย จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจ
ร้านเบเกอรี่

สามัญ

80,000,000.00

8,000,000

5,600,000

70%

(18)

179. บริษท
ั บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจ
ร้านอาหาร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

180. บริษท
ั เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจ
ร้านอาหาร

สามัญ

5,200,000,000.00

520,000,000

520,000,000

100%

181. บริษท
ั สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจ
ร้านอาหาร

สามัญ

168,600,000.00

1,686,000

1,281,360

76%

(19)

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

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายอาหาร
และเครือ่ งดืม
่
และสิง่ พิมพ์

สามัญ

SGD 853,548,096.68

1,449,028,178

412,423,822

28.46%

(20)

183. Frasers Propertry Limited
438 Alexandra Road, #20-00
Alexandra Point, Singapore 119958

การพัฒนา
และลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

SGD 1,795,241,424.97

2,919,487,919

824,847,644

28.25%

(21)

184. Liquorland Limited
8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL
Northern Ireland

ลิขสิทธิ์

สามัญ

£495,000.00

495,000

245,000

49.49%

185. บริษท
ั เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
85 หมูท
่ ี่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง
ต�ำบลเขาสมอคอน อ�ำเภอท่าวุง้
จังหวัดลพบุรี

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
บรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก

สามัญ

75,000,000.00

7,500,000

1,940,066

25.87%

186. Thanh Nam Consultant Investment Engineering And Technology Transfer
Joint Stock Company
50A Bui Thi Xuan St, Ben Thanh Ward
District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ให้บริการทีป
่ รึกษา สามัญ
ด้านการก่อสร้าง
และออกแบบ

VND 1,400,000,000

140,000

40,000

15.31%
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187. Mechanical and Industrial
Construction Joint Stock Company
929-931 1A Highway, Thoi An Ward
District 12, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและติดตัง้
เครือ่ งจักร สะพาน
และถนนและ
ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
อุตสาหกรรม

สามัญ

VND 35,999,480,000

3,599,948

936,000

13.93%

188. Saigon Tay Do Beer - Beverage
Joint Stock Company
Block 22, Tra Noc 1 Industrial Zone
Tra Noc Ward, Binh Thuy District
Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์ เบียร์
เครือ่ งดืม
่
นมถัว่ เหลือง
และน�ำ้ ผลไม้

สามัญ

VND 200,000,000,000

20,000,000

6,983,307

14.80%

189. Saigon Binh Tay Beer Group
Joint Stock Company
8 Nam Ky Khoi Nghia St, Nguyen Thai
Binh Ward District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
อาหาร เครือ่ งดืม
่
เบียร์ แอลกอฮอล์
วัสดุกอ่ สร้าง
ให้บริการก่อสร้าง
อุตสาหกรรม
และโยธา

สามัญ

VND 875,245,360,000

87,524,536

19,412,600

11.68%

190. Saigon - Baclieu Beer
Joint Stock Company
Lot B5, Tra Kha Industrial Zone, Ward 8
Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตเบียร์
แอลกอฮอล์
และเครือ่ งดืม
่

สามัญ

VND 120,120,000,000

12,012,000

2,402,400

5.47%

191. Truong Sa Food - Food Business
Joint Stock Company
Lot G-64, 11Street, Song Da
Community Zone, Zone 06 Hiep Binh
Chanh Ward Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตสินค้า
เกษตรและอาหาร

สามัญ

VND 17,700,000,000

1,770,000

495,000

20.70%

192. Saigon - Phutho Beer
Joint Stock Company
Trung Ha Industrial Zone, Hong Da Ward
Tam Nong District, Phu Tho Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตเบียร์
แอลกอฮอล์
และเครือ่ งดืม
่

สามัญ

VND 125,000,000,000

12,500,000

4,231,800

16.53%

193. Sai Gon - Mien Trung Beer
Joint Stock Company
1 Nguyen Van Linh, Tan An Ward
Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
เบียร์ แอลกอฮอล์
เครือ่ งดืม
่
และพัสดุอะไหล่

สามัญ

VND 298,466,480,000

29,846,648

9,672,763

17.36%

194. Tan Thanh Investment Trading
Compamy Limited
66 Tan Thanh St, Ward 12
District 5, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

VND 250,000,000,000

-

-

15.54%

195. Sai Gon - Vinh Long Beer
Joint Stock Company
Tan Vinh Thuan Hamlet, Tan Ngai Commune
Vinh Long City, Vinh Long province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตเบียร์
แอลกอฮอล์
และเครือ่ งดืม
่

สามัญ

VND 150,000,000,000

15,000,000

3,000,000

10.72%

196. Sai Gon - Kien Giang Beer
Joint Stock Company
D1-D2 St, Thanh Loc Industrial Zone
Thanh Loc Ward, Chau Thanh District
Kien Giang Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์
เครือ่ งดืม
่
และพัสดุอะไหล่

สามัญ

VND 115,000,000,000

11,500,000

2,300,000

10.72%

197. Saigon - Khanh Hoa Beer
Joint Stock Company
Dien Phu Industrial section, Dien Phu
Commune Dien Khanh District, Khanh
Hoa Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์
เครือ่ งดืม
่
และพัสดุอะไหล่

สามัญ

VND 100,000,000,000

10,000,000

2,600,000

13.93%
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198. Saigon - Bentre Beer
Joint Stock Company
Phuoc Hau Hamlet, An Phuoc Commune
Chau Thanh District, Ben Tre Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตเบียร์
แอลกอฮอล์
และเครือ่ งดืม
่

สามัญ

VND 100,000,000,000

10,000,000

2,000,000

10.72%

199. Saigon - Lamdong Beer
Joint Stock Company
Lot CN5, Loc Son Industrial Park
Loc Son Ward, Bao Loc City
Lam Dong Province
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตเบียร์
แอลกอฮอล์
และเครือ่ งดืม
่

สามัญ

VND 100,000,000,000

10,000,000

2,000,000

10.72%

200. Me Linh Point Limited
2 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
และให้เช่า
ส�ำนักงาน

สามัญ

USD 10,716,800

-

-

18.75%

201. Crown Beverage Cans Saigon Limited
Ha Noi Highway, Hiep Phu Ward
District 9, Ho Chi Minh City, Socialist
Republic of Vietnam

ผลิตกระป๋อง
อะลูมเิ นียม

สามัญ

USD 23,300,000

-

-

16.10%

202. Malaya - Vietnam Glass Limited
Room 11.1, Floor 11, REE Buiding No.9
Doan Van Bo St, Ward 12
District 4, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตสินค้าแก้ว

สามัญ

USD 15,470,000

-

-

16.08%

203. San Miguel Yamamura Phu Tho
Packaging Company Limited
1 Le Van Khuong Street, Hiep Thanh Ward
District 12, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายพัสดุ
บรรจุโลหะ

สามัญ

USD 4,654,000

-

-

18.75%

204. Vietnam Spirits and Wine LTD.
621 Pham Van Chi, Ward 7
District 6, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

ผลิตภัณฑ์
เกีย
่ วข้องกับ
แอลกอฮอล์

สามัญ

USD 4,368,500

-

-

24.11%

205. บริษท
ั เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชัน
่ แนล
โฮลดิง้ จ�ำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

1,833,000,000.00

183,300,000

93,483,000

51%

(22)

(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562)

หมายเหตุ:
(1) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ซี.เอ.ไอ. จ�ำกัด (“C.A.I.”) มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
		 จ�ำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
(2) เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษท
ั ฟูด
้ แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ�ำกัด (“FBH”) มีทน
ุ จดทะเบียน 10,000,000 บาท มีจำ� นวนหุน
้ ทีอ่ อกจ�ำหน่าย 1,000,000 หุน
้ และเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
		 จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 10,000,000 บาท เป็น 936,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 92,650,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 93,650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
		 โดยไทยเบฟถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
(3) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 บริษัท ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (“ThaiBev Marketing”) มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท และมีจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
		 10 บาท โดยไทยเบฟถือหุ้นโดยตรงในบริษัทนี้ ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 25,000,000 บาท
(4) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 Oishi International Holdings Limited (“Oishi IH”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 11,700,000 เหรียญฮ่องกง เป็น 13,000,000 เหรียญฮ่องกง
(5) เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 International Beverage Vietnam Company Limited (“IB Vietnam”) จดทะเบียนเพิม
่ ทุนบริษท
ั จาก 1,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 2,000,000 เหรียญสหรัฐ
(6) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ได้จดทะเบียนจัดตั้ง ASM International Limited. (“ASMI”) ในฮ่องกง มีทุนจดทะเบียน 100,000
		 เหรียญฮ่องกง ซึ่งไทยเบฟถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ ASMI
(7) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 IBHL ได้จดทะเบียนจัดตั้ง Chang HK Limited. (“Chang HK”) ในฮ่องกง มีทุนจดทะเบียน 78,000 เหรียญฮ่องกง ซึ่งไทยเบฟถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL คิดเป็น
		 ร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ Chang HK
(8) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 IBHL ได้จดทะเบียนจัดตั้ง International Breweries Limited (“International Breweries”) ในฮ่องกง มีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยเบฟ
		 ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ International Breweries
(9) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 บริษัท กรีนบีน จ�ำกัด (“GB”) มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มีจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย 1,000,000 หุ้น และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จดทะเบียน
		 เพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 10,000,000 บาท เป็น 935,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 92,550,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 93,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยไทยเบฟ
		 ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FBH คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ GB ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
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(10) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 International Beverage Holdings (UK) Limited (“IBHL UK”) ได้จดทะเบียนจัดตั้ง Chang Beer UK Limited (“Chang Beer UK”) ในฮ่องกง
		 มีทุนจดทะเบียน 10,000 ปอนด์ ซึ่งไทยเบฟถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ IBHL UK คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ Chang Beer UK
(11) เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co., Ltd. (“AIB (GD)”) ได้เข้าซือ้ หุน
้ สามัญของ Dongguan LiTeng Foods Co., Ltd. (“LiTeng Food”)
		 ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผลให้ไทยเบฟถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน International Beverage Holdings (China) Limited (“IBHC”) และ AIB (GD) บริษัทนี้จัดตั้ง
		 ในรูปแบบเงินลงทุน จึงไม่มีการออกหุ้นและจ�ำหน่ายหุ้น
(12) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 BeerCo Limited (“BeerCo”) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company (“Vietnam F&B”) เพิ่มเติม เป็นผลให้
		 ไทยเบฟถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน BeerCo ใน Vietnam F&B คิดเป็นร้อยละ 99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ Vietnam F&B
(13) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 BeerCo ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน Vietnam Beverage Company Limited (“VietBev”) จากการแปลงหนี้เป็นทุน ส่งผลให้ BeerCo ลงทุนใน VietBev เป็นจ�ำนวน
		 ร้อยละ 99.39 ของจ�ำนวนทุนก่อตั้งทั้งหมด และ Vietnam F&B ลงทุนใน VietBev จ�ำนวนร้อยละ 0.61 ของจ�ำนวนทุนก่อตั้งทั้งหมด เป็นผลให้ไทยเบฟถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน BeerCo
		 Vietnam F&B และ VietBev คิดเป็นร้อยละ 53.58 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corportion (“SABECO”) อนึ่ง บริษัทนี้จัดตั้งในรูปแบบ
		เงินลงทุนซึ่งไม่มีการออกหุ้นและจ�ำหน่าย
(14) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. (“Oishi F&B SG”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 1,900,000 เหรียญสิงคโปร์ เป็น 2,125,000 เหรียญสิงคโปร์
(15) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 Oishi Myanmar Limited (“Oishi Myanmar”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 2,700,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 3,000,000 เหรียญสหรัฐ
(16) บริษัทนี้จัดตั้งในรูปแบบเงินลงทุน จึงไม่มีการออกหุ้นและจ�ำหน่ายหุ้น
(17) 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 โดยไทยเบฟถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FHC และ FOA คิดเป็นร้อยละ 51 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ Koykiao ปัจจุบัน
		บริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
(18) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ำกัด (“Max Asia”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 40,000,000 บาท เป็น 80,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน
		 4,000,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยไทยเบฟถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FHC และ FOA คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมด
		 ของ Max Asia ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
(19) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด (“SOA”) จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจาก 150,600,000 บาท เป็น 168,600,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน
		 180,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 1,686,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยไทยเบฟถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FHC และ FOA คิดเป็นร้อยละ 76 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ
		 SOA ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
(20) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 Fraser and Neave, Limited (“F&N”) ได้ออกหุ้นสามัญใหม่ จ�ำนวน 1,174,525 หุ้นท�ำให้มีหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วรวมเป็นจ�ำนวน
		 1,449,028,178 หุ้น เป็นผลท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของไทยเบฟซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ InterBev Investment Limited (“IBIL”) คิดเป็นร้อยละ 28.46 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญ
		 ที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ F&N
(21) Frasers Property Limited (“FPL”) ได้ออกหุ้นสามัญใหม่ ซึ่งช�ำระแล้วรวมทั้งหมดเป็นจ�ำนวน 2,919,487,919 หุ้น โดยได้ออกหุ้นใหม่จ�ำนวน 1,761,300 หุ้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
		 เป็นผลท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของไทยเบฟ ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน IBHL และ IBIL คิดเป็นร้อยละ 28.25 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ FPL
(22) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“FNIH”) มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มีจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย 1,000,000 หุ้น และเมื่อวันที่
่ ทุนช�ำระแล้วจาก 10,000,000 บาท เป็น 1,833,000,000 บาท โดยออกหุน
		 22 พฤษภาคม 2562 จดทะเบียนเพิม
้ สามัญใหม่จำ� นวน 182,300,000 หุน
้ รวมเป็นจ�ำนวน 183,300,000 หุน
้
		 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยไทยเบฟถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FBH และ GB คิดเป็นร้อยละ 51 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ FNIH ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562)
(ก) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 บริษัท โออิชิเดลิเวอรี่ จ�ำกัด (“Oishi Delivery”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
		 10 บาท โดยไทยเบฟถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Oishi Group Public Company Limited (“Oishi”) คิดเป็นร้อยละ 79.66 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของ Oishi Delivery
		ปัจจุบันบริษัทนี้ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานจากคณะกรรมการบริษท
ั

รายการแสดงผลประโยชน์โดยตรง
และผลประโยชน์โดยอ้อมของกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 (1)

ผลประโยชน์โดยตรง
รายชื่อกรรมการ (3)
1.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (4)

2.

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

3.

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

(4)

ผลประโยชน์โดยอ้อม

ณ วันที่
1 ตุลาคม 2561

ณ วันที่
30 กันยายน 2562 (1)

เพิ่ม (ลด) ระหว่าง
รอบปีบัญชี (2)

ณ วันที่
1 ตุลาคม 2561

ณ วันที่
30 กันยายน 2562 (1)

เพิ่ม (ลด) ระหว่าง
รอบปีบัญชี (2)

-

-

-

16,544,687,762

16,544,687,762

-

-

-

-

16,544,687,762

16,544,687,762

-

-

-

-

-

-

-

4.

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

-

-

-

-

-

5.

นายอึ๊ง ตัก พัน

-

-

-

-

-

-

6.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

-

-

-

-

-

-

7.

นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

-

-

-

-

-

-

8.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย
มาตังคสมบัติ

-

-

-

-

-

-

9.

พลเอก นายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา

-

-

-

-

-

-

10.

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น

-

-

-

-

-

-

11.

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์

-

12.

นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ (5)

13.

นายปณต สิริวัฒนภักดี

14.

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

-

-

-

-

-

1,541,500

1,541,500

-

220,000,000

220,000,000

-

107,000,000

107,000,000

-

-

-

-

107,000,000

107,000,000

-

-

-

-

15.

นายอวยชัย ตันทโอภาส

198,200

523,500

325,300

132,288

62,288

(70,000)

16.

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (7)

28,201

73,501

45,300

132,288

62,288

(70,000)

17.

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ (8)

28,200

73,500

45,300

132,288

62,288

(70,000)

(6)

หมายเหตุ :
(1) ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงการถือหุน
้ ในบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ของบุคคลข้างต้น ในระหว่างวันสิน
้ รอบปีบญ
ั ชี (วันที่ 30 กันยายน 2562) และวันที่ 21 ตุลาคม 2562
(2) เป็นการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัตบ
้ ทัง้ หมดของไทยเบฟทีเ่ พิม
ิ ริษท
ั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม
่ ก
ี ารแก้ไขเพิม
่ เติม) โดยแสดงจ�ำนวนหุน
่ ขึน
้ หรือลดลงสุทธิ ซึง่ กรรมการ
		 ถือโดยตรงและโดยอ้อมระหว่างรอบปีบญ
ั ชีสน
ิ้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ทัง้ นี้ ไม่มก
ี รรมการบริษท
ั คนใดถือหุน
้ บริษท
ั ในเครือและหุน
้ กูข้ องไทยเบฟ
(3) นายภุชชงค์ ชาญธนกิจ นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย และนายมนู เลียวไพโรจน์ พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระตามล�ำดับ เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2562
(4) นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี และ คูส่ มรส คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี ถือหุน
้ ร่วมกัน ดังนี้
		 - ถือหุน
้ โดยตรงใน Shiny Treasure Holdings Limited (“Shiny Treasure”) คิดเป็นร้อยละ 100 และถือหุน
้ โดยตรงในบริษท
ั สิรวิ นา จ�ำกัด (“สิรวิ นา”) คิดเป็นร้อยละ 51 โดย Shiny Treasure
			 ถือหุน
้ โดยตรงในสิรวิ นาคิดเป็นร้อยละ 49 ทัง้ นี้ สิรวิ นาถือหุน
้ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.27
้ โดยตรงในไทยเบฟ จ�ำนวน 11,368,060,000 หุน
		 - 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”) คิดเป็นร้อยละ100 ในแต่ละบริษท
ั ทัง้ นี้ Maxtop ถือหุน
้ โดยตรงในไทยเบฟ จ�ำนวน 4,327,042,762 หุน
้ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.23, RM
			 ถือหุน
้ โดยตรงในไทยเบฟ จ�ำนวน 833,335,000 หุน
้ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.32 และ GC ถือหุน
้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 ดังนัน
้ โดยตรงในไทยเบฟ จ�ำนวน 16,250,000 หุน
้ นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี
			 และคุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี จึงถือหุน
้ โดยอ้อมในไทยเบฟตามทีป
่ รากฏในตารางข้างต้น
(5) นางชมพูนท
ุ เตชะไพบูลย์ คูส่ มรสของนายวิวฒ
ั น์ เตชะไพบูลย์ ถือหุน
้ โดยตรงในไทยเบฟ จ�ำนวน 70,000,000 หุน
้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2788 และนายวิวฒ
ั น์ยงั ถือหุน
้ โดยตรงใน Hakim Holdings
		 Limited (“Hakim”) คิดเป็นร้อยละ 100 ซึง่ Hakim ถือหุน
้ โดยตรงในไทยเบฟ 150,000,000 หุน
้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5973 ดังนัน
้ นายวิวฒ
ั น์ เตชะไพบูลย์ จึงถือหุน
้ โดยอ้อมในไทยเบฟ
		ตามทีป
่ รากฏในตารางข้างต้น
(6) นายอวยชัย ตันทโอภาส ถือหุน
้ ซึง่ เป็นสิทธิในหุน
้ ในไทยเบฟรวมจ�ำนวนทัง้ สิน
้ 585,788 หุน
้ (คิดเป็นร้อยละ 0.00233) โดยนับรวมการถือหุน
้ โดยอ้อมในไทยเบฟ จ�ำนวน 62,288 หุน
้ โบนัสทีใ่ ห้แก่
		พนักงานภายใต้แผนการก�ำหนดค่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟตามทีป
่ รากฏในตารางข้างต้น
(7) นายสิทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร ถือหุน
้ ในไทยเบฟรวมจ�ำนวนทัง้ สิน
้ 135,789 หุน
้ (คิดเป็นร้อยละ 0.00054) โดยนับรวมการถือหุน
้ โดยอ้อมในไทยเบฟ จ�ำนวน 62,288 หุน
้ ซึง่ เป็นสิทธิในหุน
้ โบนัสทีใ่ ห้แก่
		พนักงานภายใต้แผนการก�ำหนดค่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟตามทีป
่ รากฏในตารางข้างต้น
(8) ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ ถือหุน
้ ซึง่ เป็นสิทธิในหุน
้ ในไทยเบฟรวมจ�ำนวนทัง้ สิน
้ 135,788 หุน
้ (คิดเป็นร้อยละ 0.00054) โดยนับรวมการถือหุน
้ โดยอ้อมในไทยเบฟ จ�ำนวน 62,288 หุน
้ โบนัสทีใ่ ห้แก่
		พนักงานภายใต้แผนการก�ำหนดค่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟตามทีป
่ รากฏในตารางข้างต้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

ข้อมูลหุ้นทุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระค่าหุ้นแล้ว
ชนิดของหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย
สิทธิในการออกเสียง

25,155,025,000		 บาท
25,113,533,400		 บาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
25,113,533,400		 หุ้น
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

จ�ำนวนผู้ถือหุ้น

ร้อยละของผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละของหุ้น

1 - 99

7

4.90

7

0.00

100 - 1,000

5

3.50

1,700

0.00

1,001 - 10,000

26

18.18

68,100

0.00

10,001 - 1,000,000

37

25.87

11,125,077

0.04

1,000,001 ขึ้นไป

68

47.55

25,102,338,516

99.96

143

100.00

25,113,533,400

100.00

รวม

จากข้อมูลของบริษัท ประมาณร้อยละ 27.79 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ข้อ 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

MM Group Limited(2)

-

-

5,176,627,762

20.61

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี(3)

-

-

16,544,687,762

65.89

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี(3)

-

-

16,544,687,762

65.89

บริษัท สิริวนา จ�ำกัด(1)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานจากคณะกรรมการบริษท
ั

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) 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
(3) 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 คิดเป็น
		 ร้อยละ 17.23 RM ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นร้อยละ 3.32 และ GC ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นร้อยละ 0.06
ดังนั้น นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จึงถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟเป็นจ�ำนวนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก
ล�ำดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1.

The Central Depository (Pte) Limited

12,305,567,766

48.99

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.

นางสาววรณี วิชิตบุญญเศรษฐ

32,698,750

0.13

20.

นายประวัติ ภัทรประสิทธิ์

19,391,340

0.08

24,868,759,780

99.03

รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ข้อมูลการกระจายการถือหุ้นภายใต้ชื่อผู้ถือหุ้น The Central Depository (Pte) Limited
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

จ�ำนวนผู้ถือหุ้น

ร้อยละของผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละของหุ้น

14

0.10

168

0.00

100 - 1,000

1,074

7.77

870,968

0.01

1,001 - 10,000

7,788

56.36

44,781,999

0.36

10,001 - 1,000,000

4,897

35.44

253,529,701

2.06

45

0.33

12,006,384,930

97.57

13,818

100.00

12,305,567,766

100.00

1 - 99

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.

4,932,723,209

40.09

2.

DBS Nominees (Private) Limited

2,478,218,996

20.14

3.

DBSN Services Pte. Ltd.

1,533,438,467

12.46

4.

CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.

714,438,500

5.81

5.

DB Nominees (Singapore) Pte. Ltd.

646,586,744

5.25

6.

Bank J. Safra Sarasin Ltd, Singapore Branch

402,000,000

3.27

7.

HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.

394,477,745

3.21

8.

Raffles Nominees (Pte.) Limited

352,947,295

2.87

9.

BNP Paribas Nominees Singapore Pte. Ltd.

234,583,200

1.91

10.

Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd.

68,721,901

0.56

11.

Lim & Tan Securities Pte. Ltd.

51,564,900

0.42

12.

BPSS Nominees Singapore (Pte.) Ltd.

50,849,550

0.41

13.

Morgan Stanley Asia (Singapore) Securities Pte. Ltd.

29,919,878

0.24

14.

Phillip Securities Pte. Ltd.

12,660,167

0.10

15.

United Overseas Bank Nominees (Private) Limited

11,323,760

0.09

16.

Maybank Kimeng Securities Pte. Ltd.

9,624,805

0.08

17.

UOB Kay Hian Private Limited

8,997,700

0.07

18.

OCBC Securities Private Limited

8,726,200

0.07

19.

RHB Securities Singapore Pte. Ltd.

6,012,200

0.05

20.

Chong Yean Fong

5,200,000

0.04

11,953,015,217

97.14

รวม

89

90

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานจากคณะกรรมการบริษท
ั

หุ้นกู้
• เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ได้ออกตราสารประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย โดยออกและเสนอขายจ�ำนวน 50,000 ล้านบาท
โดยเรียกว่าหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด
การเสนอขายดังนี้
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
• เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ไทยเบฟได้ออกตราสารประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ในประเทศไทย โดยออกและเสนอขายในจ�ำนวนเงินรวม 77,000 ล้านบาท (เสนอขาย 70,000 ล้านบาทและจัดสรรหุน
้ กูส
้ ว่ นเกินจ�ำนวน 7,000 ล้านบาท)
โดยเรียกว่าหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งมีรายละเอียด
การเสนอขายดังนี้
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
หุ้นกู้ของบริษัท 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
• เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ไทยเบฟได้ออกตราสารประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย
โดยออกและเสนอขายจ�ำนวน 53,000 ล้านบาท (เสนอขาย 40,000 ล้านบาทและจัดสรรหุ้นกู้ส่วนเกินจ�ำนวน 13,000 ล้านบาท)
โดยเรียกว่าหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด
การเสนอขายดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 จ�ำนวน 31,600 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2564
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จ�ำนวน 11,300 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2567
หุ้นกู้ชุดที่ 3 จ�ำนวน 10,100 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2572

สัญญาที่สำ�คัญซึ่งทำ�กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปี 2562 ประกอบด้วย
สัญญาซื้อขายกากน้ำ�ตาล

บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายกากน�้ำตาลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งเพื่อน�ำกากน�้ำตาลมาจ�ำหน่าย
ให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาซื้อขายขวดแก้ว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายขวดแก้วกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท
ทีเ่ กีย
่ วข้องกัน เพือ่ น�ำขวดแก้วมาจ�ำหน่ายให้กบ
ั บริษท
ั ย่อยอืน
่ ในกลุม
่ บริษท
ั เป็นระยะเวลา 6 ปี เริม
่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารสำ�นักงาน

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทย่อยของบริษัทได้ท�ำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารส�ำนักงานและอาคารที่จอดรถยนต์จ�ำนวนสองฉบับกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่ง สัญญามีก�ำหนดระยะเวลารวมประมาณ 32 ปี นับจากวันที่ท�ำสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ค่าเช่าเพียงครั้งเดียวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการท�ำสัญญา ในการนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายเงินจ�ำนวน 1,542.56 ล้านบาท และตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุสัญญา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

สัญญาการใช้เครื่องหมายการค้าช่วง

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญาการใช้เครื่องหมายการค้าช่วงกับบริษัท Emerald Brewery Myanmar Limited (“Emerald
Brewery”) ซึง่ เป็นการร่วมค้าภายใต้กลุม
่ F&N เพือ่ ให้อนุญาตใช้เครือ่ งหมายการค้า มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วน
ั ที่ 28 กันยายน 2562 ถึง 27 กันยายน 2572
โดย Emerald Brewery ตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิจากการจ�ำหน่ายสินค้าทุกประเภทซึ่งจ�ำหน่ายโดยหรือ
ในนามของ Emerald Brewery รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่ง ณ ปัจจุบันสัญญาดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาลงนาม
จากบริษัทและคู่สัญญา

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของทีด
่ น
ิ และอาคารซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ องกลุม
่ บริษท
ั ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีดงั นี้
(ล้านบาท)
ที่ดิน

18,878

ส่วนปรับปรุงที่ดิน

655

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

15,500

รวม

35,033

กลุ่มบริษัทได้เช่าสถานที่หลายแห่งเพื่อใช้เป็นส�ำนักงานสาขาและคลังสินค้า การเช่าทั้งหมดนี้ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานไม่ใช่สัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าทีด
่ น
ิ ทีถ
่ อื ครองไว้เพือ่ การด�ำเนินธุรกิจในอนาคตและอาคารซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ องกลุม
่ บริษท
ั ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวนเงิน 1,158.68 ล้านบาท
และ 11.72 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งเป็น 3.74% ของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รายงานการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน

รายงานการดําเนินงาน
และสถานะทางการเงิน
ภาพรวม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”)
ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์
เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนํา
ของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอืน
่ ๆ
เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟ
ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX)
ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์
ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครือ่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อ
เพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผล
ในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสีย
่ ง
ของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิต
เครื่องดื่มชั้นนําในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิต
ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจ
ออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

วิสัยทัศน์องค์กร
วิสัยทัศน์องค์กร คือ การเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิต
และจัดจําหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรระดับโลก โดย
มุง่ เน้นทีค
่ วามเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ ความต่อเนือ่ งใน
การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยูใ่ นระดับพรีเมีย
่ ม และ
ความเป็นมืออาชีพ พันธกิจของเราคือการประสาน
“สัมพันธภาพ” กับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสําคัญ
กับบริษัทในทุก ๆ ด้าน โดยมอบคุณค่าที่สําคัญ
6 ประการ
• มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
• ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจําหน่ายโดยให้บริการ
อย่างมืออาชีพ
• ให้ความสําคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ด้วยการเติบโตของรายได้และผลกําไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
• เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส
และการดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
• มอบความไว้วางใจ อํานาจ และรางวัลแก่พนักงาน เพื่อสร้าง
ความร่วมรับผิดชอบ และ
• สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

รายงานการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน

กลยุทธ์

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ขยายตัวทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับ
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย ไทยเบฟมุง่ มัน
่ พัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
ตราสินค้าทีห
่ ลากหลาย เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่าย
กระจายสินค้าในตลาดหลักให้มีประสิทธิภาพ และเริ่มขยาย
ธุรกิจสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน ไทยเบฟได้ก้าว
ขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ภายใต้ความร่วมมือกับเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมเิ ต็ด
(“F&N”) ผูผ
้ ลิตและจัดจําหน่ายเครือ่ งดืม
่ และสิง่ พิมพ์ชน
ั้ นํา
ของสิงคโปร์ บริษท
ั เมียนมาร์ ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
เซอร์วิสเซส คอมพานี ลิมิเต็ด และเมียนมาร์ ดิสทิลเลอรี่
คอมพานี ลิมเิ ต็ด (“แกรนด์รอยัลกรุป
๊ ”) ผูป
้ ระกอบการรายใหญ่
ทีส
่ ด
ุ ในตลาดวิสกีข้ องประเทศเมียนมา บริษท
ั ไซ่งอ่ น เบียร์แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์เปอเรชั่น (“ซาเบโก้”) ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเบียร์รายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และ
ในปี 2562 F&N เปิดโรงเบียร์ เอเมอรัลด์ บริวเวอรี่ที่เมือง
ย่างกุ้งประเทศเมียนมาเพื่อผลิตเบียร์ช้าง นับเป็นการขยาย
การดําเนินงานในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับไทยเบฟในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนําใน
ภูมิภาค อันเป็นการสร้างรากฐานที่จะนําไปสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
ไทยเบฟวางแผนที่จะสร้างความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจผ่าน
การกระจายรายได้ที่หลากหลาย กล่าวคือ การเพิ่มสัดส่วน
รายได้จากการขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และรายได้จาก
การขายสินค้าในต่างประเทศ
การขยายกิจการเข้าสูธ
่ รุ กิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์นน
ั้ ถือเป็น
หนึ่งกลยุทธ์ในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
เครือ่ งดืม
่ ครบวงจรชัน
้ นําในระดับภูมภ
ิ าค โดยเน้นการเพิม
่ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้แก่คค
ู่ า้ รวมถึงการใช้เครือข่าย
การกระจายสินค้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไทยเบฟเริ่ม
ขยายธุรกิจสูเ่ ครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ผา่ นการเข้าซือ้ กิจการ
บริษท
ั โออิชิ กรุป
๊ จํากัด (มหาชน) (“โออิช”ิ ) บริษท
ั เครือ่ งดืม
่
ชาเขียวอันดับหนึง่ ของประเทศไทยในปี 2551 บริษท
ั เสริมสุข
จํากัด (มหาชน) (“เสริมสุข”) ซึง่ เป็นบริษท
ั เครือ่ งดืม
่ ทีม
่ ี

เครือข่ายกระจายสินค้าครอบคลุมทีส
่ ด
ุ ในประเทศไทยในปี
2554 และ F&N ในปี 2555 นอกจากนีเ้ พือ่ ขยายอาณาจักร
ไปสูธ
่ รุ กิจอาหารนอกจากธุรกิจอาหารญีป
่ น
ุ่ ไทยเบฟได้กอ่ ตัง้
บริษท
ั ฟูด
้ ออฟ เอเชีย จํากัด (“ฟูด
้ ออฟ เอเชีย”) ในปี 2558
และเข้าซือ้ สินทรัพย์จากบริษท
ั ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล
(ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ผูด
้ าํ เนินธุรกิจร้านอาหาร
เคเอฟซีในประเทศไทย ในปี 2560 เพือ่ ขยายสูธ
่ รุ กิจอาหาร
อย่างเต็มรูปแบบ และในปี 2562 ได้เริม
่ รับรูก
้ าํ ไรของสตาร์บค
ั ส์
คอฟฟี่ ไทยแลนด์ ซึง่ ดําเนินกิจการร้านกาแฟในประเทศไทย
ในส่วนของการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ไทยเบฟได้
ดําเนินการตามวิสัยทัศน์ 2020 โดยเฉพาะการก้าวขึ้นเป็น
ผู้นําเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมองว่าประเทศในภูมิภาคนี้ถือเป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพ
การเติบโตสูง เนื่องจากมีประชากรและนักท่องเที่ยวมากกว่า
700 ล้านคน มีสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีได้ช่วยสนับสนุน
การเพิ่มขึ้นของกําลังซื้อ นอกจากนี้ ไทยเบฟยังมองถึงโอกาส
จากกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ รวมถึงจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และอินเดีย (หรืออาเซียน + 6) ที่รวมกันแล้ว
มีประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการลงทุน การทําการค้า ให้มศ
ี ก
ั ยภาพสามารถแข่งขันกับ
ภูมภ
ิ าคอืน
่ ๆ ได้
โดยก้าวแรกของไทยเบฟสู่ความสําเร็จในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการ F&N ผู้ผลิต
และจัดจําหน่ายเครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์ชั้นนําของสิงคโปร์
ในปี 2555 และต่อมาในปี 2560 ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75
ของแกรนด์รอยัลกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุด
ในตลาดวิสกี้ของประเทศเมียนมา มีฐานการผลิตอยู่ที่
เมืองย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ และชนะการประมูลซื้อหุ้น
ร้อยละ 53.59 ของซาเบโก้ ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเบียร์
รายใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
เบียร์ไซ่ง่อน การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ตอกยํ้าการเดินหน้า
ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ไทยเบฟก้าวสู่
การเป็นผู้นําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง
เต็มภาคภูมิ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

ตราสินค้าที่โดนใจ
ตั้งแต่ปี 2557 ไทยเบฟได้จัดโครงสร้างการบริหาร
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก อันได้แก่ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งกําหนดผลิตภัณฑ์หลัก เช่น
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” สุราขาวภาพลักษณ์ทันสมัยในบรรจุภัณฑ์
ใหม่ ซึ่งเป็นการยกระดับตราสินค้ารวงข้าวอันเป็นสุรายี่ห้อแรก
ของไทยเพื่อสร้างตลาดสุราขาวระดับบนและรุกตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของ
“เบลนด์ 285” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มสุราสี
และ “เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์” ให้มีความหรูหราเทียบเท่าสุรา
ต่างประเทศระดับพรีเมี่ยม นอกจากนี้ ไทยเบฟได้ขยายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดระดับบน โดยวางจําหน่ายสุราสก็อตซ์วิสกี้
อาทิ “Old Pulteney” “anCnoc” และ “Caorunn” จิน
ในร้านอาหารและโรงแรมระดับสูงในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2561 แกรนด์ รอยัล กรุ๊ปเปิดตัว
“MacArthur’s Blended Scotch Whisky” สก็อตช์วิสกี้
ยี่ห้อแรกที่นําเข้านํ้าสุราจากประเทศสกอตแลนด์ และบรรจุขวด
ในประเทศเมียนมา
ในปี 2562 ไทยเบฟได้เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์
สุราขาวรวงข้าว โดยเปลี่ยนมาใช้ขวดใหม่ท่ีมีการพิมพ์นูนคําว่า
“รวงข้าว” ลงไปบนขวด เพือ่ สร้างความโดดเด่นให้กบ
ั ผลิตภัณฑ์
ในส่วนของสุราสี วางจําหน่าย “หงส์ทอง” ขนาดใหม่ 1 ลิตร
ตอกยํา้ การเป็นสุราในใจผูบ
้ ริโภค และเปิดตัว “คูลอฟ เลมอน ป๊อป”
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่มในรูปแบบกระป๋องในรสชาติ
ใหม่ และขยายเข้าสู่ตลาดวอดก้า วางจําหน่าย “คูลอฟ วอดก้า”
ซึง่ เป็นตราสินค้าของอินเวอร์เฮ้าส์แต่ผลิตในประเทศไทย
นอกจากนี้ ไทยเบฟได้วางจําหน่ายสุราแช่ตรา “พญานาค”
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่นิยมดื่มเครื่องดื่ม
สุราแช่สมุนไพรไทย
สําหรับกลุ่มธุรกิจเบียร์นั้น นอกเหนือจากสินค้าเรือธง
เบียร์ ”ช้าง” ซึ่งครองใจผู้บริโภคมากกว่า 2 ทศวรรษ ไทยเบฟ
มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะกับผู้บริโภคในโอกาสต่าง ๆ
ได้แก่ เบียร์ “เฟเดอร์บรอย” ซึ่งเป็นเบียร์กลุ่มพรีเมียมที่หมัก

95

96

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

บ่มจาก German Single Malt เบียร์ “อาชา” ที่มีความคุ้มค่า
คุ้มราคา เบียร์ “แทปเปอร์ ออริจินัล เอ็กซ์ตร้า” เบียร์ลาเกอร์
ปริมาณแอลกอฮอล์สูงในบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ทันสมัยเพื่อเจาะ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเบียร์รสชาติเข้ม เบียร์ “ฮันทส์แมน”
และเบียร์ “แบล็ค ดราก้อน” คราฟท์เบียร์สําหรับคนรุ่นใหม่ท่ีมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในปีนี้เป็นปีที่เบียร์ช้างได้ก้าว
เข้าสู่ปีที่ 25 และบริษัทเฉลิมฉลองด้วยการเปิดตัว “เบียร์ช้าง
25 ปี โคลด์ บริว ลาเกอร์” (Chang 25th Anniversary
Cold Brew Lager) ซึ่งใช้วัตถุดิบจากมอลต์ 100% และใช้
นวัตกรรมการกรองเบียร์โดยใช้อุณหภูมิที่ตํ่ากว่า 0 องศา
(Sub-Zero Filtration) อันเป็นเทคนิคพิเศษที่ดึงรสชาติและ
กลิ่นของมอลต์ออกมาได้อย่างเต็มที่
ในปี 2562 ซาเบโก้ซงึ่ เป็นผูผ
้ ลิตเบียร์รายใหญ่ทสี่ ด
ุ ในเวียดนาม
ได้ปรับโฉมสินค้า “Bia Saigon” ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ทส
ี่ ะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และเป็นตราสินค้าที่อยู่ในใจผู้บริโภค
ชาวเวียดนาม
สําหรับกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ไทยเบฟมีความ
มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพและรักษาความเป็นผู้นําตลาด
ผ่านการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทด
ี่ ต
ี อ่ สุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และมุ่ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับทุกช่วงเวลาในชีวิตประจําวัน ในปี
2562 วางจําหน่าย “โออิชิ แอปเปิ้ลฮันนี่” ชาเขียวผสม
ความหอมของแอปเปิ้ลอาโอโมริและนํ้าผึ้งเฮียกขะมิทสึแท้จาก

รายงานการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน

ประเทศญี่ปุ่น และ “โออิชิ แอปเปิ้ลฮันนี่ ไลท์” สูตรไม่มีนํ้าตาล
0% แคลอรี ในส่วนของเครื่องดื่มนํ้าอัดลม “เอส” วางจําหน่าย
“เอส เพลย์ กลิ่นนํ้าผึ้งผสมมะนาว” เพื่อสร้างสีสันให้กับตลาด
นํ้าอัดลม และขยายฐานการผลิตนํ้าดื่ม “คริสตัล” ซึ่งได้รับ
เครื่องหมายรับรองคุณภาพการผลิตจากสถาบัน NSF
International สหรัฐอเมริกา

การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
เครือข่ายการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและครอบคลุมนับเป็น
จุดแข็งหลักที่ทําให้ไทยเบฟก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจ
เครื่องดื่มในประเทศไทย ปัจจุบันไทยเบฟมีรถขนส่งสินค้ากว่า
7,000 คัน ครอบคลุมช่องทางการจัดจําหน่ายกว่า 400,000
ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเอเย่นต์
ผู้แทนจําหน่ายรวมถึงร้านอาหารเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
นอกจากนี้ไทยเบฟยังมีทีมขายตรงอีกกว่า 1,100 ทีมเพื่อ
จําหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกและดูแลภาพลักษณ์ของ
สินค้าบนชั้นวางจําหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค
ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบ
ั เครือข่ายกระจายสินค้า
ภายในประเทศ ไทยเบฟได้กอ่ ตัง้ บริษท
ั โมเดิรน
์ เทรด แมนเนจเม้นท์
จํากัด เพือ่ เป็นผูจ้ ด
ั จําหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม
่ มีแอลกอฮอล์
และไม่มแี อลกอฮอล์ให้กบ
ั ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิรน
์ เทรด
และตัง้ บริษท
ั โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากัด เพือ่ ครอบคลุมการกระจาย
สินค้าในโรงแรมและร้านอาหารระดับสูงและเปิดโอกาสในการนํา
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ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมีย
่ มจากต่างประเทศมาวางจําหน่ายในช่องทาง
ดังกล่าว นอกจากนีไ้ ด้ตงั้ บริษท
ั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด
เพือ่ ดูแลทีมขายตรงทีจ่ ด
ั จําหน่ายสินค้าให้กบ
ั ร้านค้าปลีก
ประมาณ 270,000 แห่งทัว่ ประเทศ ในส่วนของเครือ่ งดืม
่ ไม่มี
แอลกอฮอล์ ไทยเบฟได้ลงทุนขยายช่องทางการจัดจําหน่ายและ
ต่อยอดธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ธุรกิจไม่มแี อลกอฮอล์ในบริษท
ั เสริมสุข
จํากัด (มหาชน) ทําให้ในปัจจุบน
ั มีหน่วยงานในรูปบริษท
ั ทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ช่องทางการขายรวมทัง้ หมด 5 ช่องทางคือ ช่องทางการค้าปลีก
แบบดัง้ เดิมโมเดิรน
์ เทรด แคชแวน โฮเรก้า และเสริมสุข
นอกจากไทยเบฟจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาเครือข่าย
กระจายสินค้าด้วยตนเองแล้ว บริษัทยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
กับคู่ค้าท้องถิ่นในตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดย
ในปี 2561 ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Asiaeuro International
Beverage (Hong Kong) Limited และ Asiaeuro International
Beverage (Guangdong) Co., Ltd. เพื่อดําเนินธุรกิจนําเข้า
และจัดจําหน่ายไวน์และสุราระดับพรีเมี่ยม ใน Greater China
เพื่อเพิ่มโอกาสในการวางจําหน่ายสุราระดับพรีเมี่ยมและสุรา
ซิงเกิล้ มอลต์ สก็อตช์วสิ กีข้ องกลุม
่ ไทยเบฟในร้านสินค้าปลอดภาษี
ไทยเบฟ ได้ก่อตั้งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
(“ทีบีแอล”) ขึ้นเพื่อการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่าง
เต็มรูปแบบ โดยได้กําหนดจุดขนส่งกลยุทธ์ในแต่ละภูมิภาค

และมีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในปี 2560 ทีบีแอลได้เปิดศูนย์
กระจายสินค้าภูมิภาคแห่งใหม่ที่จังหวัดลําปาง เพื่อเป็นฐานใน
การกระจายสินค้าสู่พื้นที่ในภาคเหนือ ทําให้ในปัจจุบันมีศูนย์
กระจายสินค้าภูมิภาค 3 แห่ง ศูนย์ขนส่งหลัก 2 แห่ง ได้แก่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกําแพงเพชร และศูนย์
ขนส่งย่อย 15 แห่ง โดยมีรถขนส่งสินค้ารถบรรทุกจํานวน
1,380 คัน ทั้งนี้ไทยเบฟมีแผนปรับเปลี่ยนศูนย์กระจายสินค้า
ภูมิภาคทั้งหมดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะ โดยการนํา
เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบทั้งหมดภายใต้ระบบ
อัตโนมัติและการใช้บิ๊กดาต้ามาทําการเชื่อมโยงศูนย์ทั้งหมด
รวมทั้งก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง 18 แห่ง
แทนคลังสินค้าซึ่งมีอยู่ 55 แห่งด้วยกันในปัจจุบัน
และเพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจในส่วนของธุรกิจอาหาร
ในปี 2561 ไทยเบฟได้เข้าถือหุ้นบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและ
กระจายสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าให้เหมาะสม
ตั้งแต่ออกจากโรงงานไปจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้บริการแก่
ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย
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ความเป็นมืออาชีพ
หนึ่งในหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ 2020 คือ
บุคลากร ปัจจุบันไทยเบฟมีพนักงานกว่า 60,000 คน ซึ่งกว่าครึ่งเป็น
พนักงานรุ่นใหม่หรือ Generation Y ดังนั้นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จของ
องค์กร คือ การเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานในยุคดิจิทัล ในฐานะบริษัท
ชั้นนําระดับภูมิภาค เราทําการผสานพลังและเชื่อมโยงประสบการณ์ของ
พนักงานในกลุ่มด้วยระบบ Beverest เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง
องค์กรและพนักงาน หรือระหว่างพนักงานและพนักงานในกลุ่มธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งถือเป็นโอกาสสําหรับพนักงานในการย้ายสายงานไปทํางานที่ต่างประเทศ
สํานักทรัพยากรบุคคลมีโครงการ “ASEAN Ready” สําหรับประเทศเมียนมา
และเวียดนามซึ่งเป็นคอร์สระยะสั้นที่ให้ความรู้ด้านภาษา สังคม การเมือง
และอื่น ๆ เพื่อให้พนักงานที่จะเดินทางไปต่างประเทศสามารถปรับตัวกับชีวิต
ความเป็นอยู่ได้ง่ายมากขึ้นอีกทั้งมี “ทีม Mobility” เพื่อช่วยเหลือพนักงาน
ตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ให้คําปรึกษาระหว่างการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
และดูแลโอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพควบคู่กับต้นสังกัด ซึ่งจะทําให้
พนักงานสามารถเติบโตในสายอาชีพได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ไทยเบฟยังคงให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้เติบโตในสายอาชีพ โดยมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสที่ท้าทายให้แก่
พนักงานทุกคนผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาหลากหลาย
รูปแบบที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่มเพื่อให้พนักงานมีทักษะและ
ขีดความสามารถในการทํางานเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
(Competency) ในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ (Managerial
Competency) ด้านความรู้ทักษะและความชํานาญในงาน (Functional
Competency) และด้านภาวะผู้นํา (Leadership) รวมทั้งจัดโปรแกรมการ
พัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Transformation Program) เพื่อ
จัดเตรียมบุคลากรให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ต่าง ๆ อาทิ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
(ThaiBev Scholarship) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในสถาบันการศึกษา
ชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการพัฒนาผู้นําผ่านการเรียนรู้
ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสะท้อนลักษณะของผู้นําที่องค์กรคาดหวัง และ
เตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นําระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
ในปัจจุบัน ไทยเบฟมีธุรกิจทั้งในสิงคโปร์ มาเลเซีย เมียนมาและเวียดนาม

ในปีทผ
ี่ า่ นมา ไทยเบฟได้ให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการทํางาน
ร่วมกันภายใต้ “ค่านิยมของกลุม
่ ไทยเบฟ” (ThaiBev Global Values) โดย
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการชืน
่ ชมและให้กาํ ลังใจเพือ่ นพนักงานทีอ่ ท
ุ ศ
ิ ตน
มากกว่างานในหน้าที่ โดยพัฒนาแอพพลิเคชัน
่ “Thank You System”
เพือ่ ใช้เป็นช่องทางในการส่งต่อคําขอบคุณผ่านการให้คะแนนระหว่างบุคคล และ
หน่วยงานทีท
่ าํ งานร่วมกันเพือ่ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ
ไทยเบฟมุง่ มัน
่ บริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้าง
ทีมงานทีแ่ ข็งแกร่งเปีย
่ มประสิทธิภาพ ความภาคภูมใิ จของไทยเบฟได้รบ
ั การ
ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม เมือ่ สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติบนเวทีระดับ
นานาชาติ “Asia’s Top Employer Brands” จากเวที 2019 Asia CEO
Summit & Influential Brands Awards Ceremony และ “The Best
Company to Work in Asia 2019” จากนิตยสาร HR Asia ซึง่ ทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลวัฒนธรรมพนักงานระดับนานาชาติ สอดคล้องกับแนวทาง
โอกาสไร้ขด
ี จํากัดหรือ Limitless Opportunities ของไทยเบฟด้านการเติบโต
ในสายงานอาชีพ โอกาสการเชือ่ มความสัมพันธ์ และโอกาสสร้างสรรค์ประโยชน์
เพือ่ สังคม ทัง้ ในระดับประเทศไทยและระดับภูมภ
ิ าค
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ธุรกิจของเรา
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ขยายตัวลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากอุปสงค์จาก
ต่างประเทศที่ปรับตัวลง อันเป็นผลจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าที่ชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาคการเกษตร รายได้เกษตรกร
เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
สําหรับตลาดเครื่องดื่มในประเทศปี 2562 ทั้งตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เริ่มปรับตัวดีขึ้นตาม
อุปสงค์ในประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการบรรเทาค่าครองชีพสําหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง โครงการประกันรายได้เกษตรกร
มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. โครงการชิมช้อปใช้ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจสุรา
ในปี 2562 ไทยเบฟยังคงเดินหน้าขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สุรา
ไปสู่ตลาดวอดก้า วางจําหน่าย ”คูลอฟ วอดก้า” ซึ่งเป็น
ตราสินค้าของอินเวอร์เฮ้าส์ แต่ผลิตในประเทศไทย และขยาย
เข้าสู่ตลาดสุราแช่สมุนไพร วางจําหน่ายสุราตรา “พญานาค”
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่นิยมดื่มเครื่องดื่ม
สุราแช่สมุนไพรไทย
นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจสุราได้พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดย
เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ของสุราขาวรวงข้าว เปลี่ยนมาใช้ขวด
ใหม่ท่ีมีการพิมพ์นูนคําว่า “รวงข้าว” ลงไปบนขวด เพื่อสร้าง
ความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีการเปิดตัว
“คูลอฟ เลมอน ป๊อป” เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่มใน
รูปแบบกระป๋องในรสชาติใหม่ ในส่วนของสุราสี ได้ทําการ

เปิดตัว “หงส์ทอง” ขนาดใหม่ 1 ลิตร ตอกยํ้าการเป็นสุราในใจ
ผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ได้พิมพ์นูนคําว่า “หงส์ทอง”
บริเวณคอขวดและกล่อง และใส่ลูกกลิ้งให้รินสะดวก อีกทั้งยัง
ปรับรูปทรงขวดให้มีความโฉบเฉี่ยวสวยงามเพิ่มภาพลักษณ์
ความเป็นพรีเมี่ยมและสากล
ปี 2562 ธุรกิจสุรามีรายได้จากการขาย 115,036 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
จากการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น สําหรับปริมาณ
ขายสุราในปีนี้เมื่อรวมแกรนด์ รอยัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 และ
ปริมาณขายสุราหากไม่รวมแกรนด์ รอยัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9
โดยธุรกิจสุรามีกําไรสุทธิ 19,568 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่าง
น่าพอใจที่ร้อยละ 10.4
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ธุรกิจเบียร์
ตลาดเบียร์ภายในประเทศในปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไทยเบฟยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมทางการตลาด
และส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายตรงกับไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภคและมุ่งเน้นการทํากิจกรรมทางการตลาด
เพื่อสื่อสารจุดยืนของแบรนด์ช้าง “ช้างเติมเต็มคําว่าเพื่อน”
แนวคิดหลักทีแ่ บรนด์ชา้ งเน้นมาโดยตลอด คือ การสร้าง
ประสบการณ์รว่ มให้กบ
ั ผูบ
้ ริโภค (Experiential Marketing)
ผ่านการสร้างช่วงเวลาและประสบการณ์พเิ ศษทีน
่ า่ จดจําร่วมกัน
ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ ด้านอาหาร ดนตรี ไลฟ์สไตล์และ
กีฬา อาทิ “Chang Chill Park” งานดนตรีพร้อมร้านอาหาร
หลากหลายทีจ่ ด
ั ขึน
้ ทัว่ ประเทศ คอนเสิรต
์ “Chang Music
Connection” งานดนตรีทเี่ ชือ่ มมิตรภาพระหว่างกลุม
่ ศิลปิน
ระดับแนวหน้าของเมืองไทยกับผูฟ
้ งั กิจกรรม “Chang
Carnival” เทศกาลดนตรีภายใต้แสงสีอลังการและสเปเชียล
เอฟเฟค และกิจกรรม “Chang Football Moment”
ที่ต่อยอดการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของช้างที่ได้รับความนิยม
และสามารถดึงดูดผูท
้ ชี่ น
ื่ ชอบในกีฬาฟุตบอลให้มาทํากิจกรรม
กีฬาร่วมกัน โดยปีนเี้ ครือ่ งดืม
่ ตราช้าง ร่วมกับ สมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดงานเปิดตัวแคมเปญ ช้างศึก“#เล่น
ไม่เลิก” ชวนคนไทยส่งใจเชียร์ฟต
ุ บอลทีมชาติไทย พร้อมทัง้ เป็น
ผูใ้ ห้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปี ตัง้ แต่ปี 2559 - 2568
ในปีนเี้ ป็นปีทเี่ บียร์ชา้ งได้กา้ วเข้าสูป
่ ท
ี ี่ 25 และบริษท
ั เฉลิมฉลอง
ด้วยการเปิดตัว “เบียร์ช้าง 25 ปี โคลด์ บริว ลาเกอร์” (Chang
25th Anniversary Cold Brew Lager) ซึ่งใช้วัตถุดิบจากมอลต์
100% และใช้นวัตกรรมการกรองเบียร์โดยใช้อุณหภูมิที่
ตํ่ากว่า 0 องศา (Sub-Zero Filtration) อันเป็นเทคนิคพิเศษ
ที่สามารถดึงรสชาติและกลิ่นของมอลต์ออกมาได้เป็นอย่างดี
วางจําหน่ายในขนาด 620 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ในรูปแบบ
ขวดแชมเปญในราคาที่ปรับสูงขึ้นจากช้างคลาสสิก
สําหรับเบียร์ “เฟเดอร์บรอย” เบียร์ระดับพรีเมียมของไทยเบฟ
ในปีนี้ได้สร้างสีสันให้กับผู้บริโภคด้วยการปรับเปลี่ยนดีไซน์
ของบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋อง ที่ยังคงเน้นความเรียบง่ายแต่
ทันสมัย เป็นการผสมผสานและการทํามุมองศาของเส้นสาย
ต่าง ๆ จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ใหม่ที่สมบูรณ์แบบ
ธุรกิจเบียร์ในปี 2562 มีรายได้จากการขาย 119,598 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.6 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยปริมาณขาย
เมื่อรวมซาเบโก้เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 และปริมาณขายไม่รวม
ซาเบโก้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 สอดคล้องกับการฟื้นตัวของ
กําลังซื้อของผู้บริโภค โดยธุรกิจเบียร์มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 เป็น 3,154 ล้านบาท
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ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ในปี 2562 ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ให้ความสําคัญ
กับการสร้างตราสินค้าให้มีความพรีเมียมและเป็นสินค้าเพื่อ
สุขภาพ ในส่วนของการกระจายสินค้า เน้นการวางจําหน่าย
ในช่องทางที่มีกําไรมากขึ้น และเพิ่มการส่งออกสินค้าไป
ต่างประเทศ และเพื่อเป็นการตอบรับความต้องการของ
ผู้บริโภคที่หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีนํ้าตาลตํ่าและไม่มี
นํ้าตาลมากขึ้น ไทยเบฟได้นําเสนอเครื่องดื่มทางเลือก
เพื่อสุขภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่ม
“ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) จากกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพของผู้บริโภค
ในปี 2562 โออิชิยังคงรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดในประเทศได้
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีน้ีได้วางจําหน่าย “โออิชิ แอปเปิ้ลฮันนี่”
ชาเขียวผสมความหอมของแอปเปิ้ลอาโอโมริและนํ้าผึ้งเฮียกขะ
มิทสึแท้จากประเทศญี่ปุ่นต่อยอดความสําเร็จของผลิตภัณฑ์
ยอดนิยม “โออิชิ ฮันนี่เลมอน” และ “โออิชิ แอปเปิ้ลฮันนี่ ไลท์”
สูตรไม่มีนํ้าตาล เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ใส่ใจสุขภาพ
มากขึ้น นอกจากนั้นยังเปิดตัวชาเขียว “โออิชิ โกลด์ เซนฉะ
มัทฉะ” สูตรไม่มีนํ้าตาล และสูตรดีไลท์ (หวานน้อย)
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของพอร์ตโฟลิโอ ชาเขียวพรีเมี่ยม

นอกเหนือจากนี้ เพื่อเป็นการเจาะตลาดกลุ่มมิลเลนเนียล
เจเนอเรชั่น (Gen M) ซึ่งเป็นวัยรุ่น สนุกสนาน ทันสมัย
และสนใจเทคโนโลยี โออิชิได้จับมือยักษ์ใหญ่วงการอี-สปอร์ต
“การีน่า ออนไลน์" เปิดตัวแคมเปญ "Oishi x ROV รับยกเซ็ท
5 สกินญีป
่ น
ุ่ " พร้อมทัง้ จัดการสือ่ สารการตลาดและสือ่ สนับสนุน
ต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยได้รับผล
ตอบรับเป็นอย่างดี
และในปีนี้ “โออิชิ” ตอกยํ้าการเป็นตราสินค้าชาเขียวคุณภาพ
โดยได้รับการรางวัล Thailand’s Most Admired Brand
2019 จากนิตยสาร BrandAge โดยได้รับการจัดอันดับ
เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม “ชาพร้อมดื่ม”
สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มอัดลม “เอส” ถือเป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ในการรุกตลาดเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของไทย ด้วยจุดแข็งของ
เสริมสุขด้านช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าที่มีเครือข่าย
ครอบคลุมทั่วประเทศ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด
สร้างการรับรู้ตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ “เอส”
เป็นตราสินค้าเครื่องดื่มอัดลมอันดับ 3 ของประเทศไทย
โดยในปีนี้ “เอส” เน้นการกระจายสินค้าผ่านช่องทาง
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ร้านอาหารริมทางและจัดกิจกรรมโรดโชว์ ”เอส” ทัว่ ประเทศไทย
เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าและขยายฐานลูกค้าเจาะกลุ่ม
ร้านอาหารริมทาง นอกจากนี้ได้วางจําหน่าย “เอส เพลย์
กลิ่นนํ้าผึ้งผสมมะนาว” ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวนี้ได้รับ
ตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่ม “ทางเลือกสุขภาพ”
(Healthier Choice) จากกระทรวงสาธารณสุขด้วย
ในส่วนของตลาดนํ้าดื่ม ในปี 2562 “คริสตัล” ยังคงรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดนํ้าดื่มของไทย อันเป็นผลมาจาก
ความมุ่งมั่นในการสร้างตราสินค้านํ้าดื่มคุณภาพมีความทัน
สมัย จากนโยบายที่มุ่งผลักดันให้นํ้าดื่มคริสตัลมีวางจําหน่าย
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
คริสตัลได้เปิดสายการผลิตแห่งใหม่ในจังหวัดลําปางเพือ่ รองรับ
การเติบโตของตลาดนํ้าดื่มในภาคเหนือโดยใช้เครือ่ งจักรนําเข้า
จากประเทศเยอรมนีทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ใช้พลังงาน ใน
การผลิตตํา่ ไม่สร้างมลภาวะ รวมทัง้ ใช้ระบบ Wastewater Zero
Discharge ในการบริหารจัดการนํ้าเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุม
้ ค่ามากทีส่ ด
ุ และเปิดสายการผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
ขยายฐานการผลิตรองรับตลาดนํา้ ดืม
่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านกระบวนการผลิต คริสตัลยังคงมาตรฐานที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับสากลด้วยรางวัลมาตรฐานการผลิต
นํ้าดื่มระดับโลกจากสถาบัน NSF International
สหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด”
เป็นครั้งที่ 6 ในปี 2562 และคว้ารางวัลรางวัล No.1
Brand Thailand 2018 - 2019 (แบรนด์ยอดนิยม
อันดับ 1 ของประเทศไทย) หมวดสินค้า Natural Water
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจากนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์
นอกจากการดําเนินธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใน
ประเทศ ไทยเบฟยังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจออกสู่
ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มีรายได้จากการขาย
17,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ปริมาณขายทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 สาเหตุหลักมาจากการ
เพิม
่ ขึน
้ ของปริมาณขายนํา้ ดืม
่ เครือ่ งดืม
่ อัดลม และชาพร้อมดืม
่
โดยธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปีนี้มีผลขาดทุนสุทธิ
1,027 ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.5 จากกําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
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ธุรกิจอาหาร
นอกเหนือจากการเป็นผู้นําในธุรกิจเครื่องดื่ม ปัจจุบันไทยเบฟให้ความ
สําคัญกับธุรกิจอาหารมากขึ้น โดยเริ่มขยายธุรกิจอาหารออกจากธุรกิจ
อาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ ผ่านการก่อตั้งบริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด
(“ฟู้ด ออฟ เอเชีย”) ในปี 2558 เพื่อส่งมอบบริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ทุกความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่ร้านอาหารทั่วไปในชีวิตประจําวัน
ซึ่งผู้บริโภคคุ้นเคย (Street Food) ร้านอาหารจานด่วน (Fast Food)
ร้านอาหารที่เน้นบรรยากาศนั่งสบาย (Casual Dining) และร้านอาหารที่
เน้นทั้งบรรยากาศและการบริการชั้นเยี่ยม (Fine Dining) ผ่านกลยุทธ์หลัก
4 ประการ ได้แก่ การสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง การขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ ง
การให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลพร้อมรองรับการขยายตัวของตลาด
เดลิเวอรี่ และการการมุ่งเน้นพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของงานให้ดีย่ิงขึ้น
ปัจจุบันกลุ่มอาหารของไทยเบฟ ประกอบด้วย

กลุ่มธุรกิจอาหารของโออิชิ
ธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่น โออิชิประกอบและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารสไตล์
ญี่ปุ่นที่หลากหลายที่มีเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่น ทั้งบุฟเฟต์ ชาบู ยากินิกุ
รวมไปถึงอาหารประเภทราเมนและข้าวหน้าต่าง ๆ ปัจจุบันมีร้านอาหารใน

เครือทั้งหมดจํานวนรวมกว่า 260 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งกลยุทธ์หลักสําหรับ
โออิชิคือ การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในจังหวัดเมืองรองเพื่อให้เข้าถึง
ฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างตราสินค้าและรักษาลูกค้าด้วยการ
พัฒนาสินค้าให้มค
ี ณ
ุ ภาพสูง นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิม
่ ความสะดวกให้ลก
ู ค้า
ขยายช่องทางด้านการสั่งอาหารออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล
ในขณะเดียวกัน โออิชิมีการสร้างและทดลองคอนเซ็ปต์ใหม่ ๆ (Pilot Test)
อย่างต่อเนือ่ ง เช่น ธุรกิจไอศกรีม “โอโยกิ บาย โออิช”ิ ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟและ
เครื่องดื่มพรีเมี่ยมสไตล์ญี่ปุ่น
ธุรกิจอาหารพร้อมปรุง พร้อมทาน แช่เย็น และอาหารสําเร็จรูป เพื่อรองรับ
แนวโน้มการขยายตัวของตลาดอาหารพร้อมทานและความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน โออิชิ
ใช้กลยุทธ์ “one brand” โดยปรับตราสินค้าย่อยต่าง ๆ ให้มาอยู่ภายใต้
ตราสินค้าเดียว คือ “โออิชิ อีทโตะ” เพื่อสร้างการรับรู้และการสื่อสารที่
ชัดเจน พร้อมกับการพัฒนาเมนูใหม่ เพื่อตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 โออิชิเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ วางจําหน่าย
โออิชิ อีทโตะ เฟรนช์โทสต์ แซนด์วิช (OISHI EATO French Toast
Sandwich) ผลิตภัณฑ์ขนมปังเฟรนช์โทสต์พร้อมรับประทานเป็นรายแรก
ในตลาด เหมาะสําหรับมื้อเช้าหรือมื้อรองระหว่างวันซึ่งตอบโจทย์วิถีชีวิต
สําเร็จรูปของคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน
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กลุ่มธุรกิจร้านอาหารอื่น ๆ
ธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่ ภายใต้ตราสินค้าของตัวเอง
ประกอบด้วย ศูนย์อาหาร “ฟู้ด สตรีท” ร้านอาหาร “SO asean
Café & Restaurant” ร้านอาหารสไตล์ตะวันตก “Hyde & Seek”
ร้านอาหารจีน “หม่าน ฟู่ หยวน” และร้านอาหาร Fine Dining “บ้านสุรย
ิ าศัย”
ธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่ ในรูปแบบ "Joint Venture"
ร้านเบเกอรี่ “เอ็มเอ็กซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่” ร้านอาหารไทย “คาเฟ่ ชิลลี่”
“พอท มินิสทรี” “เสือใต้” และ “Eat Pot” และ ในปี 2562 บริษัท
เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเน็คชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ F&N
เข้าร่วมกับ Maxim’s Caterers Limited ตั้งกิจการร่วมค้า บริษัท คอฟฟี่
คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย) จํากัด เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สตาร์บัคส์
คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จํากัด นับเป็นอีกก้าวของการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ
ในประเทศไทย
ธุรกิจร้านอาหาร แบบแฟรนไชส์ซี ปลายปี 2560 บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์
ออฟ เอเชีย จํากัด (QSA) เข้าเป็นพันธมิตรธุรกิจกับบริษท
ั ยัมเรสเทอรองตส์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เจ้าของแฟรนไชส์ KFC ในการมอบสิทธิ์
การเป็นแฟรนไชส์ซีในการบริหารร้าน KFC ในประเทศไทยจํานวน 252 ร้าน
และต่อมาได้มก
ี ารขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ ง จนปัจจุบน
ั มีรา้ น KFC รวมทัง้ สิน
้
305 ร้าน สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562
ธุรกิจอาหารมีรายได้จากการขาย 15,561 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 17.3
ซึ่งการเติบโตส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขาของโออิชิและคิวเอสอาร์
ออฟ เอเชีย อย่างไรก็ตาม กําไรสุทธิปรับตัวลดลงเป็น 472 ล้านบาท
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของอาหารและวัสดุต่างๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายพนักงานทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ เนื่องจากผลกระทบจากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
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ธุรกิจต่างประเทศ
ไทยเบฟสร้างความเติบโตของธุรกิจต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
(“อินเตอร์เบฟ”) สํานักงานใหญ่ของอินเตอร์เบฟตั้งอยู่ที่เกาะฮ่องกง และมีสาขาในประเทศสิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา จีน ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม บริษัทจําหน่ายผลิตภัณฑ์สก็อตซ์วิสกี้ของอินเวอร์เฮาส์ เบียร์ช้าง สุราไทย ไวน์จีน
สุราจีน และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเบฟ ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก วิสัยทัศน์ของอินเตอร์เบฟ คือ การเป็น
บริษัทเครื่องดื่มครบวงจร มีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสําหรับผู้บริโภคทั่วโลก และสร้างรายได้ในสัดส่วนที่มี
นัยสําคัญต่อรายได้รวมของไทยเบฟตามวิสัยทัศน์ 2020
ปัจจุบัน ธุรกิจต่างประเทศของไทยเบฟประกอบด้วยโรงงานสุรา 5 แห่งในสกอตแลนด์ โรงงานสุรา 2 แห่งในประเทศเมียนมา
โรงงานสุรา 1 แห่งในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน โรงงานเบียร์ 26 แห่งในประเทศเวียดนาม และโรงงานเบียร์ 1 แห่งในประเทศ
เมียนมา ผ่านการลงทุนของ F&N

ผลการดําเนินงานธุรกิจต่างประเทศ
ในปี 2562 ธุรกิจในต่างประเทศมีรายได้จากการขาย 76,454 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยธุรกิจสุรา
ในต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของแกรนด์รอยัลและจากการรวมรายได้ของเอเชียยูโร อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ
(ฮ่องกง) ลิมเิ ต็ด และเอเชียยูโร อินเตอร์เนชัน
่ แนล เบฟเวอเรจ (กว่างตง) คอมพานี ลิมเิ ต็ด เข้ามา สําหรับธุรกิจเบียร์ในต่างประเทศมี
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากยอดขายเบียร์ของซาเบโก้ที่รวมเข้ามาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

ธุรกิจสุรา

ธุรกิจเบียร์

หลังจากทีไ่ ทยเบฟได้เข้าซือ้ หุน
้ ร้อยละ 75 ของแกรนด์รอยัลกรุป
๊
ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดวิสกี้ของประเทศเมียนมา
ในปี 2562 แกรนด์รอยัลกรุป
๊ มียอดขายทะลุ 10 ล้านลัง อันเป็น
ความสําเร็จจากการทีบ
่ ริษท
ั มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกระจาย
สินค้าอย่างต่อเนือ่ ง และในปีนี้ “Grand Royal Special Reserve
Whisky” ได้รับรางวัล “Best Myanmarese Blended
Whisky 2019” จากเวที World Whiskies Awards 2019
นับเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความภาคภูมิใจ นอกจากนี้แล้ว
แกรนด์รอยัลกรุป
๊ ยังมีผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงอีกหลายตัว รวมถึง
“Royal Gin” และ “MacArthur’s Blended Scotch Whisky”
สกอตวิสกีท
้ ไี่ ด้รบ
ั อนุญาตให้บรรจุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นตราสินค้าแรกในประเทศเมียนมา

ภายหลังจากปรับโครงสร้างทีมงานบริหารของซาเบโก้ ซาเบโก้
ซึ่งเป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดในเวียดนามได้เดินหน้าสร้าง
ภาพลักษณ์ให้แก่ตราสินค้าเรือธงในปี 2562 โดยปรับโฉม
ผลิตภัณฑ์ “Bia Saigon” ให้มีรูปลักษณ์ใหม่ที่สะท้อนถึงภาพ
ลักษณ์ที่ทันสมัย โดยได้เพิ่มความเด่นชัดของมังกรอันเป็น
สัญลักษณ์ที่ผู้บริโภคชาวเวียดนามมีความคุ้นชินเป็นอย่างดี
โดยการปรับภาพลักษณ์ใหม่ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อยก
ระดับ “Bia Saigon” ให้เป็นตราสินค้าที่มีความทันสมัยเพื่อ
เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคชาวเวียดนามและเป็นตราสินค้าที่
น่าภาคภูมิใจของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ซาเบโก้ได้จัด
กิจกรรมตามร้านอาหารและผับบาร์ตามเมืองใหญ่เพื่อโปรโมท
รูปลักษณ์ใหม่ พร้อมทัง้ เปลีย
่ นชุดยูนฟ
ิ อร์มรวมถึงจัดฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเบียร์ตามร้านอาหาร
และในปีนี้นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ “Bia Saigon Lager”
สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองจากเวที The International
Brewing Awards 2019 ประเภท “International Small
Pack Lager Competition, Class 1” จากสหราชอาณาจักร
และชนะเลิศรางวัลเหรียญทองจากเวที The International Beer
Cup 2019 ประเภท “Light Lager” จากประเทศญีป
่ น
ุ่ ในขณะที่
“Bia Saigon Special” สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองจากเวที
The International Beer Cup 2019 ประเภท “International
Style Pilsener” จากประเทศญีป
่ น
ุ่ นอกจากนี้ ซาเบโก้ยงั ได้รบ
ั
การจัดอันดับให้เป็นตราสินค้าทีม
่ ม
ี ล
ู ค่ามากทีส
่ ด
ุ เป็นอันดับสาม
ในประเทศเวียดนามประจําปี 2562 โดยฟอร์บส เวียดนามและ
เป็น 1 ใน 7 บริษัทเวียดนามที่อยู่ในลิสต์ 200 บริษัทในเอเชีย

ในส่วนของสินค้ากลุ่มสก็อตซ์วิสกี้ ในปี 2562 ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของสุราอินเวอร์เฮ้าส์ ซิงเกิลมอลต์
“Balblair” เพื่อให้ภาพลักษณ์ดูมีความทันสมัยมากขึ้น โดย
“Balblair” โฉมใหม่เริ่มวางจําหน่ายในสหราชอาณาจักรใน
เดือนมีนาคม 2562 และเนื่องในโอกาสที่ “Caorunn” จิน
ครบรอบ 10 ปี อินเวอร์เฮ้าส์วางจําหน่าย “Caorunn Scottish
Raspberry” จิน ในเดือนเมษายน 2562 และเพือ่ เฉลิมฉลองเทศกาล
World Gin Day “Caorunn Highland Strength” จิน ซึง่ ได้รบ
ั
รางวัล “Double Gold medal” จากเวที International
Spirits Challenge 2019 วางจําหน่ายที่สหราชอาณาจักรใน
เดือนมิถุนายน 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2562

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ที่มีรายได้เพิ่มสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (Asia’s 200 Best Over
A Billion 2019) โดยฟอร์บส การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นหนึ่ง
ในความสําเร็จของซาเบโก้และสะท้อนวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นนํา
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเป็นความภาคภูมิใจของเวียดนามทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล
ในส่วนของประเทศประเทศเมียนมาซึง่ ถือเป็นตลาดทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพในการเติบโต
F&N ได้ร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่น สร้างโรงงาน Emerald Brewery
Myanmar Ltd. เขตชุมชนเลกู เมืองย่างกุ้ง โดยในช่วงปลายปี 2562
เริม
่ ดําเนินการผลิตเบียร์ชา้ งในรูปแบบขวด กระป๋องและเบียร์ถงั นับเป็น
การขยายการดําเนินงานของกลุ่มไทยเบฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเสริมสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนําในภูมิภาค
ในปี 2562 ไทยเบฟยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตด้านยอดขาย
ของเบียร์ช้างส่งออกในตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันเบียร์ช้างมีวางจําหน่าย
ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรปกลางและ
เอเชีย เพื่อนําเสนอรสชาติของเบียร์ไทยสู่ทุกมุมโลก ซึ่งปัจจุบันเบียร์ช้างเป็น
เบียร์ไทยที่มียอดขายอันดับ 1 ในร้านอาหารไทยในมหานครลอนดอน

ในปี 2562 ไทยเบฟให้ความสนใจธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในตลาด
ต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมา) โดยโออิชิเป็นตราสินค้าหลัก
ในการรุกตลาดต่างประเทศของไทยเบฟ
ปัจจุบันโออิชิเป็นผู้นําตลาดเครื่องดื่มชาเขียวในกัมพูชาและลาว
บริษัทยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าผ่านกิจกรรม
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดในสองประเทศ
โดยมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะกับแต่ละประเทศ ทัง้ ในรูปแบบของ
การสื่อสาร กิจกรรมทางการตลาด และราคาที่เหมาะสมกับช่องทางการขาย
ต่าง ๆ และในปีนโี้ ออิชย
ิ งั มองหาโอกาสในประเทศเมียนมาอีกด้วย โดยไทยเบฟ
จะเดินหน้าสํารวจโอกาสการเติบโตในประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน
และวางตําแหน่งตราสินค้าอย่างเฉพาะเจาะจงในตลาดต่าง ๆ ต่อไป

ธุรกิจอาหาร
ปัจจุบัน โออิชิ มีสาขาร้านอาหารญี่ปุ่น “ชาบูชิ” 2 สาขาที่ย่างกุ้ง ประเทศ
เมียนมา เพื่อรองรับโอกาสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานวิเคราะห์และคำ�ชีแ้ จงของฝ่ายบริหาร

รายงานวิเคราะห์
และค�ำชี้แจงของฝ่ายบริหาร
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ในไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัท คอฟฟี่คอนเซ็ปต์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (“CCT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยได้ท�ำ
สัญญาซื้อขายหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งบริหารและด�ำเนินกิจการร้านกาแฟสตาร์บัคส์
ในประเทศไทย บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรด้วยวิธีส่วนได้เสียร้อยละ 9.28
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ภายใต้ส่วนงานธุรกิจอาหาร

จากการที่ BeerCo เข้าลงทุนใน Vietnam Beverage ท�ำให้ Vietnam
Beverage เปลี่ยนจากการเป็นบริษัทจ�ำกัดที่มีผู้ถือหุ้นรายเดียวเป็น
บริษัทจ�ำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายราย นอกจากนี้ Vietnam Beverage
ได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฉบับใหม่เพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึง
การเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเงินทุนจากกรมการวางแผนและการลงทุน
เมืองฮานอย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข”) ได้รับการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
โดยมีสาระส�ำคัญคือเพิ่มอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างส�ำหรับลูกจ้าง
ซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้าง 400 วัน ปัจจุบันค่าชดเชยตามกฎหมายจ�ำกัดอยู่ที่ค่าจ้าง 300 วัน
ส�ำหรับลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป บริษัทจึงได้แก้ไข
การค�ำนวณเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในไตรมาส 3 ปี 2562 โดยการรับรู้
ผลกระทบต่อต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายเต็มจ�ำนวน
ในงบก�ำไรขาดทุนปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อประมาณการหนี้สินของเงินชดเชยเมื่อเกษียณ
อายุในงบก�ำไรขาดทุนรวมจากการเปลี่ยนแปลงต้นทุนบริการในอดีต
เป็นจ�ำนวนเงิน 798 ล้านบาท

หลังจากการแปลงสภาพหนี้เสร็จสิ้นปัจจุบัน BeerCo ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนเงิน
111,208,798,000,000 ดอง (ประมาณร้อยละ 99.39) ในเงินทุนของ
Vietnam Beverage

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการตลาดหลักทรัพย์
แห่งเวียดนามได้ออกหนังสืออนุมัติให้ซาเบโก้ยกเลิกข้อจ�ำกัดการถือหุ้น
ของชาวต่างชาติในบริษัทซาเบโก้ ท�ำให้การแปลงสภาพเงินกู้เป็นทางเลือก
หนึ่งส�ำหรับ Vietnam Beverage Company Limited (“Vietnam
Beverage”) และ BeerCo (บริษัทย่อยทางอ้อมของไทยเบฟ) ในการ
พิจารณาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้
Vietnam Beverage และ BeerCo ได้ท�ำสัญญาเพื่อแปลงสภาพเงินกู้
และดอกเบี้ยทั้งหมด [จ�ำนวน 111,208,798,000,000 ดอง ซึ่งเท่ากับ
4,892,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อ 22,730 ดอง (“อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิง”)] เพื่อเพิ่มทุน
ใน Vietnam Beverage
หนังสือแจ้งกรรมสิทธิ์การลงทุน/การซื้อหุ้น/การลงทุนโดยนักลงทุน
ต่างชาติ (หนังสืออนุมัติการควบรวมกิจการ) ออกโดยกรมการวางแผน
และการลงทุน เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
และวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ส�ำหรับการเพิ่มทุนใน Vietnam Beverage
โดยนักลงทุนต่างชาติจ�ำนวน 22,957,300,000,000 ดอง
(เท่ากับ 1,010,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ใช้อ้างอิง) และ 111,208,798,000,000 ดอง (เท่ากับ
4,892,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิง)
ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ Vietnam Beverage ได้เพิม
่ ทุนจาก 681,663,260,000 ดอง
เป็น 111,890,461,260,000 ดอง

ต่อมา BeerCo ได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้นใน Vietnam F&B เพิ่มจ�ำนวน
34,083,164 หุ้น (เท่ากับประมาณ ร้อยละ 50 ของทุนก่อตั้งของ
Vietnam F&B) จากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ Vietnam F&B ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไทยเบฟ ในราคา 10,000 ดองต่อหุ้น
จ�ำนวนเงินรวมของการซื้อหุ้นคือ 340,831,640,000 ดอง เท่ากับ
14,719,569.86 ดอลลาร์สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงที่
1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 23,155 ดอง
หนังสือแจ้งกรรมสิทธิ์การลงทุน/การซื้อหุ้น/การซื้อเงินลงทุนโดย
นักลงทุนต่างชาติ (หนังสืออนุมัติการควบรวมกิจการ) ที่จ�ำเป็นต้องใช้
ในการซื้อหุ้นได้ออกโดยกรมการวางแผนและการลงทุน เมืองฮานอย
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นอกจากนี้ Vietnam F&B ยังได้รับ
หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฉบับแก้ไขฉบับที่ 7 เป็นหลักฐาน
แสดงถึงการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเงินทุน จากกรมการวางแผน
และการลงทุน เมืองฮานอย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 การเข้าซื้อหุ้น
ครั้งนี้ ท�ำให้ BeerCo ถือหุ้นจ�ำนวน 67,484,663 หุ้นใน Vietnam F&B
(เท่ากับประมาณร้อยละ 99 ของทุนก่อตั้งของ Vietnam F&B)
ในขณะที่ทุนก่อตั้งอีกร้อยละ 1 ที่เหลือของ Vietnam F&B ยังคง
ถือโดยผู้ถือหุ้นชาวเวียดนาม
จากการที่ BeerCo ซื้อหุ้นใน Vietnam F&B จ�ำนวน 493 ล้านบาท
และท�ำการแปลงสภาพหนี้กับ Vietnam Beverage เสร็จสิ้นโดยธุรกรรม
ดังกล่าวมีผลตามกฎหมายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัท
จึงมีส่วนของเจ้าของในซาเบโก้ร้อยละ 53.58 และรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของเจ้าของในบริษัทย่อยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจการควบคุม
บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชุดที่ 1 ปี 2562 มีอายุตั้งแต่ 2 ปีถึง 10 ปี รวมเป็น
เงินต้นจ�ำนวน 53,000 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อน�ำเงิน
จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปช�ำระเงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทได้น�ำนโยบายการบัญชี
เรื่อง เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง มาถือปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลัง ส�ำหรับผลกระทบต่อ
งบการเงินโปรดดูหมายเหตุ 3 ประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ในไตรมาสสุดท้ายของรอบปีที่แล้วสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ได้มีการจัดตั้งบริษัท Asiaeuro International Beverage (Guangdong)
Co., Ltd. (“AIB(GD)”) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกิจการร่วมค้า
ระหว่าง International Beverage Holdings (China) Limited (“IBHC”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทกับ Asiaeuro Wines & Spirits
(Shenzhen) Co., Ltd. (“AE(SZ)”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทอื่น
ภายนอกโดยถือหุ้นสัดส่วน 51 ต่อ 49 ตามล�ำดับ ได้ด�ำเนินกิจการ
และจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้าและ
จัดจ�ำหน่ายไวน์และสุราต่างประเทศระดับพรีเมียมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ก่อนหน้านี้ IBHC และ Asia Group Corporate Limited ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของบริษัทอื่นภายนอก ที่ด�ำเนินกิจการและจดทะเบียนในฮ่องกง
และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ AE(SZ) ได้จดทะเบียนกิจการร่วมค้า
ในฮ่องกงภายใต้ชื่อ Asiaeuro International Beverage (Hong Kong)
Limited (“AIB(HK)”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 51 ต่อ 49 ตามล�ำดับ
เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายไวน์และสุราต่างประเทศระดับพรีเมีย
่ ม
ในภูมิภาค Greater China ผลการด�ำเนินงานของ AIB(GD) และ AIB(HK)
ได้รบ
ั รูอ้ ยูใ่ นกลุม
่ ธุรกิจสุราตัง้ แต่ไตรมาสแรกสิน
้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ของรอบปีนี้
ในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561ของรอบปีที่แล้ว
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(“ฮาวี”) ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งอาหารในประเทศไทย เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้รวมสินทรัพย์และหนี้สินของฮาวี
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และรวมผลการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินสดอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม
ตามล�ำดับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมา โดยแสดงกิจการ
ของฮาวีอยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหาร

ในไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของรอบปีที่แล้ว บริษัทได้
เข้าซื้อกิจการดังนี้ (1) ซื้อกิจการร้านเคเอฟซีในประเทศไทย 252 ร้าน
โดยบริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด (QSA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และ (2) ซื้อหุ้นร้อยละ 53.59
ในไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น (ซาเบโก้)
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และปัจจุบันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2560 เพื่อด�ำเนินธุรกิจเบียร์เป็นหลัก เนื่องจากการเข้าซื้อ
กิจการซาเบโก้เกิดขึ้นในช่วงใกล้สิ้นเดือนธันวาคม 2560 จึงได้รวม
ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดในงบก�ำไรขาดทุนรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมตั้งแต่ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เป็นต้นมา โดยแสดงกิจการของซาเบโก้อยู่ในกลุ่มธุรกิจเบียร์
ด้วยวิธีปันส่วนราคาซื้อในการท�ำงบการเงินรวมส�ำหรับกิจการที่ซ้ือเข้ามา
งบการเงินรวมส�ำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2561 และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ได้มีการปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากสภาพการณ์
ณ วันซื้อกิจการและในเวลาต่อมา
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกประเภทและยาสูบ ทั้งสินค้าน�ำเข้าและสินค้าที่ผลิตในประเทศ
ได้ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มอีก 2% ตามกฎหมายเพื่อน�ำเข้าสมทบ
กองทุนผู้สูงอายุ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานวิเคราะห์และคำ�ชีแ้ จงของฝ่ายบริหาร

ผลประกอบการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
กลุ่มบริษัท
งวด 12 เดือน ของปี 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FPL

รวม
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

267,357

-

267,357

ก�ำไรขั้นต้น

77,391

-

77,391

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

40,913

4,183

45,096

ก�ำไรสุทธิ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

22,167

3,916

26,083

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

40,913

4,183

45,096

ก�ำไรสุทธิ รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

22,167

3,916

26,083

การแบ่งปันก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

19,357

3,916

23,273

การแบ่งปันก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

19,357

3,916

23,273

19,161

-

19,161

826

-

826

(1,048)

-

(1,048)

418

-

418

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

-

-

-

F&N/FPL

-

3,916

3,916

กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FPL

รวม

จ�ำแนกตามธุรกิจ :
สุรา
เบียร์
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
อาหาร

12 เดือน ของปี 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

229,695

-

229,695

ก�ำไรขั้นต้น

66,802

-

66,802

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

34,296

3,316

37,612

ก�ำไรสุทธิ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

19,130

2,989

22,119

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

31,944

3,316

35,260

ก�ำไรสุทธิ รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

16,620

2,989

19,609

การแบ่งปันก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

17,464

2,989

20,453

การแบ่งปันก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

14,954

2,989

17,943

สุรา

16,978

-

16,978

เบียร์

1,291

-

1,291

(1,324)

-

(1,324)

519

-

519

(2,510)

-

(2,510)

-

2,989

2,989

จ�ำแนกตามธุรกิจ :

เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
อาหาร
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
F&N/FPL

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FPL

รวม
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

37,662

-

37,662

ก�ำไรขั้นต้น

10,589

-

10,589

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

6,617

867

7,484

ก�ำไรสุทธิ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

3,037

927

3,964

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

8,969

867

9,836

ก�ำไรสุทธิ รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

5,547

927

6,474

การแบ่งปันก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

1,893

927

2,820

การแบ่งปันก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

4,403

927

5,330

สุรา

2,183

-

2,183

เบียร์

(465)

-

(465)

276

-

276

อาหาร

(101)

-

(101)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

2,510

-

2,510

-

927

927

กลุ่มไทยเบฟ

F&N/FPL

รวม

จ�ำแนกตามธุรกิจ :

เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

F&N/FPL
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(%)

รายได้จากการขาย

16.4

-

16.4

ก�ำไรขั้นต้น

15.9

-

15.9

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

19.3

26.1

19.9

ก�ำไรสุทธิ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

15.9

31.0

17.9

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

28.1

26.1

27.9

ก�ำไรสุทธิ รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

33.4

31.0

33.0

การแบ่งปันก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

10.8

31.0

13.8

การแบ่งปันก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

29.4

31.0

29.7

12.9

-

12.9

(36.0)

-

(36.0)

20.8

-

20.8

(19.5)

-

(19.5)

100

-

100.0

-

31.0

31.0

จ�ำแนกตามธุรกิจ :
สุรา
เบียร์
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
อาหาร
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
F&N/FPL

111

112

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 267,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37,662
ล้านบาท หรือ 16.4% จากจ�ำนวน 229,695 ล้านบาทในปีที่แล้ว
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายในธุรกิจสุรา 8.6% ธุรกิจเบียร์
26.6% ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 7.5% และธุรกิจอาหาร 17.3%
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 77,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.9% หรือ 10,589
ล้านบาท จากจ�ำนวน 66,802 ล้านบาทในปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของก�ำไรขั้นต้นในธุรกิจสุรา 9.3% ธุรกิจเบียร์ 28.1% ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ 13.0% และธุรกิจอาหาร 16.7%

ผลการดำ�เนินงานปกติไม่รวมค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA) จ�ำนวน 45,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.9% หรือ 7,484
ล้านบาท จากจ�ำนวน 37,612 ล้านบาทในปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของ EBITDA ในธุรกิจสุรา 9.3% ธุรกิจเบียร์ 41.6% ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ 684.2% ธุรกิจอาหาร 5.0% และ F&N/FPL 26.1%
ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 26,083 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.9% หรือ 3,964 ล้านบาท
จากจ�ำนวน 22,119 ล้านบาทในปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิ
ในธุรกิจสุรา 10.4% ธุรกิจเบียร์ 50.0% F&N/FPL 31.0% และ
จากการลดลงของขาดทุนสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 17.5%
ถึงแม้ว่าจะมีการลดลงของก�ำไรสุทธิในธุรกิจอาหาร 14.5%
ก�ำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทจ�ำนวน 23,273 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 13.8% หรือ 2,820 ล้านบาท จากจ�ำนวน 20,453 ล้านบาท
ในปีท่ีแล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็น
ของบริษัทในธุรกิจสุรา 12.9% F&N/FPL 31.0% และการลดลงของ
ขาดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทในธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ 20.8% ถึงแม้ว่าจะมีการลดลงของก�ำไรในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทในธุรกิจเบียร์ 36.0% และการลดลงของก�ำไร
ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทในธุรกิจอาหาร 19.5%

รายงานวิเคราะห์และคำ�ชีแ้ จงของฝ่ายบริหาร

ผลการดำ�เนินงานตามรายงานทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA) จ�ำนวน 45,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.9% หรือ 9,836
ล้านบาท จากจ�ำนวน 35,260 ล้านบาทในปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของ EBITDA ในธุรกิจสุรา 9.3% ธุรกิจเบียร์ 41.6% ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ 684.2% ธุรกิจอาหาร 5.0% และ F&N/FPL 26.1%
และในปีที่แล้วมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ
จ�ำนวน 2,352 ล้านบาท
ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 26,083 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33.0% หรือ 6,474 ล้านบาท
จากจ�ำนวน 19,609 ล้านบาทในปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิ
ในธุรกิจสุรา 10.4% ธุรกิจเบียร์ 50.0% F&N/FPL 31.0% และจากการ
ลดลงของขาดทุนสุทธิในธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ 17.5% ถึงแม้วา่
จะมีการลดลงของก�ำไรสุทธิในธุรกิจอาหาร 14.5% และเนื่องจากปีที่แล้ว
มีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียวทีเ่ กีย
่ วข้องกับการซือ้ กิจการ ต้นทุนทาง
การเงินก่อนรวมผลการด�ำเนินงานของซาเบโก้ และการใช้ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีจากการปรับโครงสร้างธุรกิจอาหารจ�ำนวน 2,510 ล้านบาท
ก�ำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทจ�ำนวน 23,273 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 29.7% หรือ 5,330 ล้านบาท จากจ�ำนวน 17,943 ล้านบาท
ในปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็น
ของบริษท
ั ในธุรกิจสุรา 12.9% F&N/FPL 31.0% และการลดลงของขาดทุน
ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทในธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
20.8% ถึงแม้ว่าจะมีการลดลงของก�ำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็น
ของบริษท
ั ในธุรกิจเบียร์ 36.0% และการลดลงของก�ำไรในส่วนของผูถ
้ อื หุน
้
ส่วนที่เป็นของบริษัทในธุรกิจอาหาร 19.5% และเนื่องจากปีที่แล้ว
มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ ต้นทุน
ทางการเงินก่อนรวมผลการด�ำเนินงานของซาเบโก้ และการใช้ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีจากการปรับโครงสร้างธุรกิจอาหารจ�ำนวน 2,510 ล้านบาท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

สะสม 12 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

สุรา

% ต่อ
รายได้

เบียร์

% ต่อ
รายได้

เครือ่ งดืม
่
ไม่ผสม % ต่อ
แอลกอฮอล์ รายได้

อาหาร

ตัด
% ต่อ
รายการ
รายได้ ระหว่างกัน

% ต่อ
รายได้

รวม

% ต่อ
รายได้

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

115,036

100.0 119,598 100.0

17,390 100.0

15,561 100.0

(228) 100.0 267,357 100.0

ต้นทุนขาย

76,658

66.6

93,212

77.9

11,437

65.8

8,730

56.1

(71)

31.1 189,966

71.1

ก�ำไรขัน
้ ต้น

38,378

33.4

26,386

22.1

5,953

34.2

6,831

43.9

(157)

68.9

77,391

28.9

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

6,837

5.9

13,350

11.2

5,156

29.6

3,511

22.6

(141)

61.8

28,713

10.7

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

6,950

6.0

4,990

4.2

1,917

11.0

2,454

15.8

(140)

61.4

16,171

6.0

391

0.3

170

0.1

204

1.2

33

0.2

-

-

798

0.3

24,200

21.0

7,876

6.6

(1,324)

(7.6)

833

5.4

124 (54.4)

31,709

11.9

308

0.3

1,837

1.5

452

2.6

97

0.6

(124)

54.4

2,570

1.0

24,508

21.3

9,713

8.1

(872)

(5.0)

930

6.0

-

-

34,279

12.8

ต้นทุนทางการเงิน

1,162

1.0

5,141

4.3

259

1.5

321

2.1

-

-

6,883

2.6

ภาษีเงินได้

3,778

3.3

1,418

1.2

(104)

(0.6)

137

0.9

-

-

5,229

2.0

19,568

17.0

3,154

2.6

(1,027)

(5.9)

472

3.0

-

-

22,167

8.3

1,748

1.5

2,694

2.3

1,427

8.2

765

4.9

-

-

6,634

2.5

26,256

22.8

12,407

10.4

555

3.2

1,695

10.9

-

-

40,913

15.3

การซือ้ กิจการซาเบโก้

-

-

การซือ้ กิจการอืน
่ ๆ

-

-

การใช้ภาษีเงินได้ตด
ั จ่ายจากการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจอาหาร

-

-

ต้นทุนทางการเงินเกีย
่ วกับการซือ้ กิจการ
ซาเบโก้กอ่ นการน�ำผลการด�ำเนินงานมารวม

-

-

รวมค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว

-

-

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่รวม F&N/FPL

22,167

8.3

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ไม่รวม F&N/FPL

40,913

15.3

ผลการด�ำเนินงาน

4,183

1.6

ต้นทุนทางการเงิน

(267)

(0.1)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิของ F&N/FPL

3,916

1.5

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจ�ำหน่ายของ F&N/FPL

4,183

1.6

ก�ำไรสุทธิ

26,083

9.8

้ จ่าย ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

45,096

16.9

19,357

7.2

23,273

8.7

ต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน จากการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
คุม
้ ครองแรงงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
รายได้อน
ื่ /ดอกเบีย
้ รับ
้ และภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่รวม F&N/FPL
และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว
ค่าเสือ่ มราคา & ค่าตัดจ�ำหน่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ไม่รวม F&N/
้ ครัง้ เดียว
FPL และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียวจาก :

ผลการด�ำเนินงาน F&N/FPL :

ก�ำไรทีแ่ บ่งปันให้แก่สว่ นของบริษท
ั ใหญ่
จ�ำแนกตามธุรกิจ ไม่รวม F&N/FPL &
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว
ก�ำไรทีแ่ บ่งปันให้แก่สว่ นของบริษท
ั ใหญ่
ไม่รวมค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว

19,161

16.7

826

0.7

(1,048)

(6.0)

418

2.7

-

-

113

114

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานวิเคราะห์และคำ�ชีแ้ จงของฝ่ายบริหาร

สะสม 12 เดือน สิน
้ สุด 30 กันยายน 2561

สุรา

% ต่อ
รายได้

เบียร์

% ต่อ
รายได้

เครือ่ งดืม
่
%
ไม่ผสม
ต่อ
แอลกอฮอล์ รายได้

อาหาร

ตัด
% ต่อ
รายการ
รายได้ ระหว่างกัน

% ต่อ
รายได้

รวม

% ต่อ
รายได้

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

105,900

100.0

94,486 100.0

16,184 100.0

ต้นทุนขาย

70,774

ก�ำไรขัน
้ ต้น

66.8

73,890

78.2

10,916

67.4

7,411

55.9

(98)

70.0 162,893

70.9

35,126

33.2

20,596

21.8

5,268

32.6

5,854

44.1

(42)

30.0

66,802

29.1

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

6,450

6.1

11,662

12.3

5,628

34.8

2,886

21.8

(85)

60.7

26,541

11.6

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

6,788

6.4

4,025

4.3

2,611

16.1

2,115

15.9

(83)

59.3

15,456

6.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,888

20.7

4,909

5.2

(2,971) (18.4)

853

6.4

126 (90.0)

24,805

10.8

471

0.4

1,508

1.6

1,483

9.2

69

0.5

(126)

90.0

3,405

1.5

22,359

21.1

6,417

6.8

(1,488)

(9.2)

922

7.0

-

-

28,210

12.3

816

0.8

3,349

3.5

231

1.4

241

1.8

-

-

4,637

2.0

3,823

3.6

965

1.0

(474)

(2.9)

129

1.0

-

-

4,443

1.9

17,720

16.7

2,103

2.2

(1,245)

(7.7)

552

4.2

-

-

19,130

8.3

1,652

1.6

2,348

2.5

1,393

8.6

693

5.2

-

-

6,086

2.6

24,011

22.7

8,765

9.3

(95)

(0.6)

1,615

12.2

-

-

34,296

14.9

(2,206)

(1.0)

(146)

(0.1)

(51)

(0.0)

(107)

(0.0)

รวมค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว

(2,510)

(1.1)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่รวม F&N/FPL

16,620

7.2

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ไม่รวม F&N/FPL

31,944

13.9

ผลการด�ำเนินงาน

3,316

1.4

ต้นทุนทางการเงิน

(327)

(0.1)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิของ F&N/FPL

2,989

1.3

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

3,316

1.4

ก�ำไรสุทธิ

19,609

8.5

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

35,260

15.4

17,464

7.6

20,453

8.9

ต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน จากการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
คุม
้ ครองแรงงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
รายได้อน
ื่ /ดอกเบีย
้ รับ
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่รวม F&N/FPL
และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว
ค่าเสือ่ มราคา & ค่าตัดจ�ำหน่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ไม่รวม F&N/
FPL และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว

13,265 100.0

(140) 100.0 229,695 100.0

ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียวจาก :
การซือ้ กิจการซาเบโก้
การซือ้ กิจการอืน
่ ๆ
การใช้ภาษีเงินได้ตด
ั จ่ายจากการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจอาหาร
ต้นทุนทางการเงินเกีย
่ วกับการซือ้ กิจการ
ซาเบโก้กอ่ นการน�ำผลการด�ำเนินงานมารวม

ผลการด�ำเนินงาน F&N/FPL :

ก�ำไรทีแ่ บ่งปันให้แก่สว่ นของบริษท
ั ใหญ่
จ�ำแนกตามธุรกิจ ไม่รวม F&N/FPL &
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว
ก�ำไรทีแ่ บ่งปันให้แก่สว่ นของบริษท
ั ใหญ่
ไม่รวมค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว

16,978

16.0

1,291

1.4

(1,324)

(8.2)

519

3.9

-

-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

สะสม 12 เดือน เพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)

สุรา

%
เปลีย
่ นแปลง

เบียร์

%
เปลีย
่ นแปลง

เครือ่ งดืม
่
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

%
เปลีย
่ นแปลง

อาหาร

%
เปลีย
่ นแปลง

ตัด
รายการ
ระหว่างกัน

%
เปลีย
่ นแปลง

รวม

%
เปลีย
่ นแปลง

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

9,136

8.6

25,112

26.6

1,206

7.5

2,296

17.3

ต้นทุนขาย

5,884

8.3

19,322

26.1

521

4.8

1,319

17.8

ก�ำไรขัน
้ ต้น

3,252

9.3

5,790

28.1

685

13.0

977

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

387

6.0

1,688

14.5

(472)

(8.4)

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

162

2.4

965

24.0

(694) (26.6)

ต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน จากการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
คุม
้ ครองแรงงาน

391

-

170

-

204

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน

2,312

10.6

2,967

60.4

1,647

รายได้อน
ื่ /ดอกเบีย
้ รับ

(163)

(34.6)

329

21.8

้ และภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย

2,149

9.6

3,296

51.4

616

ต้นทุนทางการเงิน

346

42.4

1,792

53.5

ภาษีเงินได้

(45)

(1.2)

453

1,848

10.4

96
2,245

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่รวม F&N/FPL
และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว
ค่าเสือ่ มราคา & ค่าตัดจ�ำหน่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
้ ครัง้ เดียว
ไม่รวม F&N/FPL และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน

(88) (62.9)

37,662

16.4

27.6

27,073

16.6

16.7

(115) (273.8)

10,589

15.9

625

21.7

(56) (65.9)

2,172

8.2

339

16.0

(57) (68.7)

715

4.6

-

33

-

-

-

798

-

55.4

(20)

(2.3)

(2)

(1.6)

6,904

27.8

(1,031) (69.5)

28

40.6

2

1.6

41.4

8

0.9

-

-

6,069

21.5

28

12.1

80

33.2

-

-

2,246

48.4

46.9

370

78.1

8

6.2

-

-

786

17.7

1,051

50.0

218

17.5

(80) (14.5)

-

-

3,037

15.9

5.8

346

14.7

34

2.4

72

10.4

-

-

548

9.0

9.3

3,642

41.6

650 684.2

80

5.0

-

-

6,617

19.3

27

(835) (24.5)

ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียวจาก :
การซือ้ กิจการซาเบโก้

2,206 100.0

การซือ้ กิจการอืน
่ ๆ

146 100.0

การใช้ภาษีเงินได้ตด
ั จ่ายจากการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจอาหาร

51 100.0

ต้นทุนทางการเงินเกีย
่ วกับการซือ้ กิจการ
ซาเบโก้กอ่ นการน�ำผลการด�ำเนินงานมารวม

107 100.0

รวมค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว

2,510 100.0

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่รวม F&N/FPL

5,547

33.4

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ไม่รวม F&N/FPL

8,969

28.1

ผลการด�ำเนินงาน

867

26.1

ต้นทุนทางการเงิน

60

18.3

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิของ F&N/FPL

927

31.0

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจ�ำหน่ายของ F&N/FPL

867

26.1

กาไรสุทธิ

6,474

33.0

้ จ่าย ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

9,836

27.9

1,893

10.8

2,820

13.8

ผลการด�ำเนินงาน F&N/FPL:

ก�ำไรทีแ่ บ่งปันให้แก่สว่ นของบริษท
ั ใหญ่
จ�ำแนกตามธุรกิจ ไม่รวม F&N/FPL &
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว
ก�ำไรทีแ่ บ่งปันให้แก่สว่ นของบริษท
ั ใหญ่
ไม่รวมค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ครัง้ เดียว

2,183

12.9

(465) (36.0)

276

20.8

(101) (19.5)

-

-

115

116

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานวิเคราะห์และคำ�ชีแ้ จงของฝ่ายบริหาร

ธุรกิจสุรา
รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
จ�ำนวน 115,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,136 ล้านบาท หรือ 8.6%
ปริมาณขายสุรารวมธุรกิจสุราของกลุม
่ แกรนด์รอยัลจ�ำนวน 666.5 ล้านลิตร
เพิ่มขึ้น 8.9% ปริมาณขายสุราไม่รวมธุรกิจสุราของกลุ่มแกรนด์รอยัล
จ�ำนวน 577.8 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 7.9% และปริมาณขายน�้ำโซดาจ�ำนวน
54.0 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 11.5%
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 38,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,252 ล้านบาทหรือ 9.3%
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA) จ�ำนวน 26,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,245 ล้านบาทหรือ 9.3%
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้น ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานจากการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจ�ำนวน 391 ล้านบาท
ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 19,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,848 ล้านบาท หรือ 10.4%
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA
ก�ำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทจ�ำนวน 19,161 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 2,183 ล้านบาทหรือ 12.9% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของก�ำไรสุทธิ

ธุรกิจเบียร์
รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
จ�ำนวน 119,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25,112 ล้านบาท หรือ 26.6%
ปริมาณการขายเบียร์รวมธุรกิจเบียร์ของซาเบโก้จ�ำนวน 2,700.3
ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 31.0% ปริมาณการขายไม่รวมธุรกิจเบียร์ของซาเบโก้
จ�ำนวน 804.1 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 7.4%
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 26,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,790 ล้านบาท
หรือ 28.1% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA) จ�ำนวน 12,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,642 ล้านบาท
หรือ 41.6% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้นถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการ
ในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานจากการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจ�ำนวน 170 ล้านบาท

ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 3,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,051 ล้านบาท หรือ 50.0%
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทจ�ำนวน 826 ล้านบาท
ลดลง 465 ล้านบาท หรือ 36.0% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนทางการเงิน

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
จ�ำนวน 17,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,206 ล้านบาท หรือ 7.5%
ปริมาณขายรวมจ�ำนวน 1,736.7 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 89.6 ล้านลิตร
หรือ 5.4% ปริมาณขายน�้ำดื่มเพิ่มขึ้น 38.8 ล้านลิตรหรือ 3.5%
เครื่องดื่มน�้ำอัดลม เพิ่มขึ้น 42.6 ล้านลิตร หรือ 16.4% และชาพร้อมดื่ม
เพิ่มขึ้น 20.3 ล้านลิตร หรือ 9.0% ถึงแม้ว่าปริมาณขายเครื่องดื่มจับใจ
ลดลง 7.0 ล้านลิตร หรือ 20.8% เครื่องดื่ม 100 พลัสลดลง 0.9 ล้าน
ลิตรหรือ 12.0% และเครื่องดื่มลิปตันลดลง 4.0 ล้านลิตร หรือ 100.0%
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 5,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 685 ล้านบาท หรือ 13.0%
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA) จ�ำนวน 555 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจ�ำนวน 650 ล้านบาท
หรือ 684.2% จากผลขาดทุนจาก EBITDA สาเหตุหลักมาจากการ
เพิม
่ ขึน
้ ของก�ำไรขัน
้ ต้นและการลดลงของค่าใช้จา่ ยโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงานจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
จ�ำนวน 204 ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 1,027 ล้านบาท ลดลง 218 ล้านบาท หรือ 17.5%
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้นและ EBITDA ถึงแม้ว่า
จะมีการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการใช้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ขาดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทจ�ำนวน 1,048 ล้านบาท
ลดลง 276 ล้านบาท หรือ 20.8% สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ขาดทุนสุทธิ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ธุรกิจอาหาร
รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 15,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,296 ล้านบาท หรือ 17.3% สาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ของธุรกิจอาหารของโออิชิและบริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด (QSA)
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 6,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 977 ล้านบาท หรือ 16.7% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) จ�ำนวน 1,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80 ล้านบาท หรือ 5.0% สาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้น ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงานจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจ�ำนวน 33 ล้านบาท
ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 472 ล้านบาท ลดลง 80 ล้านบาท หรือ 14.5% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคา ถึงแม้ว่าจะมี
การเพิ่มขึ้นของ EBITDA ก็ตาม
ก�ำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทจ�ำนวน 418 ล้านบาท ลดลง 101 ล้านบาท หรือ 19.5% สาเหตุหลักมาจากการลดลงของก�ำไรสุทธิ
และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน

สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 407,240 ล้านบาท ลดลง 10,682 ล้านบาท หรือ 2.56% เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2561 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,772 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
รวมถึงค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ และมูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น 2,090 ล้านบาท สาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินและการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า

หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 256,915 ล้านบาท ลดลง 5,534 ล้านบาท หรือ 2.11% เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน
2561 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้จากสถาบันการเงิน
ก�ำหนดช�ำระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี (กันยายน 2563)

21,608

ครบก�ำหนดช�ำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปี (กันยายน 2564)

47,467

ครบก�ำหนดช�ำระหลังจากสองปี

150,508

รวม

219,583

ในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทได้แปลงหนี้เงินกู้ระยะสั้นทั้งหมดเป็นเงินกู้ระยะยาว และเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหมด
เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่แล้ว
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานวิเคราะห์และคำ�ชีแ้ จงของฝ่ายบริหาร

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 150,325 ล้านบาท ลดลง 5,148 ล้านบาท หรือ 3.31% เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลและผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ แม้จะมีก�ำไรสะสม
เพิ่มขึ้นจากก�ำไรสุทธิของปี

กระแสเงินสด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 24,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากต้นงวด 1,833 ล้านบาท
รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

38,476

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(8,445)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(31,176)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง

(1,145)

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน

(740)

เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ

3,718

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ

1,833

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันต้นงวด

22,530

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นงวด

24,363

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 38,476 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เพิ่มขึ้น 16,196 ล้านบาท จากจ�ำนวน
22,280 ล้านบาทในปีที่แล้ว เนื่องจากก�ำไรสุทธิและรายการที่ไม่ใช่เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 10,913 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 5,283 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 8,445 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ลดลง 183,653 ล้านบาท จากจ�ำนวน 192,098
ล้านบาทในปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากเงินสดจ่ายส�ำหรับการซื้อธุรกิจลดลง
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 31,176 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เปลี่ยนแปลงจ�ำนวน 202,246 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งได้มาจ�ำนวน 171,070 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมส�ำหรับการซื้อธุรกิจในปีที่แล้วลดลง

อัตราส่วนทางการเงิน
30 ก.ย. 2562

30 ก.ย. 2561
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.59

2.01

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.71

1.69

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.46

1.49

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.30

1.34

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)

4.33

5.52

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท)

4.61

4.82

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

30 ก.ย. 2562

30 ก.ย. 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับปี (บาท)

0.93

0.71

ต.ค. 61 - ก.ย. 2562

ต.ค. 60 - ก.ย. 2561
(ปรับปรุงใหม่)

อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้า (วัน)

6

5

ธุรกิจสุรา : สินค้าส�ำเร็จรูป

55

56

ธุรกิจเบียร์ : สินค้าส�ำเร็จรูป

11

13

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ : สินค้าส�ำเร็จรูป

23

23

5

4

อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ (วัน)

ธุรกิจอาหาร : สินค้าส�ำเร็จรูป

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของก�ำไรสุทธิหลังจากหักทุนส�ำรองต่าง ๆ โดยพิจารณา
ประกอบกับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน และความจ�ำเป็นเหมาะสมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,054.50 ล้านบาท
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

ปี 2562

ปี 2561
(ปรับปรุงใหม่)

12,054.50

9,793.42

25,114

25,111

เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)

0.15

0.15

เงินปันผลงวดสุดท้ายต่อหุ้น (บาท)

0.33

0.24

เงินปันผลรวมต่อหุ้น (บาท)

0.48

0.39

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

51.61

54.93

0.93

0.71

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

กำ�ไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนัก (บาท)
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การบริหารความเสีย
่ งและปัจจัยเสีย
่ ง

การบริหารความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ
อันเกิดจากการเปลีย
่ นแปลงของบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
กลุ่มบริษัทไทยเบฟจึงให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การเป็นผู้น�ำธุรกิจ
เครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน พร้อมสร้างสรรค์
และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตแก่สิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย บริษัทได้ก�ำหนดโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีแนวทางและกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถลดโอกาส
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทั้งในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและ
สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการก�ำกับดูแลธุรกิจ
และภารกิจของบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและ
ความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแล
ด้านกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของกลุ่มบริษัทไทยเบฟด้วยการก�ำหนดนโยบายความยั่งยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก�ำกับดูแล
กระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเหมาะสมกับสถานการณ์ ติดตามผลการบริหารความยั่งยืนและ
ความเสี่ยงรวมถึงสถานการณ์หรือปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความยั่งยืนและความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยงต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นรายไตรมาส ส�ำหรับการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงในระดับ
กลุ่มธุรกิจหรือสายงาน ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือสายงาน
มีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบมีการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยงโดยผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการธุรกิจตั้งแต่
การวางแผนกลยุทธ์ การจัดท�ำงบประมาณ การด�ำเนินตามกลยุทธ์ของ

องค์กร และการปฏิบัติงานในแต่ละวันโดยพิจารณาถึงความสมดุลระหว่าง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับ ทั้งสี่กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสุรา
ธุรกิจเบียร์ ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจอาหาร รวมถึง
สายงานที่ส�ำคัญ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและความเสี่ยง
และ/หรือมีผู้ประสานงานความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจหรือสายงานท�ำหน้าที่
ช่วยควบคุมดูแลและติดตามผลการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
ภายในกลุ่มธุรกิจหรือสายงาน ตลอดจนประสานงานกับคณะท�ำงานพัฒนา
ความยั่งยืนทางธุรกิจ (Sustainability Development Working Team)
และคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management
Working Team) นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจหรือสายงาน
ต้องรายงานผลการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจหรือ
สายงานทีร่ บ
ั ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งด้วย
นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน
ตามปกติของแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือสายงาน บริษัทยังมีคณะกรรมการอื่น ๆ
เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งทีเ่ กีย
่ วข้อง เช่น คณะกรรมการลงทุนท�ำหน้าทีพ
่ จิ ารณา
และให้ความเห็นในการเข้าซื้อ/ขายกิจการ ทรัพย์สิน และการควบรวมธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ คณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบท�ำหน้าที่ก�ำหนด
กลยุทธ์และติดตามความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก คณะจัดการ
และคณะ Group Steering Committee ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่เพื่อเชื่อมโยงและเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงาน
ของกลุม
่ ธุรกิจต่าง ๆ และคณะกรรมการบริหารซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ
บริษท
ั เป็นต้น ซึง่ ประเด็นทีเ่ ป็นความเสีย
่ งทีส
่ ำ� คัญขององค์กร (Significant
Corporate Risk) จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษท
ั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่ส�ำคัญถูกระบุไว้อย่างครบถ้วน
และมีมาตรการรองรับความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่
สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการช่วยลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในที่สุด
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กร บวนก�รบริห�ร ว�มเ ย

ก�ร ร� วั น รรมอ

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของไทยเบฟเป็นแบบบูรณำกำรโดยเป็นทั้ง
ก�รบริห�ร ว�มเ ย บบบน
� และ ก�รบริห�ร ว�มเ ย บบ �
นบน (Top-down and Bottom-up Risk Management) เช่น ในกำร
จัดท�ำแผนธุรกิจ/แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี/แผนกำรลงทุน ผู้บริหำรระดับสูง
ต้องระบุควำมเสี่ยง/โอกำสในกำรด�ำเนินธุรกิจและประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
กลยุทธ์ขององค์กรโดยวิเครำะห์ปจั จัยภำยนอกและภำยในทีเ่ กีย
่ วข้องก�ำหนด
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง (Key Risk Indicators)
และดัชนีชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน (Key Performance Indicators) เพื่อ
คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและควบคุมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย ส่วนในระดับปฏิบต
ั ก
ิ ำร หัวหน้ำหน่วยงำนและพนักงำนจะต้อง
ระบุและประเมินควำมเสีย
่ งทีเ่ กีย
่ วข้องกับกำรปฏิบต
ั งิ ำน จัดท�ำและด�ำเนินกำร
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมสำย
บังคับบัญชำอย่ำงต่อเนื่อง
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง แบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ขององค์กรและของกลุ่มธุรกิจหรือสำยงำน
ต้องมีควำมสอดคล้องกัน 2) ระบุควำมเสี่ยง/โอกำสทำงธุรกิจ 3) ประเมิน
ควำมเสี่ยง 4) ก�ำหนดมำตรกำรจัดกำร ดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงและดัชนีชี้วัด
ผลกำรด�ำเนินงำน และ 5) รำยงำนและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ไทยเบฟตระหนักดีวำ่ วัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จ

กร นก�รบริห�ร ว�มเ ย
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ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทไทยเบฟและการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

2. ความเสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน

1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

2.1 ความเสีย
่ งจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการแข่งขันในตลาด

ไทยเบฟมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศในช่วง
2 - 3 ปีที่ผ่านมาตามกลยุทธ์การเติบโตขององค์กร ส่งผลให้บริษัทมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใหม่ ๆ นอกเหนือจากความเสี่ยง
โดยทั่วไปในแต่ละประเทศ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุน
ความส�ำเร็จในการริเริม
่ โครงการใหม่ ภาระผูกพันตามสัญญาและการปฏิบต
ั ิ
ตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้อง เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าธุรกิจใหม่ทเี่ ข้าไปลงทุนสามารถ
สร้างมูลค่ารวมให้กับองค์กรไม่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการเข้าซื้อ
ธุรกิจ ไทยเบฟได้ก�ำหนดกระบวนการพิจารณา การลงทุนตามขั้นตอน
การท�ำ Due Diligence การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในประเทศ
ทีเ่ ข้าลงทุนเป็นทีป
่ รึกษา เช่น ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี มีคณะกรรมการ
ลงทุนพิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนทั้งด้านความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กร ผลตอบแทนการลงทุน การประเมินความเสี่ยง
ของโครงการ รวมถึงการติดตามผลการด�ำเนินงานของการลงทุนและ
เฝ้าระวังการเปลีย
่ นแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ทีอ่ าจท�ำให้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนไม่เป็นไปตาม เป้าหมายอย่างสม�่ำเสมอ และเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยัง
มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทและ
กิจการใหม่ทเี่ ข้าลงทุน โดยมีการจัดโครงสร้างการก�ำกับดูแลให้เหมาะสม
การวางแผนด้านทรัพยากร และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เพือ่ ให้สามารถบริหารการเปลีย
่ นแปลงและส่งผลให้การลงทุนในกิจการ
ใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาวและ
ให้ผลตอบแทนตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

การบริโภคเครื่องดื่มในประเทศในอนาคต 2 - 3 ปีข้างหน้า คาดว่า
มีแนวโน้มเติบโตเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจ โดยตลาดเครื่องดื่ม
ส�ำคัญทั้งน�้ำอัดลม เครื่องดื่มสุรา เบียร์ เริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว ขณะที่
ภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มกลุ่มที่ส่งผล
กระทบหรือมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน�้ำตาลสูง เป็นต้น นอกจากนี้ ก�ำลังซื้อของกลุ่ม
ผู้บริโภคฐานรากที่ยังอยู่ในระดับต�่ำยังเป็นปัจจัยบั่นทอนการเติบโต
ของตลาด อย่างไรก็ดี ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กลุ่มเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์มีการขยายตัวสูงซึ่งมีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภค และความนิยม
รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ้นระหว่างผู้เล่นในตลาดด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง
ด้านธุรกิจอาหารโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมี การเติบโต
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ที่ขยายตัวและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การขยายตัวของเมือง
การเพิ่มขึ้นของร้านสะดวกซื้อ พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนมาทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่ง
ต้องการความสะดวกรวดเร็วในยุคที่เร่งรีบ ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ท�ำให้
ธุรกิจอาหารมีการเติบโตและการแข่งขันสูงทั้งจาก การขยายสาขาของ
เชนร้านอาหารต่าง ๆ และการมีผู้เล่นรายใหม่ เข้ามาแข่งขันมากขึ้น
โดยปัจจัยการแข่งขันทีส
่ ำ� คัญของธุรกิจอาหาร ได้แก่ ราคาและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ชือ่ เสียง ทีต
่ งั้ ร้านอาหาร การบริการลูกค้า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การน�ำเทคโนโลยี มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจและเพิ่ม
ช่องทางใหม่ในการให้บริการ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลาย
รวมถึงการโฆษณาและโครงการส่งเสริมการขาย

1.2 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
ไทยเบฟให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร ประกอบกับปัจจุบน
ั สือ่ สังคมออนไลน์กลายเป็น
ช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า บริการ
และองค์กร ในกรณีที่ตกเป็นข่าวเชิงลบ อาจส่งผลกระทบต่อตราสินค้า
และชือ่ เสียงของบริษท
ั ได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงทัง้ ในระยะสัน
้ และระยะยาว
โดยไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืนด้วยการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใสและความเป็นธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัท
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมด้วยการสนับสนุนโครงการที่เป็น
ประโยชน์ทั้งด้านการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน
และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนด
แนวทางสื่อสารองค์กรและการบริหารภาพลักษณ์ ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร โดยพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารให้สามารถสื่อสาร
กับผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดี
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการสื่อสารการด�ำเนินงานที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate Social Responsibility :
CSR) อย่างต่อเนือ่ ง การสร้างความสัมพันธ์ทด
ี่ ก
ี บ
ั ชุมชน และการส�ำรวจ
ทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนและ ผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท
อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
และการจัดท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์กรเพื่อ
น�ำผลมาปรับปรุงการด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทยังมีคณะท�ำงาน
เพือ่ ติดตามดูแลเหตุการณ์ทเี่ ป็นความเสีย
่ งต่อชือ่ เสียงและภาพลักษณ์
บนสือ่ สังคมออนไลน์ รวมถึงก�ำหนดแนวทางการสือ่ สารทัง้ ในสถานการณ์
ปกติและในภาวะวิกฤต

•

การแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุม
่ ธุรกิจสุราได้ศก
ึ ษา วิจย
ั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ในปี
ที่ผ่านมาบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสุราหลายประเภทส�ำหรับ
ตลาดในประเทศ ได้แก่ “คูลอฟวอดก้า (Kulov Vodka)” ในกลุม
่ เครือ่ งดืม
่
วอดก้า “ยอดข้าว” ในกลุ่มเครื่องดื่มสุราขาว และ “สุราแช่สมุนไพร
พญานาค” ในกลุ่มเครื่องดื่มสุราแช่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ขนาดใหม่
ได้แก่ สุราผสมตราเสือด�ำขนาด 175 มิลลิลต
ิ ร และสุราขาวตรารวงข้าว
ซิลเวอร์ขนาด 330 มิลลิลต
ิ ร เพือ่ ขยายฐานลูกค้าตลอดจนได้ออกสินค้า
รุน
่ พิเศษ “BLEND 285 Signature Festive Package” ในบรรจุภณ
ั ฑ์
กล่องเหล็กสีทอง สะท้อน ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการตอบรับ
ที่ดีจากผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการกระจายสินค้าไปยังกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายในทุกพื้นที่ การสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา
ศักยภาพทางธุรกิจร่วมกันกับ คู่ค้าเพื่อผลักดันยอดขายให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ส�ำหรับตลาด ต่างประเทศ ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ
แกรนด์รอยัลกรุ๊ป ผู้ผลิตสุราวิสกี้อันดับหนึ่งในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ตามเป้าหมายการเป็นผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซียน ได้มีการท�ำงานร่วมกันเพื่อสร้าง Synergy
ภายในกลุ่มธุรกิจโดยเน้นการท�ำตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งการตลาด แกรนด์รอยัลกรุ๊ปได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม
สินค้าระดับพรีเมี่ยม คือ MacArthur’s Blended Scotch Whisky
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

เพื่อขยายตลาดกลุ่มลูกค้าระดับบน ส่วนอินเวอร์เฮ้าส์ซึ่งเป็นบริษัท
ในกลุ่มไทยเบฟที่ผลิตสุราในประเทศสกอตแลนด์ ได้ปรับรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ Single Malt Whisky ตรา Balblair ให้มค
ี วามทันสมัย
และสร้างความพึงพอใจในตราสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังคง
รักษามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในตราสินค้าของบริษัท โดยแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของอินเวอร์เฮ้าส์ ได้แก่
Balblair, Old Pulteney, Speyburn และ Caorunn ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันด้านคุณภาพของไวน์และสุราระดับโลกในงาน IWSC 2019
(International Wine and Spirit Competition) ส่วนแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ของแกรนด์รอยัลกรุป
๊ ได้แก่ “Grand Royal Special Reserve”
ได้รับรางวัล Blended Whisky ที่ดีที่สุดของสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา จากงาน World Whisky Awards 2019
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจเบียร์ในปี 2562 ตลาดเบียร์ในประเทศไทยเริ่ม
กลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้ง บริษัทยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำตลาดเบียร์
ในประเทศไทยโดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
และทีมงานขายในทุกช่องทางการขาย มีการจัดโครงการบริหารพื้นที่
การขายร่วมกับคู่ค้าเพื่อร่วมกันดูแลผลักดันยอดขายทุก ๆ ช่วง
ตั้งแต่คู่ค้า ลูกค้าของคู่ค้า จนถึงร้านค้าปลีก มีการเลือกกลยุทธ์
ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่การขาย ขณะเดียวกัน บริษัทจัดกิจกรรม
การตลาดอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ผูบ
้ ริโภครับรูใ้ นตราสินค้าและคุณภาพของ
สินค้า มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “แบล็ค ดราก้อน” (Black Dragon)
และ “ฮันทส์แมน” (Huntsman) เพื่อขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าที่นิยมดื่ม
คราฟต์เบียร์ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง นอกจากนี้ บริษัท
ยังให้ความส�ำคัญกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี
2562 เบียร์ชา้ งได้รบ
ั รางวัลระดับโลกรวม 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ
ของประเทศไทยจากสถาบัน World Beer Awards รางวัลเหรียญเงิน
จากการประกวดรสชาติเบียร์ยอดเยีย
่ มระดับโลก (Tasting World Beer
Championships) และรางวัลเหรียญเงินสินค้านวัตกรรมคุณภาพ
ยอดเยี่ยมระดับโลกจากสถาบัน Monde Selection ส่วนเบียร์
เฟเดอร์บรอยได้รับรางวัลระดับโลก 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญเงิน
จากสถาบัน World Beer Awards รางวัลเหรียญเงินจากการประกวด
รสชาติเบียร์ยอดเยีย
่ มระดับโลก (Tasting World Beer Championships)
รางวัลเหรียญเงิน สินค้านวัตกรรมคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลกจาก
สถาบัน Monde Selection และรางวัลเหรียญทองแดงจากสถาบัน
Australian International Beer Awards ด้านตลาดต่างประเทศ
บริษัทได้ส่งผู้ช�ำนาญการด้านต่าง ๆ เข้าไปร่วมประสานดูแลควบคู่
ไปกับผู้บริหารและผู้ช�ำนาญการของซาเบโก้ซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดอันดับหนึ่งในประเทศเวียดนามที่ไทยเบฟได้เข้าไปลงทุน
เพื่อท�ำให้การด�ำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ไทยเบฟยังร่วมกับ
กลุ่มบริษัท F&N ซึ่งเป็นบริษัทร่วมสร้างโรงงานเพื่อผลิตและจ�ำหน่าย
เบียร์ช้างในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยด�ำเนินการ
ภายใต้ชื่อบริษัท เอมเมอรัล บริวเวอรี่ เมียนมาร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นการ
ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่ม
ชั้นน�ำในภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทยังจ�ำหน่ายสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่
ในภูมิภาคอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีการขยายสู่ตลาดใหม่
อีก 5 ประเทศ ตลอดจนเน้นการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าในตลาด

การบริหารความเสีย
่ งและปัจจัยเสีย
่ ง

ต่างประเทศหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฮ่องกง
ซึ่งช่วยแผ่ขยายภาพลักษณ์ตราสินค้าของบริษัทไปยังผู้บริโภค
ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ในส่วนของผลการ
ด�ำเนินงาน บริษท
ั ยังมุง่ เน้นการบริหารต้นทุนและค่าใช้จา่ ยอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อสร้างผลก�ำไรในการด�ำเนินงาน

•

การแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
จากกระแสรักสุขภาพและความต้องการมีโภชนาการที่ดีขึ้น ท�ำให้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่ม
มีปริมาณน�้ำตาลน้อย เครื่องดื่มไม่มีน้�ำตาล และเครื่องดื่มแคลอรีต�่ำ
เป็นต้น ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ด�ำเนินการเชิงรุกด้วยการ
ปรับสูตรลดปริมาณน�้ำตาล รวมทั้งคิดค้นและน�ำเสนอสินค้าใหม่ ๆ
ในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อเป็น
ทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจ
ต่อสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันไม่มีผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลง
รสชาติของเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคชื่นชอบ เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ประเภทน�้ำอัดลมหลากหลายรสชาติที่มีน�้ำตาลต�่ำและไม่มีน�้ำตาล
และชาเขียวพรีเมี่ยมโออิชิ โกลด์ ซึ่งเป็นชาเขียวพร้อมดื่มทั้งที่มี
น�้ำตาลต�่ำและไม่มีน�้ำตาล โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนี้มีระดับปริมาณ
น�้ำตาลตามข้อก�ำหนดการรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ
(Healthier Choice) ซึ่งเป็นโครงการของภาครัฐที่พัฒนาและส่งเสริม
การใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายส�ำหรับเป็นข้อมูลการตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของผู้บริโภค เพื่อลดการบริโภค
น�้ำตาล โซเดียม และไขมัน จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ของไทยเบฟได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เน้นเรื่อง
สุขภาพและโภชนาการทีด
่ ขี น
ึ้ นอกจากนี้ ด้วยเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์
ส่วนมากเป็นสินค้าทีม
่ อี ต
ั ราส่วนก�ำไรต�ำ่ ดังนัน
้ เพือ่ ให้มผ
ี ลการด�ำเนินงาน
ที่ดี บริษัทจึงเน้นกลยุทธ์การขายสินค้าที่มีก�ำไรสูง เช่น กลุ่มสินค้า
พรีเมี่ยมและกลุ่มเครื่องดื่มขวดแก้ว ผ่านช่องทางจัดจ�ำหน่ายที่มีก�ำไร
ให้มากขึ้น รวมถึงช่องทางจ�ำหน่ายในร้านอาหาร ในด้านการจัดการ
บริษัทยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ผลก�ำไรในการด�ำเนินงาน ด้านตลาดต่างประเทศ ชาเขียวโออิชิเป็น
ผลิตภัณฑ์และแบรนด์หลักทีเ่ น้นการจ�ำหน่ายไปยังตลาดในกลุม
่ ประเทศ
อาเซียนที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาซึ่งโออิชิ
เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในกลุ่มเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม นอกจากการ
ให้ความส�ำคัญกับผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ที่มีศักยภาพ บริษัทยังได้จัด
ตั้งส�ำนักงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
ตัวแทนจ�ำหน่ายรายย่อยในทุกจังหวัดและทุกเมืองในประเทศกัมพูชา
เพื่อสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของการด�ำเนินธุรกิจในประเทศ
กัมพูชาอีกด้วย ในด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยรวมของธุรกิจ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ กลุ่มบริษัทไทยเบฟตระหนักดีว่าธุรกิจนี้
ใช้ขวด PET หรือขวดพลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียว (Single-use plastic)
เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครือ่ งดืม
่ หลายประเภทเป็นจ�ำนวนมากตามปริมาณ
ของสินค้าทีผ
่ ลิตและจ�ำหน่าย บริษท
ั จึงได้ดำ� เนินการเชิงรุกตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการจัดตั้งธุรกิจรีไซเคิลและก�ำหนดเป้าหมาย
การเก็บคืนขวดพลาสติกและชิ้นส่วนไปคัดแยกและส่งต่อให้คู่ค้า
ของบริษัทเพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น ๆ ต่อไป

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

•

การแข่งขันในธุรกิจอาหาร
ธุรกิจอาหารของไทยเบฟต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการร้านอาหาร
รายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกิจอาหารเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่
ไปกับธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ส�ำคัญของกลุ่มไทยเบฟ
บริษท
ั จึงมีประเภทร้านอาหารทีห
่ ลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการ
ของผูบ
้ ริโภค ตัง้ แต่รา้ นอาหารทัว่ ไปในชีวต
ิ ประจ�ำวันทีผ
่ บ
ู้ ริโภคคุน
้ เคย
ไปจนถึงร้านอาหารที่เน้นทั้งบรรยากาศหรูหราและการบริการชั้นเยี่ยม
มีการพัฒนาทั้งสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ ๆ รวมถึงรูปแบบร้านใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองให้ทันความต้องการของ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่สนใจเรื่องสุขอนามัยและสุขภาพมากขึ้น
ขณะเดียวกันต้องด�ำเนินชีวิตอย่างรีบเร่งและต้องการความสะดวก
รวดเร็ว บริษัทได้เริ่มพัฒนาเมนูอาหารบางรายการที่สามารถลด
ปริมาณโซเดียมลง แต่ยังคงรสชาติความอร่อยและดีต่อสุขภาพ
นอกเหนือจากบริการส่งอาหารที่มีอยู่แล้ว บริษัทมองเห็นการเติบโต
อย่างรวดเร็วของธุรกิจเดลิเวอรี่ในช่วงปีที่ผ่านมา อันเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้น บริษัทจึงร่วมมือ
กับพันธมิตรที่เป็น Food Aggregator เพื่อขยายการให้บริการสั่ง
และการรับส่งอาหาร ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
ซึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจอาหารได้อีกทางหนึ่งด้วย
ด้านคุณภาพของอาหาร บริษัทให้ความส�ำคัญในทุกขั้นตอนตั้งแต่
กระบวนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ตรวจสอบและประกันคุณภาพ
ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อควบคุมการผลิต
อาหารให้ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และคงคุณค่าทาง
โภชนาการเมื่อถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการลดปริมาณและการจัดการ
ของเสียเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้น�ำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารต้นทุน
การด�ำเนินการและเพิ่มช่องทางใหม่ในการให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น เช่น การใช้ระบบบริการสั่งอาหารทางออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือด้วย Mobile application การใช้เทคโนโลยีและข้อมูล
ซึ่งมีรูปแบบและแหล่งที่มาที่หลากหลาย (Big Data) มาใช้วิเคราะห์
ติดตาม และคาดการณ์พฤติกรรมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อช่วย
ในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร ตั้งแต่การวางแผนการจัดซื้อ
การวางแผนการขายและการตลาด การน�ำเสนอสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถรักษาและ
ขยายฐานลูกค้า รวมถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

2.2 ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดการห่วงโซ่คุณค่า
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของไทยเบฟเริ่มตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา
การผลิต การกระจายสินค้า การตลาดและการขาย จนถึงการบริหาร
จัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค หากกระบวนการจัดการภายใน
ห่วงโซ่คุณค่าเกิดความไม่สอดคล้องกัน จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ คุณภาพของสินค้าและบริการ ความไว้วางใจของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้เสีย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดซื้อจัดหาถือเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่ส�ำคัญของ
ห่วงโซ่คุณค่าที่ต้องมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสเพื่อคุณภาพของ

สินค้าและบริการ สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุน ไม่เกิด
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มและอาหารส่วนใหญ่เป็น
ผลิตผลทางการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ เช่น ข้าว มอลต์ ฮอปส์
และกากน�้ำตาล รวมถึงวัสดุหลักประกอบการผลิต เช่น กระป๋อง ขวด
แก้ว ขวดพลาสติก และน�้ำมันเตา ซึ่งปริมาณและราคามีความผันผวน
ตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในแต่ละช่วงเวลา
อุปสงค์และอุปทานของสินค้านั้น ๆ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น บริษัทมีการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าโดย
พิจารณาจากคุณภาพของสินค้า ความรวดเร็ว ในการจัดส่งสินค้า การ
บริการ และค�ำนึงถึงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้าให้สอดคล้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ยึดหลัก ธรรมาภิบาลและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ก�ำหนด “แนวทางปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า (Supplier Code of
Practice)” เพื่อให้คู่ค้ารายปัจจุบันของบริษัท คู่ค้ารายใหม่ รวมถึงคู่
ค้าของคู่ค้า (Non-tier 1 Supplier) ได้ศึกษาและน�ำไปปฏิบัติควบคู่
กับการผนวกรวมมิติความยั่งยืนเข้าไปสู่ทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จัดหา ตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้าไปจนถึงการประเมินผลงานคู่ค้าหลัง
การจ�ำหน่าย นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
หลักแต่ละประเภทให้มีคู่ค้ามากกว่าหนึ่งรายเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพาคู่ค้าจ�ำนวนน้อยราย การก�ำหนดกลยุทธ์ร่วมกับคู่ค้าในการเก็บ
ส�ำรองสินค้าคงคลัง ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติ
และสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพือ่ ให้มน
ั่ ใจถึงความสามารถในการส่ง
มอบสินค้าของคูค
่ า้ โดยไม่กระทบต่อแผนการผลิตของบริษัท มีการ
สื่อสารและประสานงานกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองแผนการใช้
งานได้อย่างครบถ้วนตรงตามเวลา มีการวิเคราะห์และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณของวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่อง รวม
ทั้งมีการตกลงราคาซื้อล่วงหน้ากับคู่ค้าวัตถุดิบหลักเพื่อลดความเสี่ยง
เรื่องความผันผวนของราคา และยังช่วยให้บริษัททราบต้นทุนที่คงที่
หรือค่อนข้างชัดเจนในการผลิตสินค้า
ด้านการผลิตและการกระจายสินค้า กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีการบริหาร
จัดการและมาตรการควบคุมเพื่อให้คุณภาพของสินค้าได้มาตรฐาน
จากแหล่งผลิตจนถึงการส่งมอบให้ผู้บริโภค ความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจากกระบวนการผลิต
และการขนส่งผลิตภัณฑ์ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรน�้ำ
และพลังงาน ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน
การจัดการต่าง ๆ ตามหลักสากล ตลอดจนมีการพัฒนาทั้งนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ
(Process Innovation) รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการผลิต
การขนส่งและการกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ด้านการตลาดและการขาย กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟมีชอ่ งทางการจัดจ�ำหน่าย
ที่หลากหลาย มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งและเน้นการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับคู่ค้าผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างหรือพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่คู่ค้า การจัดกิจกรรมด้านการตลาด การส่งเสริมการขายและ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
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แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ โครงการ Serve Responsibly หรือการให้บริการอย่าง
มีความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริษัทยังมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภค คู่ค้า
ทางธุรกิจ รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาปรับปรุงพัฒนาสินค้า
และบริการให้ตอบสนองกับความต้องการของผูม
้ สี ว่ นได้เสียให้ได้มากทีส่ ด
ุ
ด้านการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค ไทยเบฟเชื่อว่า
บรรจุภัณฑ์ที่ดีนอกจากจะท�ำหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์และมีรูปลักษณ์
สวยงามแล้ว ยังต้องสามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้เพื่อลดปัญหาขยะ
และมลพิษที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ ไทยเบฟยังเห็นความส�ำคัญของ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) จึงได้ริเริ่มและลงทุนในโครงการต่าง ๆ
ที่สามารถน�ำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ขวดแก้ว
กระป๋อง กระดาษ และพลาสติก ที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้ว
แต่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือน�ำมา
หมุนเวียนใช้ซ้�ำ เพื่อเป็นการรักษาและเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและโอกาส
ทางธุรกิจ ไทยเบฟได้พัฒนาและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุจากแหล่ง
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น เช่น การใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ การผลิตน�้ำแร่ช้างโดยขวดเป็นพลาสติกที่ได้มาจากพืช
30% เพื่อใช้ในกิจกรรมพบปะคู่ค้า เป็นต้น ไทยเบฟยังริเริ่มโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงคู่ค้า
ของบริษัท เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภคด้วย
นอกจากนี้ เพือ่ ให้กระบวนการจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเกิดความสอดคล้อง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดค่าใช้จ่าย บริษัทได้ก�ำหนดแผน
แม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในแต่ละ
กิจกรรมของสายห่วงโซ่คุณค่าที่ครบวงจร เช่น ระบบการจัดซื้อจัดหา
แบบศูนย์กลางของกลุ่มไทยเบฟ ระบบการขนส่ง ระบบการขาย ระบบ
การบริหารจัดการตัวแทนจ�ำหน่ายและการส่งเสริมการขายผ่าน
ั ฑ์ใช้แล้ว เป็นต้น
ตัวแทนจ�ำหน่าย และระบบการรับซือ้ และจัดการบรรจุภณ

2.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำ�
ทรัพยากรน�้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญ
ของการผลิตและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไทยเบฟได้ก�ำหนดนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำที่ให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้ำ ด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการน�้ำที่ครบวงจรตั้งแต่
ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรน�้ำ (Water Sustainability Assessment) ของ
โรงงานผลิตในมิตค
ิ วามเพียงพอและคุณภาพของน�ำ้ การเปลีย
่ นแปลง
กฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับน�้ำ และทัศนคติของชุมชน
โดยรอบและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประเมินระดับความตึงเครียดของน�้ำ
(Water Stress) ในแต่ละพื้นที่และก�ำหนดเป็นแนวทางในการบริหาร

การบริหารความเสีย
่ งและปัจจัยเสีย
่ ง

จัดการน�้ำ ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้น�้ำของโรงงานผลิต
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โรงงานผลิตต้องใช้น�้ำจากแหล่งที่เหมาะสม
มีการประเมินการใช้นำ�้ ตลอดวัฏจักรชีวต
ิ ผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)
เพื่อมาขยายผลในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้น�้ำ
ด้วยหลักการ 3Rs คือ ลดการใช้น�้ำในกระบวนการผลิต การน�ำกลับ
มาใช้ซำ�้ และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ ท�ำให้เกิดการใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยไม่กระทบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผูบ
้ ริโภค ไทยเบฟยังควบคุมมาตรฐานการปล่อยน�ำ้
ทิ้งโดยบ�ำบัดน�้ำทิ้งจนมีคุณภาพดีกว่าข้อก�ำหนดตามกฎหมายก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ ไทยเบฟร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม
และโครงการตัง้ แต่ระดับชุมชนรอบโรงงานจนถึงระดับประเทศเพือ่ ส่งเสริม
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้ำและคืนน�้ำสะอาดกลับสู่ธรรมชาติ
นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรน�้ำของตนเองแล้ว
กลุ่มบริษัทไทยเบฟยังให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดจากทรัพยากรน�้ำของคู่ค้ารายส�ำคัญที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง
และมีโอกาสเกิดผลกระทบกับบริษัท โดยทุกปีบริษัทมีการประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรน�้ำของคู่ค้ารายส�ำคัญเพื่อหาวิธีการ
ป้องกันและวางแผนร่วมกับคู่ค้าในการลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบ
กับบริษัท โดยเฉพาะด้านการส่งมอบวัตถุดิบและการผลิตของบริษัท
ซึ่งพบว่าคู่ค้ารายส�ำคัญมีความตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรน�้ำอยู่ในระดับสูง
เช่น มีแผนการรับมือการเกิดอุทกภัย กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสีย
การควบคุมคุณภาพและปริมาณน�้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น

2.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม
การเปลีย
่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ ภาวะโลกร้อน วิกฤตการณ์นำ�้ ท่วม
น�ำ้ แล้ง และภัยพิบต
ั ท
ิ างธรรมชาติทเี่ กิดขึน
้ บ่อยครัง้ และทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค
และทั่วโลก ท�ำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ความขาดแคลนและไม่เพียงพอในทรัพยากรของโลก โดยเฉพาะ
ด้านอาหารที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร น�้ำ และพลังงาน และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ ชื่อเสียงของกลุ่ม
บริษัทไทยเบฟ รวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการด�ำเนินงานและจาก
ค่าชดเชยความเสียหายต่าง ๆ นโยบายด้านสิง่ แวดล้อมและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำของกลุ่มบริษัทไทยเบฟแสดงให้เห็นถึงความ
ตระหนักเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ และการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพือ่ ให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมให้นอ้ ยทีส่ ด
ุ บริหารความเสีย
่ งและลดผลกระทบ
ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปลีย
่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการผลิตและการกระจายสินค้าของ
ไทยเบฟต้องพึ่งพาการใช้พลังงาน เครื่องจักร และสารเคมี ซึ่งของเสีย
และมลพิษจากอุตสาหกรรมหากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่เหมาะสม
จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ และขยาย
ผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

กลุ่มบริษัทไทยเบฟยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจนด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องลดการใช้น�้ำ การใช้พลังงาน การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและของเสีย ปัจจุบันทุกโรงงานได้รับการรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ตามมาตรฐานสากล ทบทวน
และปรับปรุงผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
และความเสี่ยงในการด�ำเนินงานอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ สายการผลิตของทุกกลุ่มธุรกิจได้จัดท�ำโครงการ
คาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรและของผลิตภัณฑ์ เพื่อทราบปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการด�ำเนินงานขององค์กรและจาก
แต่ละหน่วยของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น ๆ ตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อหาสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส�ำคัญ
และแนวทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์กร ได้แก่ การน�ำเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย
และประหยัดพลังงานมาใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
โดยเฉพาะพลังงานสิ้นเปลืองรวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน การผลิตน�้ำ
ร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Hot Water) นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์อย่างยัง่ ยืนด้วยการน�ำขวดแก้วกลับมาใช้ซำ�้
การน�ำเศษแก้วและกระป๋องอะลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่ และออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการบ�ำบัดและก�ำจัดน�้ำเสีย
จากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้เแก่ น�้ำกากส่า
ซึ่งเป็นน�้ำเสียของอุตสาหกรรมการผลิตสุรา มีการใช้เทคโนโลยีพัดลม
อัดไอที่เกิดจากการระเหยของน�้ำกากส่า (Mechanical Vapor
Recompressor) มาเป็นพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน�้ำ
ก่อนเข้าสู่ระบบหม้อไอน�้ำ ซึ่งช่วยลดการใช้น�้ำมันเตาที่เป็นเชื้อเพลิง
ของระบบหม้อไอน�้ำได้ รวมถึงการลงทุนระบบเตาเผาน�้ำกากส่า
(Incinerator) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการก�ำจัดน�้ำเสียแบบเบ็ดเสร็จ
(Zero Waste) และมีผลพลอยได้คือไอน�้ำแรงดันสูงซึ่งสามารถน�ำไป
ขับกังหันไอน�้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานและมีไฟฟ้าส่วนที่เหลือขาย
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนไอน�้ำแรงดันต�่ำที่ออกจากกังหันไอน�้ำ
ยังสามารถน�ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตสุราและระบบการระเหย
น�้ำกากส่าได้ โรงงานผลิตเบียร์ทั้งสามแห่งได้ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
แบบไร้อากาศ (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) เพือ่ ลดปริมาณ
ของเสียทีเ่ กิดขึน
้ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และยังสามารถน�ำก๊าซชีวภาพ
ที่ผลิตได้มาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุม
่ โรงงานผลิตเบียร์ยงั ได้ตด
ิ ตัง้ หม้อไอน�ำ้
แบบไหลทางเดียว (Once Through Boiler) เพื่อน�ำก๊าซชีวภาพที่ได้
มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไอน�้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้
ยังมีโครงการทยอยติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ
โซลาร์รูฟท็อปที่โรงงานผลิตเบียร์ท้ังสามแห่งและศูนย์กระจายสินค้า
ภูมิภาค เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า จากการ
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้โรงงานสุรา 7 แห่งและโรงงานเบียร์ 2 แห่งได้รับการรับรอง

มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน (ISO 50001) ในปี 2562
ส่วนโรงงานผลิตที่เหลืออยู่ระหว่างการด�ำเนินการขอรับรอง
มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว

2.5 ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ในการด�ำเนินธุรกิจของไทยเบฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการผลิต
และการขนส่งกระจายสินค้า มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผู้บริโภค รวมทั้งโอกาส
ที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
จากการปฏิบัติงานต่อทั้งพนักงานและผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งอาจมี
ผลท�ำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
ได้ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มและอาหารชั้นน�ำ กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
ตระหนักถึงความส�ำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง จึงยึดมั่นในการผลิตและน�ำเสนอสินค้าที่มี
คุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภคตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ
ควบคุมการผลิตตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบการจัดการสุขาภิบาล
อาหารและความปลอดภัยด้านอาหารต่อผูบ
้ ริโภค หรือ GMP & HACCP
(Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical
Control Point) ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000)
ระบบ National Sanitation Foundation (NSF) ซึ่งรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์นำ�้ ดืม
่ ตามมาตรฐาน USFDA (The United States Food
and Drug Administration) และมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
ของสมาคมผูป
้ ระกอบธุรกิจการค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (The British
Retail Consortium; BRC) นอกจากนี้ ไทยเบฟยังมุ่งเน้นการเพิ่ม
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและโภชนาการในกลุ่ม
เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและการกินดีอยู่ดี
ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ส�ำหรับเครื่องดื่มและอาหาร
เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดปริมาณน�้ำตาลในเครื่องดื่มและ
ปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมเปิดเผยให้ผบ
ู้ ริโภครับทราบ
ข้อมูลทางโภชนาการของสินค้าอย่างครบถ้วนผ่านฉลากของบรรจุภณ
ั ฑ์
สื่อสิ่งพิมพ์ไทยเบฟ เว็บไซต์ รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
ในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ บริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบ
เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและของสังคมโดยรวม
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานที่ถือเป็นหัวใจของ
การขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย ไทยเบฟ
ได้ก�ำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงานและเป็นแนวทาง
ั ท
ิ ด
ี่ ด
ี า้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบต
ั งิ าน
ปฏิบต
ทุกสถานประกอบการของบริษัทมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่บริหารและ
ตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการท�ำงานโดยตรง และใช้ระบบ
บริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ตลอดจนการสูญเสียทรัพย์สน
ิ ต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
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และความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management
System: OHSAS 18001) ระบบ 7 ส. [สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ สร้างนิสัย สร้างสรรค์ (นวัตกรรมและปรับปรุงงาน)
และส่งเสริมด้านคุณธรรม] ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (Environmental
Management System: ISO 14001) และจัดท�ำคูม
่ อื ความปลอดภัย
ในการท�ำงานรวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน การอบรมความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ตามเป้าหมายในการลด
การสูญเสียเวลาในการท�ำงานจากการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้น
หยุดงาน และการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
ในปี 2562 โรงงานเบียร์สองแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
โดยระบบดังกล่าวเน้นบทบาทความเป็นผู้นําของผู้บริหารระดับสูง
และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานโดยให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงด้านอาชีวอนามัย
มีการประเมินความเสีย
่ งและโอกาสในการปรับปรุงงานด้านอาชีวอนามัย
และการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ท�ำให้การด�ำเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยครอบคลุมทุกมิติ สอดคล้องกับเป้าหมายด้าน
ความปลอดภัยและสุขภาพทีด
่ ขี องผูป
้ ฏิบต
ั งิ านอย่างยัง่ ยืน ส่วนโรงงาน
ผลิตที่เหลืออยู่ระหว่างการด�ำเนินการขอรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) นี้

2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ
การเติบโต
การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยเบฟทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน ส่งผลต่อความหลากหลายของพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการ
พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจ ไทยเบฟ
มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การก�ำหนดโครงสร้าง การระบุ
หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ และการวางแผนอัตราก�ำลังของแต่ละหน่วยงาน
รวมถึงนโยบายผลตอบแทนและสวัสดิการที่สอดคล้องกับตลาด
โดยรวม อีกทั้งยังมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ไทยเบฟยังมุ่งส่งเสริม Global Values หรือค่านิยม
กลุ่มไทยเบฟ ซึ่งเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานไทยเบฟทั่วโลก
โดยการผสานกับคุณค่าหลักของแต่ละองค์กรภายใต้กลุ่มไทยเบฟ
ที่มีอยู่เดิมแล้ว ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟประกอบด้วย 1) การร่วมกัน
สร้างพลัง (Collaboration) 2) การสร้างสรรค์คุณค่า (Creating
Values) และ 3) การเอาใจใส่ตอ่ ผูเ้ กีย
่ วข้อง (Caring for Stakeholders)
โดยเชือ่ มัน
่ ว่าการปฏิบต
ั ต
ิ นตามวิถขี องค่านิยมกลุม
่ นีจ้ ะท�ำให้ไทยเบฟ
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร
อย่างครบวงจรในอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้านการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพสูง ไทยเบฟ
ได้ก�ำหนดแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญของธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ และจัดท�ำแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพส�ำหรับ

การบริหารความเสีย
่ งและปัจจัยเสีย
่ ง

แต่ละกลุ่มงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของพนักงานไปสู่
เป้าหมายทางอาชีพที่วางไว้ รวมถึงแผนพัฒนารายบุคคลของ
พนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร ที่มุ่งเน้น
วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิด 70:20:10
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด ไทยเบฟได้มีความร่วมมือ
กับองค์กรการศึกษาชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ National University
of Singapore เป็นต้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีความเฉพาะเจาะจง
ทั้งในส่วนของการพัฒนาศักยภาพ ทักษะความเป็นผู้น�ำ ความรู้
ทางด้านธุรกิจและการท�ำงานเป็นทีม การสร้างนวัตกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้รองรับการ
ท�ำงานที่มีความเป็นสากลมากขึ้น ไทยเบฟยังปลูกฝังแนวความคิด
เรื่อง “โอกาสที่ไร้ขีดจ�ำกัด” (Limitless Opportunities) สนับสนุนให้
พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ผ่านการ
ท�ำงานที่มีความหลากหลาย โดยพนักงานสามารถแสดงความจ�ำนง
ในการเปลี่ยนหรือโยกย้ายงานทั้งในสายงานเดิม หรือข้ามสายงาน
หรือแม้แต่ข้ามกลุ่มธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้
นอกจากนี้ ไทยเบฟยังน�ำเครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการเรียนรู้ของพนักงาน เช่น
E-learning ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถสร้าง
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาหรือสถานที่
ไทยเบฟมีการพัฒนาระบบ “Beverest” ซึง่ เป็น Platform ในการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรที่มีความทันสมัย และครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง
นับตั้งแต่การก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการสร้างแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงาน เพื่อให้
การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
แต่ละคนมีความชัดเจน เป็นธรรม และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
สื่อสารที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
อย่างไรก็ดี จากปัญหาความไม่สมดุลของตลาดแรงงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและหลาย ๆ
ประเทศ ส่งผลให้จำ� นวนประชากรในวัยท�ำงานเริม
่ ลดลง เกิดการแย่งชิง
แรงงานในบางพื้นที่และโครงสร้างค่าจ้างในบางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น
อย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ไทยเบฟได้สร้างความสัมพันธ์
อันดีกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรับ
นักศึกษาที่เก่งและดีเข้าฝึกงานและท�ำงาน เพื่อเป็นการสร้างอุปทาน
ทางด้านแรงงานที่จ�ำเป็นของธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการให้ทุน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกส�ำหรับพนักงาน
ในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจ ตลอดจนสอดคล้องกับแผน
พัฒนารายบุคคลของพนักงานเองด้วย ขณะเดียวกันก็มีการน�ำ
เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต
หรือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงในการท�ำงาน
ที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยเบฟและรองรับสภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคตอีกด้วย
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในด้าน
สิทธิแรงงาน ไทยเบฟได้มอบหมายให้ทีมบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการจ้างงานหรือแรงงานทุกประเภทให้มีการปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การด�ำเนินธุรกิจและการขยายกิจการของบริษัททั้งในและต่างประเทศ
ในรูปแบบการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ ๆ และการเข้าซื้อกิจการอื่น
ต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากและเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยแหล่ง
เงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้จากแหล่งภายนอกและการใช้กระแสเงินสด
ภายในของบริษท
ั และอาจมาจากการเพิม
่ ทุนจากผูถ
้ อื หุน
้ ด้วย การขยายธุรกิจ
ในต่างประเทศต้องใช้เงินลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ�ำนวนมาก
ขณะเดียวกันบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและรายได้ส่วนหนึ่ง
เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ส่งผลให้บริษท
ั มีความเสีย
่ งทางการเงินหลายประการ
ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และในการกู้เงิน บริษัทต้องพิจารณาแหล่ง
ที่มาของเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวล่วงหน้า สกุลเงินที่จะใช้ในการกู้และ
กระจายแหล่งที่มาของเงินทุนให้มีความหลากหลาย รักษาสภาพคล่องและ/
หรือส�ำรองวงเงินกู้จากสถาบันการเงินให้เพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน พิจารณาการกู้ยืมเงินทั้งที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว การรักษาสัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และหนี้สินที่มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจ ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของ
ตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
การใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เช่น การท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาป้องกัน
ความเสีย
่ งด้านอัตราดอกเบีย
้ (Interest Rate Swap) การป้องกันความเสีย
่ ง
ทั้งอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนด้วยวิธี Cross Currency Swap
เป็นต้น การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวนี้สายงานการเงินของบริษัทมี
ส่วนส�ำคัญในการวางแผนการลงทุนด้วย นอกจากนี้ เพื่อการรองรับการ
ระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นหรือ
ระยะยาว การออกหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทมีการจัดอันดับเครดิต
กับสถาบันจัดอันดับเครดิตทั้งในและต่างประเทศ โดยอันดับเครดิตของ
บริษัททั้งหมดอยู่ในระดับที่เหมาะสมแก่การลงทุน ดังนี้

กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจการในแต่ละประเทศทีบ
่ ริษท
ั ด�ำเนินธุรกิจอยู่ โดยความเสีย
่ ง
ดังกล่าวเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ความซับซ้อนของบทบัญญัติตาม
กฎหมาย การเปลีย
่ นแปลงกฎหมายหรือนโยบายของภาครัฐทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
เช่น ภาษีความหวานหรือภาษีน�้ำตาล ภาษีความเค็มซึ่งจะจัดเก็บจากอาหาร
ที่มีส่วนผสมของโซเดียม ภาษีคาร์บอน เป็นต้น ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดของภาครัฐในการบังคับใช้
กฎหมายอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีประเด็นของการตีความ
และการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ การออกหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
อาจน�ำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ถูกต้องและส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
บริษท
ั ไทยเบฟ ทัง้ ในด้านการเงินและการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบน
ั การขยายงาน
และการลงทุนในธุรกิจใหม่ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรโดยผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอาจเป็นกรณีการถูกเปรียบเทียบปรับ การถูกพักหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนั้น กลุ่มบริษัทไทยเบฟจึงให้ความส�ำคัญกับ
การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยการก�ำหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายด้านภาษีที่เน้นการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องและการได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีจากกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว แนวทางปฏิบัติด้านการตลาด
ส�ำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้แน่ใจว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
การท�ำกิจกรรมทางการตลาดส�ำหรับสินค้าของบริษัทเป็นไปอย่างมีความ
รับผิดชอบ นโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำขององค์กร นโยบายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยขององค์กร และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร รวมทั้งแนวทางปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า เป็นต้น บริษัทมีการสื่อสารและ/
หรือจัดอบรมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสียทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข้องอย่างเคร่งครัด ในส่วนของกฎหมายใหม่ ๆ
ที่จะมีผลบังคับใช้ บริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของภาครัฐ
อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบเพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนรับมือได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร
มีข้อเท็จจริงอันมีมูลเกี่ยวกับการกระท�ำที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจเป็น
ความผิด การกระท�ำอันผิดกฎหมายต่าง ๆ หรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อเท็จจริงอันมีมูลเกี่ยวกับการกระท�ำที่อยู่ใน
ข่ายต้องสงสัยดังกล่าวผ่านช่องทางตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการรับ
ข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ซึ่งเผยแพร่และเปิดเผย
เป็นการสาธารณะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ที่แจ้งข้อร้องเรียนโดยสุจริต
สามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทจะด�ำเนินการกับข้อร้องเรียนอย่างเข้มงวดและ
จะท�ำการสืบสวนเรื่องราวตามความเหมาะสม รวมถึงปกป้องคุ้มครองผู้แจ้ง
ข้อร้องเรียนจากความเสียหาย หรือการถูกท�ำร้ายหรือการถูกคุกคามอันมี
สาเหตุมาจากการแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว

• TRIS Rating:
• Moody’s:
• Fitch Ratings:
			
			
			

AA แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
Baa3 แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ
อันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ
ที่ ‘BBB-’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AA(tha)’
แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ
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การบริหารความเสีย
่ งและปัจจัยเสีย
่ ง

5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
5.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจาก
การเข้าสู่สังคมสูงวัยและกระแสความสนใจในเรื่องสุขภาพ
การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย
เป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความ
ส�ำคัญกับสุขภาพมากขึ้นและมีความคาดหวังสูงขึ้นต่อคุณภาพหรือ
มาตรฐานของสินค้า ประกอบกับภาครัฐให้ความส�ำคัญกับการ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชากรผูส
้ งู อายุเพือ่ ลดภาระในการดูแล
และให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ด้วยการแก้ไขและปรับปรุง
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่มีผลต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้บริโภค หากบริษัทไม่มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจมี
ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานรวมถึงการเติบโตของบริษัท
อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ดังกล่าวเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ จึงมุ่งเน้นการคิดค้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพตามนโยบายด้านสุขภาพ
และโภชนาการของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ และสามารถตอบสนอง
พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มหรือช่วงอายุ มีการ
ออกแบบและพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารถึงข้อมูลและคุณค่า
ทางโภชนาการของเครื่องดื่มและอาหารของบริษัท ตลอดจนมีการ
สื่อสารหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผ่านสื่อที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
และรูปแบบการด�ำรงชีวิตของผู้บริโภค และเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย
รวมทั้งมีการติดตามอย่างต่อเนื่องถึงการแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ รวมถึงสิทธิของผู้บริโภค
เพื่อก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการผลิตสินค้าและให้บริการของบริษัท
พร้อมสื่อสารท�ำความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

5.2 ความเสีย
่ งจากการเปลีย
่ นแปลงพฤติกรรมผูบ
้ ริโภคจากกระแส
เรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปัจจุบันองค์กรนานาชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ
ในเรือ่ งผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทม
ี่ ากขึน
้ อุณหภูมโิ ลก
ที่สูงขึ้น และจ�ำนวนขยะจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่อาจ
ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิตและปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม ความกังวลเหล่านี้
ส่งผลให้ผู้บริโภคตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวมากขึ้นและเริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคที่จะเห็นผลชัดเจนขึ้น ในอีก
3 - 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ เน้นการซื้อสินค้าและบริการที่ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการตื่นตัวอย่างมากในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ซึ่งเป็นโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ และอาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจรูปแบบเดิม เช่น รายได้จากการขายสินค้ารูปแบบเดิมลดลง
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
วิจัยและพัฒนา ดังนั้น กลุ่มบริษัทไทยเบฟต้องเตรียมพร้อมและ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่ของลูกค้าในอนาคต
ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่การ
วางกลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ห่วงโซ่อุปทาน
และกระบวนการผลิตโดยปรับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม
ที่เป็นเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) ที่น�ำทรัพยากร
มาผลิตและทิ้งภายหลังใช้งานแล้ว ให้เป็นรูปแบบการผลิตที่เอื้อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถน�ำสินค้าทีใ่ ช้แล้ว
กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีก เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ
สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน รวมถึงยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของไทยเบฟและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ในระยะยาว โดยมีมาตรการจัดการเพื่อบริหารความเสี่ยงข้างต้น ได้แก่
• การน�ำของเสียจากการผลิตกลับมาเป็นพลังงานหมุนเวียนทั้ง
พลังงานจากก๊าซชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงการขยาย
ไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน
• การออกแบบพัฒนาหรือปรับโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่คำ� นึงถึงปลายทาง
ของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้หลังการบริโภค กลไกในการน�ำกลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิตอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการน�ำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ�้ำ
• การก�ำหนดมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมในการสรรหาวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตและบรรจุ เช่น วัสดุที่น�ำกลับมาใช้ใหม่
(Recycled material) หรือวัสดุที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพ
สามารถย่อยสลายได้
• นอกเหนือจากการตั้งศูนย์รับซื้อบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและเศษวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ทั่วทุกภูมิภาค มีเป้าหมายการขยายธุรกิจด้านการ
จัดการของเสียและบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค หรือธุรกิจรีไซเคิล
โดยเน้นการเก็บคืนขวดพลาสติกและชิ้นส่วนไปคัดแยกและส่งต่อ
ให้คู่ค้าของบริษัทเพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น ๆ
ต่อไป
• ร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
การริเริ่มโครงการ/กิจกรรมเพื่อผลักดันการด�ำเนินธุรกิจตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม

5.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมใหม่
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เริ่มมีบทบาทอย่างมากในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและการท�ำ
ธุรกิจ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคผ่านสื่อดิจิทัลที่มากขึ้น
การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�ำการตลาด การจ�ำหน่ายสินค้า
ออนไลน์ และการให้บริการขนส่ง ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม
ของสินค้าและบริการซึ่งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็น
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการณ์ของตลาด พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ การแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่ม
สูงขึน
้ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการเปลีย
่ นแปลงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ
และต้นทุนในการท�ำธุรกิจอีกด้วย โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผล
ต่อธุรกิจของไทยเบฟทัง้ ต่อสินค้า รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นจากคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เดียวกันทีป
่ รับเปลีย
่ นรูปแบบธุรกิจ เพือ่ ตอบสนองกับการเปลีย
่ นแปลง
และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่
ผ่านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี
หรือคู่แข่งจากอุตสาหกรรมอื่นที่ใกล้เคียงกันสามารถเข้ามาแข่งขันกัน
ได้ง่ายจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ทันเวลา หรือ
ไม่สามารถคาดเดาความต้องการของลูกค้ารวมทั้งรสนิยมความชอบ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดได้ หรือหากบริษัทคู่แข่ง
สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ก่อนบริษัท จะมีผลกระทบต่อการ
เติบโตของรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด คุณค่าและความภักดีใน
ตราสินค้า อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นโอกาสในการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
ดังนั้น ไทยเบฟมีการจัดท�ำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Master Plan) โดยเป็นแผนกลยุทธ์ 5 ปี ส�ำหรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำของโลกแห่งหนึ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟและรองรับแผนการขยาย
ธุรกิจที่ได้วางไว้ ควบคู่ไปกับการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไทยเบฟ
ยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
รูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดความหลากหลายเชิงธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและการด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภคทุกช่วงวัยในทุก
ช่วงเวลา รวมถึงการสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เน้นเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตและการแข่งขันทางธุรกิจ

5.4 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และความปลอดภัย
ของข้อมูล
กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงานและรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทั้งระบบการผลิต
การให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ และโครงข่ายในการปฏิบัติงาน
ที่ต้องเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงมีข้อมูลส�ำคัญ ได้แก่
แผนธุรกิจ ข้อมูลการขาย ผลประกอบการ ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า
ทางธุรกิจ รวมทั้งพนักงาน ที่จัดเก็บบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ้น โดยทั้งหมดเป็นปัจจัยของความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้าน
ไซเบอร์ ที่ปัจจุบันเกิดขึ้นอยู่เสมอและขยายวงกว้างในทุกธุรกิจ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้
ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งาน และ/หรือไม่สามารถให้บริการ
แก่ลูกค้าได้ การรั่วไหลของข้อมูลส�ำคัญทางธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล
ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร
รวมถึงผลกระทบทางการเงินจากโทษปรับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสูญเสียลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทจึงได้
ก�ำหนดนโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลของบริษัทจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาตหรือ
การน�ำไปใช้ในทางที่ไม่ควร มีการใช้เครื่องมือและมาตรการอื่น ๆ ได้แก่
ระบบป้องกันไวรัส ระบบการส�ำรองข้อมูล การทดสอบแผนรับมือ
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์และแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศกรณี
เกิดเหตุภัยพิบัติเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที
และบรรเทาความเสียหายของระบบสารสนเทศ บริษัทยังติดตาม
และเฝ้าระวังภัยคุกคามใหม่ ๆ ทั้งในส่วนส�ำนักงานและโรงงาน รวมทั้ง
ท�ำการทดสอบและตรวจประเมินระบบเป็นประจ�ำเพือ่ ให้สามารถวางแผน
ป้องกันเชิงรุกก่อนที่จะถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี นอกจากนี้
บริษัทยังส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี
ทั้งวิธีการปฏิบัติ การป้องกัน และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการ
จัดอบรมและช่องทางสื่อสารภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยจากการถูกคุมคามทางไซเบอร์
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พนักงานของเรา ความสำ�เร็จของเรา

พนักงานของเรา
ความส�ำเร็จของเรา
˝เราท�ำธุรกิจโดยยึดหลักที่จะสร้างรากฐานทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งด้านธุรกิจและคน ให้กลุ่มธุรกิจเป็นบริษัทข้ามชาติที่แข็งแกร่ง และเป็นองค์กรแห่ง
ความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลาย แต่ก็มีเป้าหมาย
และแรงบันดาลใจที่เป็นหนึ่งเดียว ด้วยยึดถือหลักการท�ำงานร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
ในการน�ำไปสู่โอกาสแห่งการเติบโตในอนาคตอย่างไร้ขีดจ�ำกัด”
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

โอกาส... ไร้ขีดจำ�กัด (Limitless Opportunities)
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
ไทยเบฟ เชื่อมั่นในศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ เชื่อว่างานที่ท้าทายจะขยาย
ขีดความสามารถของพนักงาน และเมื่อเราพัฒนาคนอื่นให้เติบโตก้าวหน้า
ตัวเราเองจะพัฒนาและเติบโตไปด้วย แนวคิด “โอกาส... ไร้ขีดจ�ำกัด”
(Limitless Opportunities) จึงเกิดขึ้น เพื่อมอบโอกาสให้พนักงานได้
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Opportunities) ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ
และขีดความสามารถในการท�ำงานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อมอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์แห่ง
มิตรภาพอันเข้มแข็ง (Connectivity Opportunities) ให้เกิดความรัก
ความผูกพัน และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมช่วยเหลือแลกเปลี่ยน
ความรู้ ต่อยอดประสบการณ์ร่วมกัน และเพื่อมอบโอกาสที่จะร่วมกัน
สร้างความเปลี่ยนแปลง สานต่อความสุขและประโยชน์สู่สังคม
(Contribution Opportunities) ผ่านกิจกรรมและโครงการ
สาธารณประโยชน์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงาน
เกิดความรู้ ความคิด และความดี อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐาน
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

• การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อการสร้างสรรค์
และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต
ไทยเบฟ สนับสนุนให้พนักงานทุกคน ทุกช่วงอายุ ทุกกลุ่มบริษัท
ทุกกลุม
่ งาน และทุกประเทศในกลุม
่ ไทยเบฟ ได้มโี อกาสสัมผัสประสบการณ์
การท�ำงานตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จึงให้ความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ทั้งด้านการบริหาร
จัดการ (Managerial Competency) ด้านความรู้ทักษะและความ
ช�ำนาญในงาน (Functional Competency) และด้านภาวะผู้น�ำ
(Leadership) รวมทั้งโปรแกรมการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
(Transformation Program) เพื่อจัดเตรียมบุคลากรให้มีความเข้าใจ
และมีทัศนคติท่ีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและน�ำมาซึ่งความยั่งยืนของ
ธุรกิจต่อไป

ไทยเบฟ จัดท�ำโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง (Talent
Development Program) ซึ่งด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปี
ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของ
องค์กร ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ทางธุรกิจอย่างเป็นองค์รวม
ภาวะความเป็นผู้น�ำ ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน (70:20:10)
โดยให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรูแ้ บบเป็นทางการ (Classroom Learning)
การเรียนรู้จากผู้อื่น และการศึกษาดูงาน (Sharing Session and Site
Visit) ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการลงมือท�ำ โดยคิดวิเคราะห์และ
น�ำเสนอในรูปแบบของโครงการที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ (ActionLearning Project)
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive
Development Program : SEDP)
ไทยเบฟ พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ National University of Singapore
: NUS อย่างต่อเนื่องโดยเน้น การเรียนรู้ผ่านการน�ำเสนอโครงการผ่าน
4 มุมมอง ได้แก่ ด้าน Synergies, New Needs, ASEAN และ F&B
Innovation โดยคัดเลือกโครงการที่น่าสนใจและสามารถเป็นจริงได้ให้
น�ำมาปฏิบัติจริง และส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
ในหลายประเทศ
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในอาเซียน (ASEAN
Management Development)
ไทยเบฟ ร่วมกับ C asean พัฒนาผูบ
้ ริหารทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพให้มค
ี วามพร้อม
ไปสู่ภูมิภาคอาเซียน (Asean Readiness) ซึ่งเป็นการคัดเลือกผู้บริหาร
ระดับ AVP (ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า) ที่มีการเติบโตสู่ภูมิภาค		
อาเซียนให้เข้าร่วมการเรียนรู้ นอกจากจะได้เปิดโลกทัศน์ มุมมองการ
ท�ำงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ผู้เรียนยังได้ร่วมกันเสนอ
โครงการเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจ (ThaiBev Real World
Issue) โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
มุมมองผ่านการท�ำโครงการ
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• โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานระดับบังคับบัญชา
(Management Development Program : MDP)
ไทยเบฟ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (Sasin) พัฒนาหลักสูตรเข้มข้นระยะสั้น เพื่อเปิดมุมมอง
โอกาสทางธุรกิจ ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการยกระดับความสามารถ
เตรียมความพร้อมขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต โดยรูปแบบการ
เรียนรู้ในหลักสูตรดังกล่าวเน้นการจัดท�ำแผนพัฒนาโครงการทางธุรกิจ
เรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารระดับสูง เรียนรู้
ในห้องเรียนโดยคณาจารย์จากสถาบันศศินทร์และผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้พัฒนาธุรกิจจากองค์กรภายนอกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ
• โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานระดับหัวหน้างาน (Supervisory
Development Program : SDP)
ไทยเบฟ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย		
ธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเปิดมุมมองและ
บริบททางธุรกิจ ในรูปแบบการแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้บริหาร
ภายในองค์กร การศึกษาดูงานจากองค์กรชั้นน�ำระดับประเทศ และ
การจัดท�ำโครงการพัฒนากระบวนการท�ำงาน (Process Excellences)
ให้มป
ี ระสิทธิภาพเพิม
่ ขึน
้ โดยมีพนักงานระดับหัวหน้างานจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในกลุ่มไทยเบฟทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมและพัฒนาในหลักสูตร
จ�ำนวน 102 คน
• โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตรวิศวกรรม
ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปีที่ 2 (ThaiBev Scholarship)
ไทยเบฟ ร่วมกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)
มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University)
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำระดับโลกในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มอบโอกาส
ในด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 2 ทุน และปริญญาเอก 2 ทุน
สาขาวิชา Computer and Electrical Engineering ที่มหาวิทยาลัย
CMKL (ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) นับเป็น
การสร้างเครือข่ายภาคการศึกษาไทย เน้นการศึกษาวิจัยตามโจทย์
และความต้องการ เพื่อยกระดับการค้นคว้าวิจัยไปสู่ระดับสากล และ
เป็นการเตรียมพร้อมพนักงานที่มีศักยภาพให้ทันต่อความต้องการ
ขององค์กรและธุรกิจในยุคดิจิทัล

• โครงการเตรียมความพร้อมพนักงานปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ
ASEAN Ready - Myanmar and Vietnam เป็นโครงการน�ำร่อง
ในการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นส�ำหรับพนักงานที่ได้รับคัดเลือก
ให้ไปปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีห
่ รือมีหน้าทีต
่ อ้ งประสานร่วมกับทีมงานในประเทศเมียนมา
และเวียดนาม ในด้านความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง ภาษาและวัฒนธรรม โครงการ Vietnam Ready
Program มีการส่งพนักงานไปลองสัมผัสและเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากประสบการณ์ตรง ฝึกการใช้ภาษา การเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่ องชาวเวียดนาม และสไตล์การท�ำงานร่วมกับชาวเวียดนาม
ส�ำรวจตลาดและความเข้าใจการด�ำเนินธุรกิจในประเทศ
• “นายจ้างดีเด่น” (Best Employer) ความภาคภูมิใจระดับสากล
ไทยเบฟ มุ่งมั่นที่จะบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ ความภาคภูมิใจ
ของไทยเบฟได้รับการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากคว้า 3 รางวัล
ยอดเยี่ยมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบนเวทีระดับนานาชาติ
Asia’s Best Employer Brand Awards 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์
ได้แก่ รางวัลนายจ้างยอดเยี่ยม (Best Employer Brand) รางวัล
นายจ้างในฝันแห่งปี (Dream Employer of the Year) และรางวัล
การบริหารพนักงานศักยภาพสูงยอดเยี่ยม (Awards of Talent
Management) จากสถาบัน Employer Branding Institute และ
World HRD Congress ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก 36 ประเทศในทวีปเอเชีย
ความภาคภูมิใจล่าสุดในปี 2019 ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล HR Asia
Best Companies to Work for in Asia 2019 รางวัลองค์กรดีเด่น
ที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจ�ำปี 2019 และ Asia’s Top
Employer Brands รางวัลสุดยอดแบรนด์นายจ้างแห่งเอเชียจาก
ผลการส�ำรวจคะแนนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดี (Organizational Culture) และให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน (Employee Engagement) และมีแนวปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรบุคคล (HR Practices) อย่างมีประสิทธิภาพ
ไทยเบฟ มุ่งมั่นที่จะบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสย
ั ทัศน์ของธุรกิจ เพือ่ ให้พนักงาน
สามารถร่วมกันผลักดันและขับเคลือ่ นกลุม
่ ธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน
่ คงและยัง่ ยืน
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พนักงานของเรา ความสำ�เร็จของเรา

ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ (ThaiBev Global Values)
เสริมสร้างความเป็นหนึ่งของครอบครัวไทยเบฟทั่วโลก

“เมื่อเราเทใจรวมกันเป็นหนึ่ง ยากแค่ไหนก็ส�ำเร็จได้”
คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
พนักงานกลุ่มไทยเบฟทุกคนเปรียบเสมือนหยดน�้ำที่ล้วนมีต้นก�ำเนิดจากมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ สามารถร่วมกันสร้างความแตกต่างให้แก่มวลชีวิตรอบข้าง
ในทุกเส้นทางที่ก้าวเดิน แม้จะอยู่ในบทบาทไหน ใกล้หรือไกลก็สามารถหล่อหลอมรวมกันผสานความเป็นหนึ่ง เพื่อสานต่อพันธกิจ “สร้างสรรค์และแบ่งปัน
คุณค่าจากการเติบโต เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
ค่านิยมกลุม
่ ไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) ได้รบ
ั การพิจารณาและสร้างสรรค์ขน
ึ้ โดยคณะจัดการกลุม
่ ไทยเบฟ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการท�ำงานร่วมกันและ
สร้างความเป็นหนึง่ เดียวในครอบครัวไทยเบฟ ซึง่ มีพนักงานในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก รวมจ�ำนวนกว่า 5 หมื่นคน ให้สามารถร่วมกันผลักดันให้ไทยเบฟ
ก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ค่านิยมกลุม
่ ไทยเบฟก�ำหนดกรอบแนวคิดของพฤติกรรมทีส่ ะท้อนคุณลักษณะร่วมของพนักงานกลุม
่ ไทยเบฟทัว่ โลก ซึง่ มีความส�ำคัญต่อการผลักดันธุรกิจ
ไปสู่ความส�ำเร็จ ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟประกอบไปด้วย ร่วมกันผสานพลัง (Collaboration) สร้างสรรค์คุณค่า (Creating Values) และเอาใจใส่ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง (Caring for Stakeholders) ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟถูกน�ำไปพิจารณาควบคู่กับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
ประจ�ำปี 2019 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงออกในพฤติกรรมดังกล่าว และสามารถปรับใช้ในการท�ำงานร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ

พฤติกรรมและคุณลักษณะร่วม

ร่วมกันผสานพลัง
(Collaboration)

เราใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความหลากหลายของแต่ละบุคคล เพื่อผสาน
ความแข็งแกร่งและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

สร้างสรรค์คุณค่า
(Creating Values)

เรามุ่งมั่นที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ และพร้อมที่จะคว้าโอกาสในการสร้างสรรค์คุณค่า
ให้เกิดขึ้นแก่องค์กรและสังคม

เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง
(Caring for Stakeholders)

เราเอาใจใส่และท�ำความเข้าใจต่อทุกมุมมองของทุกฝ่ายด้วยความตั้งใจดี
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

คุณค่าองค์กร (Core Values) ของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้กรอบความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีการท�ำงานที่แตกต่างกัน ได้แก่
ไทยเบฟ –‘ THAIBEV’ โออิชิกรุ๊ป - ‘SUKOI’ เสริมสุข - ‘SSC’ เอฟแอนด์เอ็น – ‘STAR’ (สิงคโปร์ มาเลเซีย) เคเอฟซี แกรนด์ รอยัลกรุ๊ป (พม่า)
และ SABECO (เวียดนาม) เป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรทีจ่ ะยังคงอยูแ่ ละด�ำเนินต่อไป เปรียบเสมือนรากฐานส�ำคัญในการสร้างความมัน
่ คง
ให้แก่ธรุ กิจ ด้วยเชื่อมั่นว่า แม้จะแตกต่างกันในธุรกิจ แต่ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟจะสามารถผสานความเชื่อที่แตกต่างและท�ำให้พนักงานในครอบครัวไทยเบฟ
ทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

WOW Awards 2019
นวัตกรรมและไอเดียที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

“กลุ่มบริษัทไทยเบฟของเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่ วิถีการท�ำงานของเราล้วนสะสมจากความรู้
ความช�ำนาญ และความเชี่ยวชาญภายในของเราเอง จึงอยากเห็นพวกเราทุกคนมีโอกาสร่วมมือกัน
พัฒนารูปแบบและกระบวนการท�ำงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) แก่คนรุ่นหลัง
ให้สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์ เกิดเป็น ThaiBev Way of Work”
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ไทยเบฟ เชื่อมั่นว่า ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยแรงขับเคลื่อนและการสนับสนุนจากพนักงานทุกคน
โครงการ WOW Awards จึงเกิดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งวิถีการท�ำงานจากความรู้ ความช�ำนาญ และความเชี่ยวชาญในกระบวนการ
ภายใน สู่ความสามารถในการน�ำไปประยุกต์ใช้ ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและไอเดียใหม่อย่างสร้างสรรค์ (ThaiBev Way of Work) และเป็นแบบอย่างที่ดี
สามารถน�ำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งวิถีการท�ำงานแบบ WOW ประกอบด้วย
• เรียบง่าย (Simplicity) : เข้าใจได้ง่ายและน�ำไปปฏิบัติได้ง่าย
• มีประสิทธิภาพ (Efficiency) : เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการท�ำงานรวมทั้งสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของวิธีการท�ำงานระหว่างองค์กร
• เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน (Competitiveness) : เดินหน้าพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจเพื่อวิสัยทัศน์ขององค์กร
โดยเป้าหมายของ WOW Awards มุ่งหวังผลลัพธ์อันเกิดจากวิถีและแนวทางการท�ำงานรูปแบบใหม่ภายใต้ 3 กรอบแนวคิด 1) Generate Insights :
วิถีการท�ำงานที่จะได้มาซึ่งข้อมูลส�ำคัญ สร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตอบโจทย์ธุรกิจ 2) Spark Inspirations : วิถีการท�ำงานที่กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ
สามารถน�ำไปต่อยอดและน�ำไปปฏิบัติได้จริง และ 3) Drive Impacts : วิถีการท�ำงานที่ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างมีนัยส�ำคัญ น�ำมาซึ่งประโยชน์แก่องค์กร
หน่วยงาน และเพื่อนพนักงานในครอบครัวไทยเบฟ
นับตั้งแต่โครงการ WOW Awards 2019 เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็ได้รับความสนใจและการตอบรับจากพนักงาน
ทุกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 500 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดถึง 89 ทีม/ผลงาน ทุกทีมแสดงออกถึงพลังความคิดและ
ศักยภาพผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้าน “ไอเดียและนวัตกรรมใหม่” ที่สามารถน�ำไปต่อยอดและส่งเสริมให้ธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟก้าวไปสู่การเป็นผู้น�ำ
ในอาเซียน (Asean Leader) ความพิเศษของ WOW Awards ในปีน้ีคือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ CU Innovation Center โดยมุ่งเน้นการน�ำ
Business Canvas Model มาประยุกต์ใช้กับผลงานของผู้เข้าประกวด และพัฒนาทักษะในการน�ำเสนอผลงาน (Pitching) ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ผู้เข้าแข่งขัน
ได้พัฒนาความสามารถในการน�ำเสนอผลงานให้พร้อมส�ำหรับการแข่งขัน อีกทั้งยังสามารถน�ำความรู้จากการแข่งขันในครั้งนี้ไปพัฒนาและต่อยอด
กับงานของตนได้อีกด้วย
WOW Awards เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงถึงศักยภาพด้าน “ไอเดียและนวัตกรรม” และยังเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ
(Global Values) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การร่วมกันผสานพลัง (Collaboration) การสร้างสรรค์คุณค่า (Creating Values) และการเอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง
(Caring for Stakeholders) พลัง 3C ในตัวของพนักงานทุกคนจะผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ต่อไป
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เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ
และการด�ำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึง
การบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท
ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษท
ั (“ข้อบังคับบริษท
ั ”) รวมถึงการก�ำกับดูแลให้บริษท
ั และบริษท
ั ย่อย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของบริษัท และก�ำกับควบคุม
ดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปต่อผูถ
้ อื หุน
้ และนักลงทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
ตามที่กฎหมายไทยก�ำหนด ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

การฝึกอบรม
กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกันอีกด้วย
ในการนี้ บริษัทยังด�ำเนินการให้กรรมการบริษัทเข้าใจกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ที่มีผลบังคับใช้
กับบริษัท โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร รวมถึงท�ำหน้าที่แจ้งข้อมูล
ข่าวสารและหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ
ทราบอยู่เสมอ ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ณ วันที่ได้รับการเสนอ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแล้ว
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและของบริษัทย่อย
ได้รับคู่มือสรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายสิงคโปร์ที่เป็นปัจจุบัน
เช่น หน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ การซื้อขาย
หลักทรัพย์ การเปิดเผยการมีส่วนได้เสีย หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี
ปี 2555 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม
บริษัทได้มีการรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับคู่มือการรับหลักทรัพย์
และกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัท ส�ำนักกฎหมาย และ/หรือ
งานก�ำกับดูแลของบริษัท ให้แก่กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัท
และบริษัทย่อยทุกปีอีกด้วย
เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับแจ้ง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ผ่านทางอีเมล แล้วแต่กรณี
ส�ำหรับกรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเข้าพบ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดให้มีการประชุม
ร่วมกันกับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทเพื่อให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องและตอบข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงภาพรวมธุรกิจ
(1)

รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ

วิสัยทัศน์ 2020 โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณ
เครือไทยเบฟ นโยบายของบริษัท หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการ
ทั้งปี กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนะน�ำหลักสูตร
อบรมต่าง ๆ ส�ำหรับกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยและ Singapore Institute of Directors (SID) พร้อมทั้ง
ส่งมอบคู่มือส�ำหรับกรรมการให้กับกรรมการที่เข้าใหม่ทุกคน

การมอบหมายอำ�นาจที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งขึ้น
เพื่อให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อให้ปฏิบัติงานและท�ำหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มี
การก�ำหนดอ�ำนาจทางการเงินและวงเงินอนุมัติส�ำหรับการด�ำเนินการ
และค่าใช้จ่าย การจัดซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งได้มอบอ�ำนาจให้แก่
คณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึงคณะกรรมการบริหารและคณะจัดการ)
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมตามวงเงินอนุมัติที่ก�ำหนดไว้
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด�ำเนินการ นอกเหนือจากรายการ
ที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท
จะอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี แผนการเงิน งบการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
และการเข้าท�ำธุรกรรมที่เป็นนัยส�ำคัญ เช่น การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญ
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน เป็นต้น
โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรม
ที่เกินวงเงินอนุมัติที่ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
ผลประโยชน์ของกรรมการและกลุ่มบริษัทไทยเบฟ กรรมการจะงดออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมก�ำหนด
คุณสมบัติ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน
ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายอึ๊ง ตัก พัน
และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช(1) โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ และนายสมศักดิ์ แซ่ก๊วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการนี้ นายอึ๊ง ตัก พัน
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการ
ตรวจสอบการท�ำธุรกรรมของกลุ่มบริษัทไทยเบฟกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักใน (ก) การสอบทานประเด็นส�ำคัญ
ในรายงานทางการเงินและการใช้ดุลพินิจเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง
ของงบการเงินของบริษัทและประกาศที่เกี่ยวข้องกับผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงินของบริษท
ั (ข) การสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงและรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง (ค) การสอบทานค�ำรับรอง
จากกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงินต่อ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและงบการเงินที่ส่งถึงคณะกรรมการ
บริษัท (ง) การเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีบริษัท
และบริษัทย่อยภายหลังการสอบทานขอบเขตและผลการตรวจสอบ
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชี
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(จ) การสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และ (ฉ) การสอบทานรายการ
ที่เกี่ยวโยงกับธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุมอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
โปรดพิจารณาในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบถึงผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562

• คณะกรรมการสรรหา

• พิจารณาและสอบทานการให้ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกรอบและหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
• ให้ความเห็นเกีย
่ วกับการก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทนการท�ำงานโดยรวม
ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน
• ด�ำเนินการและปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบ
ทีใ่ ช้บังคับและคูม
่ อื เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายและ/หรือ
ระเบียบที่ใช้บังคับหรือคู่มือดังกล่าวที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
และตามค�ำสั่งของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจควบคุมและ/หรือก�ำกับดูแล
บริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และนายแพทย์ชาตรี
บานชื่น2 โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการสรรหา
และนายธิติ สุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้
กรรมการสรรหาข้างมากรวมถึงประธานกรรมการสรรหามาจาก
กรรมการอิสระ

• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่หลักในการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ก�ำหนด
วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการหรือกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
เพื่อความโปร่งใส ด�ำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และ/หรือระเบียบที่ใช้บังคับและคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ รวมทั้ง
กฎหมายและ/หรือระเบียบที่ใช้บังคับหรือคู่มือดังกล่าวที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เป็นครั้งคราวและตามค�ำสั่งของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจควบคุมหรือก�ำกับดูแล
บริษท
ั เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย
่ วข้องกับขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหา ทบทวนการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป และช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาและทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำอย่างน้อยทุก ๆ ปี โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ 2 องค์ประกอบ
และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทในรายงานฉบับนี้

คณะกรรมการบริษท
ั แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยมีกรรมการบริษท
ั
ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึง่ คนเป็นกรรมการบริหารความยัง่ ยืน
และความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูงที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่หรือต�ำแหน่งที่สูงกว่าจะเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสีย
่ งโดยต�ำแหน่งด้วย เพือ่ ให้มน
ั่ ใจได้วา่ ครอบคลุมความรับผิดชอบ
ในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟทั้งหมด
โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง และนายโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

• คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

• กรรมการบริษัท ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ ดร.พิษณุ
วิเชียรสรรค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย และนายแพทย์ชาตรี บานชืน
่ 2 โดยมีนายประสิทธิ์
โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และนายธิติ
สุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่หลักในการ
• ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ
ทีเ่ หมาะสมและสมเหตุสมผลให้แก่กรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูง รวมถึง
การสอบทาน ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิกถอนวิธีการและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทอนุมัติ

(2)

โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทน
ในรายงานฉบับนี้

• คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 17 ท่าน ดังนี้

• 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 และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งทีไ่ ด้รบ
ั การอนุมต
ั ิ
จากคณะกรรมการบริษท
ั คณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง
มีหน้าทีก
่ ำ� หนดนโยบายความยัง่ ยืนและนโยบายการบริหารความเสีย
่ งของ
กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟและระดับความเสีย
่ งทีย
่ อมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษท
ั เพือ่ พิจารณาอนุมต
ั ิ ก�ำหนดกรอบการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง
กลยุทธ์ขององค์กรและทรัพยากรทีใ่ ช้ในการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และต้องมัน
่ ใจได้วา่ กระบวนการบริหารความยัง่ ยืน

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
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และความเสีย
่ งทีก
่ ำ� หนดขึน
้ จะสามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนอง
และติดตามผลการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งทีส่ ำ� คัญทัง้ หมดของ
กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนรายงาน
สรุปการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง
กลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งทีส่ ำ� คัญรวมถึงผลการบริหารความยัง่ ยืน

รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ

และความเสีย
่ งให้คณะกรรมการบริษท
ั ทราบ ภายหลังการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งซึง่ จะจัดขึน
้ ทุก ๆ ไตรมาส
และจัดขึน
้ ตามทีค
่ ณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งมีความเห็นว่า
จ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถบรรลุวต
ั ถุประสงค์ในการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหาร
มีจ�ำนวน 19 ท่าน ดังนี้
1.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริหาร

2.

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

3.

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

4.

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

5.

นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการและรองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่อาวุโส

6.

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการและรองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่อาวุโส

7.

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการและรองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่อาวุโส

8.

นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

รองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่

9.

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

รองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่

10.

นายโฆษิต สุขสิงห์

รองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่

11.

นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

รองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่

12.

ดร. เอกพล ณ สงขลา

รองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่

13.

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

14.

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

15.

นายกมลนัย ชัยเฉนียน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

16.

นายฌอง เลอเบรอตง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

17.

นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

18.

นายบรรจง ชินธนะศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

19.

นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

โดยมีนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�ำนาจแก่คณะกรรมการบริหารในการท�ำหน้าที่
บริหารกิจการแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
บริษัท ในการนี้ กรรมการบริหารบางท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน
ในสายงานต่าง ๆ ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริษัทในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ด�ำเนินไปอย่างคล่องตัว
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้
• จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
ต่อคณะกรรมการบริษัท

• ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท
และบริษัทย่อย เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
• ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์
ทางธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจบริหารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อ
สภาพธุรกิจ
• พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�ำเนินงานต่าง ๆ
การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน
ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค�้ำประกัน เพื่อการท�ำธุรกรรมตามปกติ
ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
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• พิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือน
พนักงานประจ�ำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี (เงินโบนัส) ให้แก่
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริหารจะประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นปกติ เพื่อปรึกษา
หารือเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ยกเว้นในกรณีที่มีความจ�ำเป็น
เร่งด่วน จะจัดประชุมตามสมควรแก่กรณี

• พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

• คณะจัดการ

• เสนอโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการตั้งคณะจัดการโดยให้อ�ำนาจแก่กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ในการก�ำกับดูแล ทั้งนี้ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ได้แต่งตัง้ คณะจัดการขึน
้ ในเดือนมกราคม 2551 โดยสมาชิกในคณะจัดการ
มาจากผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงานต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มตั้งคณะจัดการ
มาถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะจัดการ
เนื่องจากการแต่งตั้งเพิ่มเติมและการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ

• คัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนต�ำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย
ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน ก�ำหนดโบนัส สวัสดิการ
หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ
ประการอื่นของพนักงานของบริษัททุกระดับต�ำแหน่ง และให้มีอ�ำนาจ
มอบหมายให้กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้
ท�ำการแทนของบริษัท เป็นผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทในการลงนาม
ในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท
• อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงาน
ต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับประโยชน์สูงสุด
• ก�ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายหรือมอบอ�ำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้
ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยในการพิจารณา
การขึ้นเงินเดือนหรือก�ำหนดเงินโบนัสแก่พนักงานในระดับผู้บริหาร
ตั้งแต่ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักขึน
้ ไปจนถึงรองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
และแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในกิจการเฉพาะทาง เพื่อบริหารและกลั่นกรองงานก่อนที่จะน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจนั้น ๆ ได้ และ
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าท�ำรายการที่ท�ำให้
คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท
หรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
นอกเหนือจากการก�ำกับดูแลการบริหารงานของไทยเบฟ กรรมการบริหาร
บางท่านยังได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
และ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อควบคุม
ดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตาม
นโยบายของบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะจัดการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
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 เต็ก ชวน ตัน นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
นายกมลนัย ชัยเฉนียน นายฌอง เลอเบรอตง นายปราโมทย์ หรรษมนตร์
นายบรรจง ชินธนะศิริ และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล โดยมีนายฐาปน
สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นประธานคณะจัดการ และ
นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการคณะจัดการ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
จากหน่วยงานอื่นอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะจัดการด้วย

• คณะกรรมการลงทุน
ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัท บริษัทได้ด�ำเนินการอย่าง
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา และนายประภากร ทองเทพไพโรจน์ โดยมี
นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนท�ำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นในการเข้าซื้อ/ขาย
กิจการ ทรัพย์สิน รวมทั้งการควบรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยเบฟเพื่อให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาด�ำเนินการ
ตามแผนธุรกิจภายใต้โครงการวิสย
ั ทัศน์ 2020 (Vision 2020) ของ
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ได้มก
ี ารจัดคณะบริหารเพือ่ เชือ่ มโยงและ
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยมีการจัดตั้ง
คณะ Group Steering Committee
Group Steering Committee ประกอบด้วยผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจ�ำนวน 15 ท่าน ได้แก่ นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นายโก๊ะ โป๊ะ เตียง นายสมชาย บุลสุข นายอวยชัย ตันทโอภาส
ดาโต๊ะจอร์เก้น บอร์นฮอฟท์ นายสิทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ นายโฆษิต สุขสิงห์
นายลี เม็ง ตัท นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน ดร. เอกพล ณ สงขลา
นายเบนเน็ตต์ นีโอ กิม เซียง และนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล โดยมี
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นประธาน Group Steering Committee และ
นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการ Group Steering Committee
ทั้งนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษท
ั กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดในการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทรวมไปถึง
กรรมการในชุดย่อยแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
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รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการ พิจารณาผล ความยั่งยืนและ
สรรหา
ตอบแทน
ความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น

คณะ
กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
อิสระ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

1/1

5/5

-

-

-

-

-

12/12

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

0/1

4/5

-

-

2/2

-

-

11/12

3. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ

ชื่อ
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

คณะ
กรรมการ
บริหาร

0/1

1/5

-

-

-

-

0/4

3/12

4. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย (2)

0/1

0/5

-

-

-

-

0/4

11/12

5. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

1/1

5/5

1/1

5/5

2/2

1/1

4/4

-

6. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

1/1

5/5

1/1

5/5

-

1/1

-

-

7. นายมนู เลียวไพโรจน์

1/1

1/5

0/1

1/5

2/2

1/1

-

-

1/1

5/5

1/1

5/5

-

-

-

-

(1)

(3)

8. นายอึ๊ง ตัก พัน
9. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

1/1

5/5

1/1

4/5

-

-

-

-

10. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

1/1

5/5

1/1

-

-

-

-

-

11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย
		 มาตังคสมบัติ

1/1

5/5

1/1

-

-

-

-

-

12. พลเอก นายแพทย์ชูฉัตร
		 ก�ำภู ณ อยุธยา

1/1

4/5

1/1

-

-

-

-

-

13. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น (5)

1/1

4/5

1/1

-

0/1

0/1

-

-

14. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา
		 คงสมพงษ์

0/1

3/5

1/1

-

-

-

-

-

15. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

1/1

4/5

-

-

-

-

-

-

(4)

16. นายปณต สิริวัฒนภักดี

1/1

4/5

-

-

-

-

-

-

17. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

1/1

5/5

-

-

-

-

3/4

12/12

18. นายอวยชัย ตันทโอภาส

1/1

5/5

-

-

-

-

4/4

12/12

19. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

1/1

5/5

-

-

-

-

4/4

12/12

20. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

1/1

5/5

-

-

-

-

4/4

10/12

21. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

-

-

-

-

-

-

2/4

11/12

22. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

-

-

-

-

-

-

4/4

11/12

23. นายโฆษิต สุขสิงห์

-

-

-

-

-

-

4/4

11/12

24. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

-

-

-

-

-

-

4/4

12/12

25. ดร. เอกพล ณ สงขลา

-

-

-

-

-

-

3/4

12/12

26. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

-

-

-

-

-

-

4/4

12/12

27. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

-

-

-

-

-

-

3/4

12/12

28. นายกมลนัย ชัยเฉนียน

-

-

-

-

-

-

4/4

9/12

29. นายฌอง เลอเบรอตง

-

-

-

-

-

-

4/4

12/12

30. นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

-

-

-

-

-

-

3/4

10/12

31. นายบรรจง ชินธนะศิริ

-

-

-

-

-

-

4/4

12/12

1/1

5/5

-

-

-

-

4/4

12/12

-

-

-

-

-

-

1/4

-

32. นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล
33. นายมหินทร์ กรัยวิเชียร

(6)

หมายเหตุ
(1)
นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
ซึ่งเป็นผลให้สิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(2)
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ซึ่งเป็นผลให้สิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ทั้งนี้ ท่านยังด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
(3)
นายมนู เลียวไพโรจน์ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผลให้สิ้นสุด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
(4)
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
(5)
นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
(6)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีผู้บริหารอื่นซึ่งเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมอีก 1 ท่าน
คือ นายมหินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งพ้นจากการเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากเกษียณอายุ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

หลักเกณฑ์ที่ 2 องค์ประกอบ และแนวทางปฏิบัติ
ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
17 ท่าน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 3 ท่าน (หรือคิดเป็นร้อยละ 17.65

ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด) และมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 11 ท่าน
(หรือคิดเป็นร้อยละ 64.71 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด) โดยในจ�ำนวน
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารนี้มีกรรมการอิสระ 9 ท่าน (หรือคิดเป็นร้อยละ
52.94 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด) ซึง่ เกินกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 ของหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ปี 2555 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทควรมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการบริษัทหากประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัททุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ทางธุรกิจมาเป็นเวลานาน หรือเป็นผู้ที่มีต�ำแหน่งหน้าที่
อันทรงเกียรติ

ความเหมาะสมของจ�ำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับ
การสอบทานจากคณะกรรมการสรรหาเป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าจ�ำนวน
ของคณะกรรมการบริษัทน�ำไปสู่การปรึกษาหารือและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงคณะกรรมการบริษท
ั มีจำ� นวนกรรมการอิสระทีเ่ หมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหายังคงพิจารณาถึงความสมดุลระหว่าง
ความหลากหลายด้านความเชี่ยวชาญ ความช�ำนาญ และคุณสมบัติ
ในหมู่กรรมการ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะด้านอย่างเหมาะสม เช่น ด้านบัญชี
และการเงิน ธุรกิจและการจัดการ ความรู้ธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์
และความช�ำนาญด้านธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งการค�ำนึงถึงความหลากหลาย
ในการพิจารณา เช่น เพศ อายุ สัญชาติ ในการพิจารณาแต่งตัง้ เมือ่ ต�ำแหน่ง
ในคณะกรรมการบริษท
ั ว่างลงหรือมีการแต่งตัง้ กรรมการเพิม
่ คณะกรรมการ
สรรหาจะคัดเลือกและเสนอบุคคลโดยพิจารณาจากความช�ำนาญ ประสบการณ์
ความรู้ และความหลากหลาย โดยพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

กรรมการอิสระ
กรรมการทุกคนปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีด
่ ว้ ยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการตัดสินใจ
ที่เป็นอิสระ และตัดสินใจอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาในประเด็นคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ปี 2555 แห่งประเทศสิงคโปร์ และกฎระเบียบของ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 นั้น
กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 10 หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่อาจแทรกแซงหรือมีเหตุผลให้เข้าใจว่า
แทรกแซงความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกรรมการต้องมีความเป็นอิสระทั้งด้าน
คุณลักษณะและการตัดสินใจ
นอกจากนี้ การพิจารณาตามแนวทาง 2.4 ของหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ปี 2555 ซึ่งก�ำหนดให้ความเป็นอิสระของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้งครั้งแรก เป็นเรื่องที่บริษัทจะต้องน�ำมาพิจารณาทบทวน
อย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาให้กรรมการอิสระทุกท่านซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายอึ๊ง ตัก พัน นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ และพลเอก นายแพทย์ชฉ
ู ต
ั ร
ก�ำภู ณ อยุธยา รวมทั้งสิ้น 5 คน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระให้กับบริษัท
ต่อไป แม้ว่าแต่ละท่านจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี
แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและพบว่ากรรมการอิสระ
แต่ละท่านได้ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย
่ วกับการด�ำเนินงานของบริษท
ั
และการให้ค�ำแนะน�ำของผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษท
ั และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัตอิ น
ั เป็นประโยชน์ตอ่ คณะกรรมการบริษท
ั

หลักเกณฑ์ที่ 3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ประธานกรรมการบริษท
ั เป็นผูส้ ง่ เสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษท
ั
คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ และเป็นผู้อนุมัติการก�ำหนดวาระ
ของการประชุมคณะกรรมการบริษท
ั และคณะกรรมการบริหาร (ในฐานะทีเ่ ป็น
ประธานกรรมการบริหาร) กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นผู้ควบคุม
การให้ขอ้ มูลเพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าคณะผูบ
้ ริหารและคณะกรรมการบริษท
ั ได้รบ
ั ข้อมูล
ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาด�ำเนินการต่าง ๆ ภายในก�ำหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ประธานกรรมการบริษท
ั และกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ตา่ งท�ำหน้าทีข่ องตน
เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัทตามแผนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ 2020 และตามโครงสร้างองค์กร
ของบริษัท
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และเป็น
บิดาของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ของบริษัท
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นหัวหน้า
กรรมการอิสระ (Lead Independent Director) โดยหัวหน้ากรรมการอิสระ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นบุคคลผูต
้ ด
ิ ต่อประสานระหว่างกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ในเรื่องที่มีความอ่อนไหว และเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้
เพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถสอบถามผ่านประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ หรือเป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมที่จะสอบถาม
ผ่านช่องทางดังกล่าว
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 หัวหน้ากรรมการอิสระโดย
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระ
1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้ร่วมรับฟัง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงร่วมให้ค�ำแนะน�ำเพื่อช่วย
พัฒนาการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์ที่ 4 สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เกิดกระบวนการโปร่งใสในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท
และการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
คณะกรรมการสรรหาได้ก�ำหนดและทบทวนคุณสมบัติที่ต้องการของ
ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ และการเข้าออกตามวาระของกรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส รองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และเสนอค�ำแนะน�ำ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
ยังพิจารณาถึงความหลากหลายด้านความเชี่ยวชาญ ส�ำหรับคณะกรรมการ
บริษท
ั และคณะกรรมการบริหารเพือ่ ให้สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามความเชี่ยวชาญได้อย่างสมบูรณ์
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

โดยกรรมการต้องมั่นใจว่าสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและมีความใส่ใจ
ต่อกิจการของไทยเบฟ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการสรรหานั้นเป็นผู้พิจารณาว่า
กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้ ปัจจุบัน
บริษท
ั ยังไม่ได้กำ� หนดจ�ำนวนสูงสุดของบริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่กรรมการแต่ละท่านสามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้ เนื่องจากบริษัท
มีความเชื่อมั่นว่ากรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า
ตนจะสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการบริหารกิจการของไทยเบฟได้
ทัง้ นี้ กรรมการจ�ำเป็นต้องออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระ ตามทีก
่ ำ� หนด
ในข้อบังคับของบริษัทของไทยเบฟ โดยมีองค์ประกอบ การแต่งตั้ง
การถอดถอน หรือการเข้าออกตามวาระในการเป็นคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการของบริษัทจะต้อง
เป็นผูม
้ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามกฎหมายบริษท
ั มหาชนจ�ำกัดและกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2)
		
		
		

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม
(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)
		
		
		
		

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการคนใดจะออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง

รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ

ในการด�ำเนินงานตามหน้าทีน
่ น
ั้ คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับกับบริษัท รวมถึงคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาได้จัดท�ำกฎระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงาน
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
ส�ำหรับข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน โปรดพิจารณา
ในรายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจ�ำปี 2562
ของบริษัท นอกจากนี้ ส�ำหรับกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป สามารถพิจารณารายละเอียด (ตามที่ก�ำหนด
ในภาคผนวก 7.4.1) ได้จากวาระที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563

หลักเกณฑ์ที่ 5 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมติของผู้ถือหุ้น
รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการจะมีการประเมินตนเอง
ในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในทุกปี คณะกรรมการสรรหาจะประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมไปถึงการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วม
และการให้ความคิดเห็นระหว่างการประชุม นอกจากนี้ ยังพิจารณาโดย
ค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามแนวทางในหลักเกณฑ์ที่ 5 ของหลักการ
ดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 อีกด้วย
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหา
ได้จัดท�ำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความเหมาะสมของโครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ
้ ริหาร
รวมถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการสรรหา
จะเป็นผูส้ อบทานแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษท
ั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบภาพรวม
ของการประเมินต่อไป

หลักเกณฑ์ที่ 6 การเข้าถึงข้อมูล
บริษัทมีความมุ่งมั่นให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน
ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษท
ั สามารถตัดสินใจโดยมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ เพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงและอิสระ
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทจ�ำกัดและบริษัทมหาชนจ�ำกัด
รวมถึงกฎหมายหลักทรัพย์ และระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง โดยการประสานงาน
และปรึกษาหารือกับส�ำนักกฎหมาย รวมถึงที่ปรึกษาด้านก�ำกับดูแลกิจการ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งสายงานก�ำกับดูแล (Compliance Unit)
พร้อมทั้งมีหัวหน้าสายงานก�ำกับดูแลท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงาน
ดังกล่าวภายใต้การควบคุมดูแลของส�ำนักเลขานุการบริษัท และท�ำหน้าที่
สนับสนุนเลขานุการบริษท
ั เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าบริษท
ั มีการก�ำกับดูแลตามกฎหมาย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

และระเบียบต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้ง
และถอดถอนเลขานุการบริษัท โดยส�ำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562
เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุม
คณะกรรมการบริหารทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2560

ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเรือ่ งทีพ
่ จิ ารณา กรรมการท่านนัน
้ จะไม่รว่ มพิจารณาและอนุมต
ั เิ รือ่ งดังกล่าว

ส�ำนักเลขานุการบริษัทวางแผนจัดท�ำปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ในการจัดเตรียมงานประชุม
ส�ำนักเลขานุการบริษัทจะน�ำส่งเอกสารประกอบการประชุม งบการเงิน
รวมถึงรายงานจากฝ่ายบริหาร วาระในการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่กรรมการก่อน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านมีเวลาเพียงพอ
ในการอ่าน ทบทวน และพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให้การหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีความหมายและมีประโยชน์
มากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
และให้ความเข้าใจต่อเรื่องที่ก�ำลังหารืออยู่ และเพื่อตอบค�ำถามใด ๆ
ที่กรรมการแต่ละท่านอาจสอบถามในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท
สามารถติดต่อฝ่ายบริหารได้โดยตรงและอิสระเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแนวทาง
ของคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่ 8 ระดับและประเภทของผลตอบแทน

หากมีความจ�ำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านอาจแสวงหา
และขอรับค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

ข. นโยบายพัฒนาผลตอบแทน
หลักเกณฑ์ที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนานโยบายผลตอบแทน
หน้าที่รับผิดชอบหลักของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนคือ
การช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการก�ำหนดกระบวนการพัฒนา
นโยบายการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและการพัฒนาที่เป็นระบบ
และมีความโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะทบทวน
เงือ่ นไขของผลตอบแทนและการว่าจ้างกรรมการบริหารและผูบ
้ ริหารระดับสูง
(เช่น กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) ณ เวลาที่ว่าจ้าง
หรือ ณ เวลาที่ต่อสัญญาการว่าจ้าง (หากมี) รวมทั้งพิจารณาถึงภาระหน้าที่
ของบริษัทในกรณีที่มีการเลิกจ้าง
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้เป็นผู้ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหาร
โดยการปรึกษาประธานกรรมการซึ่งได้รับอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นผูจ้ ด
ั สรรตามทีพ
่ จิ ารณาเห็นสมควร และเสนอระดับผลตอบแทนเพือ่ ให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้มีการ
พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและเหตุผลในการจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษท
ั และผูบ
้ ริหารระดับสูงแต่ละท่านแล้ว และได้เสนอความเห็น
เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนนั้นครอบคลุมถึงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เงินเดือน ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง โบนัส ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว และผลประโยชน์
อื่น ๆ ในส่วนของการให้ความเห็นเกี่ยวกับการก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทน
การท�ำงานโดยรวมส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านนั้น
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนยังได้ทบทวนความรับผิดชอบ
ของบริษท
ั ทีเ่ กิดขึน
้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารสิน
้ สุดการว่าจ้าง เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าค่าตอบแทน
ทีไ่ ด้รบ
ั จากการสิน
้ สุดการว่าจ้างนัน
้ เป็นไปด้วยความยุตธิ รรมและสมเหตุสมผล
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนยังมีหน้าที่ในการพิจารณาและรับทราบ
การรายงานจากคณะกรรมการบริหารแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนระยะยาว

หากมีความจ�ำเป็นเป็นครั้งคราว คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
อาจว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนนโยบายผลตอบแทนและก�ำหนดระดับ
และประเภทผลตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

การก�ำหนดระดับและประเภทของผลตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และผูบ
้ ริหารระดับสูงของบริษท
ั นัน
้ เป็นไปตามผลประกอบการ
ของบริษท
ั ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงานเฉพาะบุคคล ตามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555
อนึ่ง บริษัทได้ท�ำสัญญาว่าจ้างระยะยาวกับ ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
ซึ่งปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร
ของบริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
และรองประธานกรรมการของบริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด และเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านเทคนิคการผลิตเบียร์

แผนการกำ�หนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
บริษัทได้รับอนุมัติแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของบริษัท
(Long Term Incentive Plan หรือ “LTIP”) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2559”) ซึ่งเป็นแผนการที่มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น ที่จะช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
บริษัทไทยเบฟโดยการรักษาและดึงดูดพนักงานกลุ่มบริษัท (ตามที่นิยามไว้
ใน LTIP) ที่มีความสามารถเอาไว้ และ LTIP จะเป็นประโยชน์ในแง่ของ
การให้รางวัลส�ำหรับผลงานที่ผ่านมาในอดีตและสร้างแรงจูงใจในการสร้าง
ผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน ทั้งนี้ การออกและ
เสนอขายหุน
้ สามัญของบริษท
ั ตามโครงการ LTIP นี้ จะเป็นการด�ำเนินการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายของประเทศไทย และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนการก�ำหนด
ค่าตอบแทนระยะยาว (“คณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP”)
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี โดยมี
ดร. เอกพล ณ สงขลา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP มีหน้าที่ตามแผนการก�ำหนด
ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของบริษัทตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2559 อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP
มีดุลพินิจในการพิจารณาและก�ำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ LTIP
เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นโบนัส การบริหาร
การยกเลิกโครงการภายในระยะเวลาสูงสุด 5 ปีนับแต่วันเริ่มโครงการ
และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ LTIP ณ เวลาใดก็ตาม เป็นต้น
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับ
การได้รับสิทธิในหุ้นโบนัสภายใต้ LTIP ของกรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 คน
ได้แก่ นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ ดร.พิษณุ
วิเชียรสรรค์ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อ 704(29) ของคูม
่ อื เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์
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หลักเกณฑ์ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทน
9.1 ผลตอบแทนของกรรมการ
ในการจัดท�ำรายละเอียดผลตอบแทนของกรรมการ (รวมไปถึงผู้ซึ่งอยู่
ในฐานะผู้บริหาร) ของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 23 บาท) รวมทั้งแบ่งเป็น
ร้อยละของผลตอบแทนประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนกรรมการ
(2) เงินเดือน (3) เงินโบนัส รวมถึงเงินที่จ่ายโดยอ้างอิงกับผลประกอบการ
ของบริษัท (4) ประโยชน์อื่น ๆ และ (5) ค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้นและ
ผลประโยชน์ระยะยาว รายละเอียดตามตารางด้านล่าง
ส�ำหรับกรรมการผู้ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหารนั้น เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึง
การแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในระดับสูงในแวดวงอุตสาหกรรม
ของบริษัท ตลอดทั้งผลตอบแทนของพนักงานบริษัทที่ถือเป็นความลับ
จึงเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของกรรมการบริหาร
อย่างละเอียดอาจเป็นผลเสียต่อบริษท
ั และอาจเป็นอุปสรรคต่อความพยายาม
ของบริษัทในการรักษาและดูแลกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถ ทั้งนี้ บริษัท
จึงเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนแบ่งตามระดับผลตอบแทนทุก ๆ จ�ำนวนเงิน
250,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า (ตามที่แจกแจงดังต่อไปนี้)

รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ

ระดับผลตอบแทน
“A”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนที่ต�่ำกว่า 250,000 เหรียญสิงคโปร์
หรือเทียบเท่า

“B”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 250,000 เหรียญสิงคโปร์
และ 499,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า

“C”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 500,000 เหรียญสิงคโปร์
และ 749,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า

“D”

หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหว่าง 750,000 เหรียญสิงคโปร์
และ 999,999 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า

“E”

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

“F”

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

“G”

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

ระดับผล
ตอบแทน
กรรมการ

ค่า
ตอบแทน
กรรมการ
(%)

เงินเดือน
(%)

เงินโบนัส
รวมถึงเงินที่จ่าย
โดยอ้างอิง
กับผลประกอบการ
ของบริษัท
(%)

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

E

-

80

20

-

-

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

B

-

80

20

-

-

3. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ (1)

C

-

21

25

54

-

4. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย (2)

D

-

14

50

36

-

5. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

G

-

58

42

-

-

6. นายอวยชัย ตันทโอภาส

F

-

59

38

-

3

7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

E

-

57

40

-

3

8. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

E

-

59

37

-

4

ประโยชน์
อื่น
(%)

ค่าตอบแทน
ในรูปแบบหุ้น
หรือผลประโยชน์
ระยะยาว
(%)(6)

ชื่อกรรมการ
(ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหาร)

ประโยชน์
อื่น
(%)

ค่าตอบแทน
ในรูปแบบหุ้น
หรือผลประโยชน์
ระยะยาว
(%)(6)

ประเภทผลตอบแทน

ชื่อกรรมการ
(ซึ่งอยู่ในฐานะไม่ใช่ผู้บริหาร)

ผล
ตอบแทน
กรรมการ
(เหรียญ
สิงคโปร์)

ค่า
ตอบแทน
กรรมการ
(%)

เงินเดือน
(%)

เงินโบนัส
รวมถึงเงินที่จ่าย
โดยอ้างอิง
กับผลประกอบการ
ของบริษัท
(%)

9. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

286,000

55

-

45

-

-

10. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

143,000

55

-

45

-

-

11. นายมนู เลียวไพโรจน์ (3)

109,000

29

-

71

-

-

114,000

55

-

45

-

-

84,000

64

-

36

-

-

14. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง

66,000

55

-

45

-

-

15. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

66,000

55

-

45

-

-

16. พลเอก นายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา

66,000

55

-

45

-

-

17. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น

87,000

65

-

35

-

-

18. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์

66,000

55

-

45

-

-

19. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์

66,000

55

-

45

-

-

20. นายปณต สิริวัฒนภักดี

66,000

55

-

45

-

-

12. นายอึ๊ง ตัก พัน
13. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

(4)

(5)

หมายเหตุ
(1)
(2)

นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ท่านยังด�ำรงต�ำแหน่งรองประธาน
กรรมการบริหาร คนที่ 2

(3)

นายมนู เลียวไพโรจน์ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา

(4)

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

(5)

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

(6)

ผู้เข้าร่วมแผนการ LTIP อาจได้รับโบนัสที่จะเกิดขึ้นตามแผนการ LTIP ซึ่งอาจมิได้มอบสิทธิให้อย่างสมบูรณ์หรือส่งมอบหุ้นทั้งหมด จ�ำนวนร้อยละของผลตอบแทนตามตารางค�ำนวณอ้างอิงจาก
จ�ำนวนหุ้นที่มีการให้สิทธิและส่งมอบตามจริงให้กับผู้เข้าร่วมแผนการตามรายชื่อที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยของหุ้นในเดือนที่มีการส่งมอบ
หุ้นโบนัสให้กับผู้เข้าร่วมแผนการ
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รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ

9.2 ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ในการจัดท�ำรายละเอียดผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 12 รายของบริษัท (ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (โดยค�ำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 23 บาท) และแบ่งเป็นร้อยละของผลตอบแทน
ั (3) ประโยชน์อน
ื่ ๆ และ (4) ค่าตอบแทน
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (1) เงินเดือน (2) เงินโบนัส รวมถึงเงินทีจ่ า่ ยโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของบริษท
ในรูปแบบหุน
้ และผลประโยชน์ระยะยาว มีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง รายละเอียดของผลตอบแทนเปิดเผยโดยแบ่งตามระดับผลตอบแทน
ทุก ๆ จ�ำนวนเงิน 250,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า (ตามที่กล่าวด้านบน)
ประเภทผลตอบแทน

ระดับผล
ตอบแทน

เงินเดือน
(%)

เงินโบนัส
รวมถึงเงินที่จ่ายโดย
อ้างอิง
กับผลประกอบการ
ของบริษัท
(%)

1. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

F

58

41

-

1

2. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

D

72

24

-

4

3. นายโฆษิต สุขสิงห์

C

68

24

-

8

4. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

D

67

10

-

23

5. ดร. เอกพล ณ สงขลา

D

70

24

-

6

6. นายเลสเตอร์ เต็ก ชวน ตัน

D

72

20

-

8

7. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

C

67

27

-

6

8. นายกมลนัย ชัยเฉนียน

B

72

26

-

2

9. นายฌอง เลอเบรอตง

D

63

35

-

2

10. นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

B

64

31

-

5

11. นายบรรจง ชินธนะศิริ

B

64

31

-

5

12. นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

B

63

29

-

8

ชื่อผู้บริหารระดับสูง

ประโยชน์อื่น
(%)

ค่าตอบแทน
ในรูปแบบหุ้น
หรือผลประโยชน์
ระยะยาว
(%)(1)

หมายเหตุ
(1)

ผู้เข้าร่วมแผนการ LTIP อาจได้รับโบนัสที่จะเกิดขึ้นตามแผนการ LTIP ซึ่งอาจมิได้มอบสิทธิให้อย่างสมบูรณ์หรือส่งมอบหุ้นทั้งหมด จ�ำนวนร้อยละของผลตอบแทนตามตารางค�ำนวณอ้างอิงจาก
จ�ำนวนหุ้นที่มีการให้สิทธิและส่งมอบตามจริงให้กับผู้เข้าร่วมแผนการตามรายชื่อที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยของหุ้นในเดือนที่มีการส่งมอบ
หุ้นโบนัสให้กับผู้เข้าร่วมแผนการ

โดยมูลค่ารวมของผลตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 12 ท่าน (ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นกรรมการหรือกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 8,289,000 เหรียญสิงคโปร์
ทั้งนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าผลประโยชน์จากการสิ้นสุดหน้าที่ การเกษียณ และผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ให้กับกรรมการ 2 ท่าน ตามที่ปรากฏในช่อง “ประโยชน์อื่น ๆ” ในตารางข้างต้น
นอกเหนือจากนายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี และนายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี ซึง่ เป็นบุตรของกรรมการบริษท
ั คือ นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี
และยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยนั้น ไม่มีพนักงานของไทยเบฟและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย
(immediate family members) กับกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับค่าตอบแทนเกิน 50,000 เหรียญสิงคโปร์ ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562
อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนกรรมการของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี
ได้เปิดเผยไว้แล้วข้างต้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ค. ความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ที่ 10 ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้การประเมินผลประกอบการ
ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟมีความสมดุลและง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ด้วยการ
จัดท�ำรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาสและประจ�ำปี ซึ่งบริษัทจะเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาสของสามไตรมาสแรกให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 45 วัน
นับจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส และรายงานผลประกอบการประจ�ำปีภายใน
60 วันนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) เพื่อให้สอดคล้อง
กับคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ส�ำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความอ่อนไหว
ต่อราคา บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(SGXNET) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในคู่มือเกี่ยวกับ
การรับหลักทรัพย์ รวมทั้งผ่านทางการแถลงข่าว ทางเว็บไซต์ของบริษัท
และการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล นอกจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว
ผู้บริหารระดับสูงยังได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลผลประกอบการ
ประจ�ำไตรมาส และร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone Conference)
เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่านักลงทุนได้รับข้อมูลทันต่อเวลา นอกจากนั้น ผู้บริหาร
ระดับสูงมีการรายงานผลการด�ำเนินงานให้กับกรรมการบริษัททุกคน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง

หลักเกณฑ์ที่ 11 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล
ความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลแต่ละกลุ่มธุรกิจ
หรือสายงาน ท�ำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทไทยเบฟได้ก�ำหนดให้มี
กรอบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงความยั่งยืนขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงมุ่งเน้นแนวคิดการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้ก�ำหนดลักษณะ ขอบเขต และการบริหารความเสี่ยง
ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญซึ่งไม่จ�ำกัดเพียงความเสี่ยงทางกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
อันอาจเป็นอุปสรรคท�ำให้บริษท
ั ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทต
ี่ งั้ ไว้
ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสีย
่ งได้กำ� หนดนโยบายความยัง่ ยืนและนโยบายการบริหารความเสีย
่ ง
ระดับความเสี่ยงที่บริษัทพึงรับได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ ก�ำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัท
ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารในด้านการออกแบบ การลงมือปฏิบต
ั ิ และการติดตาม
ผลระบบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงตามนโยบาย
และกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจัดประชุมกันทุก ๆ ไตรมาส
หรือจัดขึ้นตามที่กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเห็นว่าจ�ำเป็น
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งทัง้ หมด 4 ครัง้ ภายหลังการประชุม คณะกรรมการ
บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องรายงานความคืบหน้าและสถานะ
ของการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งทีส่ ำ� คัญให้คณะกรรมการบริษท
ั ทราบ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็นเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
ตลอดจนต้องจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง กลยุทธ์
และกิจกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีและรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท
กระบวนการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งของบริษท
ั สามารถสรุปได้ดงั นี้
• ก�ำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
และสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรรับทราบและตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง และน�ำการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
• ระบุวต
ั ถุประสงค์และกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน ความเสีย
่ งทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อ
ความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Risk) ก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพือ่ ก�ำหนดมาตรการจัดการความเสีย
่ งทีส
่ งู
• ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงที่ก�ำหนด
• ก�ำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ส�ำหรับ
่ งทีย
่ อมรับได้ของบริษท
ั
ความเสี่ยงทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงและเกินระดับความเสีย
รวมถึงก�ำหนดแนวทางนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
• ติดตามและสอบทาน (Monitor and Review) แนวทางการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์กร
เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และความเสีย
่ งทีส่ ำ� คัญมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
โปรดพิจารณาข้อมูลการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งในรายงานประจ�ำปี
และรายงานการพัฒนาที่ย่ังยืน ปี 2562 ของบริษัท ที่คณะกรรมการ
บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้รายงานถึงการบริหารเพื่อความยั่งยืน
และความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทไทยเบฟและมาตรการในการป้องกัน
และจัดการแก้ไข

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และเพื่อ
ให้แน่ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีขึ้นอย่าง
เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สิน
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งกรรมการบริหารแต่ละท่านรับผิดชอบดูแลกลุ่มธุรกิจและสายงานต่าง ๆ
ให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลทั้งการควบคุมด้าน
การเงิน การด�ำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ
ก�ำหนดโครงสร้าง กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
(Risk Owner) ควบคุมและติดตามผลการบริหารความเสีย
่ งและรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
เพื่อเป็นการสนับสนุนการควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ส�ำนักเลขานุการบริษัท
ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทจ�ำกัด
บริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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นอกเหนือจากการควบคุมด้านการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติให้ประกาศใช้จรรยาบรรณ
บริษัทและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ไทยเบฟเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อช่วย
สนับสนุนด้านความยั่งยืนของบริษัทด้วย ส�ำหรับการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน
ในทางมิชอบ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติ
ให้กรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงานของบริษท
ั มีหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบในการป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือมิให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น
และตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะได้รับ
ข้อมูลนั้นและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีความอ่อนไหวต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ส�ำหรับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท โดยก�ำหนด
ห้ามมิให้บริษท
ั กรรมการ และผูบ
้ ริหารซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษท
ั ในช่วงเวลา
2 อาทิตย์ ก่อนวันประกาศงบการเงินของบริษัทในแต่ละไตรมาสของ
ช่วงสามไตรมาสแรกของรอบปีบญ
ั ชี หรือในระยะเวลาหนึง่ เดือนก่อนรอบปีบญ
ั ชี
จนถึงวันที่ได้ประกาศงบการเงินของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยหวังผลตอบแทนในระยะสั้น อนึ่ง ตามข้อบังคับบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทและตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ทราบถึงรายละเอียดการถือหุน
้ ของบริษท
ั ทีต
่ นถืออยู่ ณ เวลาทีไ่ ด้รบ
ั
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัท
ทีต
่ นถืออยูใ่ นระหว่างทีต
่ นยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการภายใน 2 วันท�ำการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ประกาศ
รายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากกรรมการดังกล่าวโดยทันที ผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) และจัดส่งส�ำเนารายละเอียด
ดังกล่าวให้กรรมการท่านอื่นภายใน 7 วัน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการสนับสนุนของผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละครั้งถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทในด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีค
่ ณะจัดการ
ได้ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินส�ำคัญจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท�ำบัญชี รายงาน
ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึง
ผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ที่ได้จัดท�ำตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้แนะน�ำให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้เป็น
แนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทด้วยตนเอง จากการพิจารณาตามแนวทางดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นว่า ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
การด�ำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทาน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของบริษัทปีละหนึ่งครั้ง จากระบบการควบคุมภายในและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้ก�ำหนดขึ้นและถือปฏิบัติอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชี ค�ำรับรองจากกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่การเงินที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทซึ่งระบุว่า รายงานทางการเงิน
ได้ถก
ู จัดท�ำอย่างเหมาะสม และงบการเงินได้สะท้อนสถานะการประกอบธุรกิจ
และสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทไทยเบฟอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด รวมถึงระบุว่ากลุ่มบริษัทไทยเบฟมีระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่าส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีระบบการควบคุม
ภายใน (ทัง้ การควบคุมด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข้อง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และระบบการบริหาร
ความเสีย
่ งทีเ่ กีย
่ วข้องและมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุม
่ ไทยเบฟ
ในปัจจุบันอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
ที่มีในรอบระยะเวลาบัญชีข้างต้น สามารถให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
แต่ไม่สามารถรับรองอย่างสมบูรณ์ว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ใด ๆ ทีอ่ าจคาดการณ์ได้ในความมุง่ มัน
่ ทีจ่ ะบรรลุวต
ั ถุประสงค์
ทางธุรกิจ ในการนี้ คณะกรรมการบริษท
ั ทราบดีวา่ ไม่มรี ะบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย
่ งใดทีจ่ ะสามารถรับรองได้อย่างสมบูรณ์วา่ ข้อผิดพลาด
ทีม
่ สี าระส�ำคัญ การพิจารณาตัดสินใจทีข่ าดการไตร่ตรอง การปฏิบต
ั ท
ิ ผ
ี่ ด
ิ พลาด
การสูญเสีย การทุจริตหรือรายการผิดปกติต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้น

หลักเกณฑ์ที่ 12 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีสัญชาติไทย 3 ท่าน และสัญชาติ
สิงคโปร์ 1 ท่าน ส�ำหรับรายชื่อประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบ โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ 1 การปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัท จากคุณวุฒิของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษท
ั มีความเห็นว่าประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้กำ� หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น สอบทานกระบวนการ
จัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย
ให้มค
ี วามถูกต้องครบถ้วนเป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ ท�ำหน้าทีด
่ แู ลให้บริษท
ั และบริษท
ั ย่อย
มีระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานให้บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจ สอบทานการท�ำธุรกรรมของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีส่วน
ได้เสียเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ�ำนาจในการตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ระบุไว้ในกฎบัตร สามารถเข้าหารือและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
และสามารถใช้ดุลพินิจในการเชิญกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุม และมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณา
และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ
ความช�ำนาญในวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ
ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการให้บริการทางวิชาชีพอื่นนอกเหนือ
จากการสอบบัญชีที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาว่าผู้สอบบัญชี
(ทั้งส�ำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับผิดชอบ
การตรวจสอบ) มีทรัพยากรและประสบการณ์ที่จ�ำเป็น งานสอบบัญชีอ่ืน
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ขนาดและความซับซ้อนของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่ได้รับการตรวจสอบ และจ�ำนวนและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับ
หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบ เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม
ส�ำหรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกวาระหรือไม่ ก่อนเสนอความเห็น
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสุรีย์รัตน์
ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือนางสาวกนกอร
ภูริปัญญวานิช (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512) หรือนางวิไล
บูรณกิตติโสภณ (ผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาตเลขที่ 3920) หรือนางสาวพรทิพย์
ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) คนใดคนหนึ่งของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อ 712 และ 713(1)
ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
โดยปกติ ไทยเบฟและบริษท
ั ย่อยในกลุม
่ รวมถึงบริษท
ั ร่วมทีส
่ ำ� คัญของบริษท
ั
ได้แต่งตัง้ บริษท
ั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด (“เคพีเอ็มจี ประเทศไทย”)
และส�ำนักงานสอบบัญชีในกลุ่มเคพีเอ็มจีในประเทศต่าง ๆ ตามที่เปิดเผยไว้
เป็นผู้สอบบัญชี โดยบริษัทย่อยที่ส�ำคัญของไทยเบฟ ได้แก่ บริษท
ั อินเตอร์
เนชัน
่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ ส์ ลิมเิ ต็ด และอินเตอร์เบฟ อินเวสท์เมนท์ ลิมเิ ต็ด
ได้แต่งตัง้ เคพีเอ็มจี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้สอบบัญชี และ
บริษัท ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น ได้แต่งตั้ง
เคพีเอ็มจี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นผู้สอบบัญชี ตามล�ำดับ
ส�ำหรับเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ลิมิเต็ด
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ส�ำคัญของบริษัท และทัง้ สองบริษท
ั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ ได้แต่งตัง้ เคพีเอ็มจี ประเทศสิงคโปร์ (KPMG
LLP) เป็นผูส
้ อบบัญชี อย่างไรก็ดี ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
มีบริษท
ั ย่อยในต่างประเทศของบริษท
ั จ�ำนวน 13 บริษท
ั คือ อินเตอร์เนชัน
่ แนล
เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ ส์ ลิมเิ ต็ด ยูเอสเอ อิงค์, เบสท์ สปิริตส์ คอมพานี ลิมิเต็ด,
อินเตอร์เบฟ มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี, อินเตอร์เบฟ (แคมโบเดีย) คอมพานี
ลิมิเต็ด, เวลวอเตอร์ ลิมิเต็ด, เบฟโค ลิมเิ ต็ด, อินเตอร์เบฟ เทรดดิง้ (ไชน่า)
ลิมเิ ต็ด, ยูนนาน อวีห
้ ลิงฉวน ลิเคอร์ คอมพานี ลิมเิ ต็ด, อินเตอร์เนชัน
่ แนล
เบฟเวอเรจ เทรดดิง้ (ฮ่องกง) ลิมเิ ต็ด, แกรนด์ รอยัล กรุป
๊ อินเตอร์เนชัน
่ แนล
คอมพานี ลิมเิ ต็ด (ชือ่ เดิม เมียนมาร์ ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมเิ ต็ด), เมียนมาร์
ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติง้ เซอวิสเซส คอมพานี ลิมเิ ต็ด, โออิชิ เมียนมาร์
ลิมเิ ต็ด และโออิชิ กรุป
๊ ลิมเิ ต็ด ลายอบิลิตี้ คอมพานี ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชี
จากส�ำนักงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เคพีเอ็มจี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจนเป็นที่พอใจแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชี
จากส�ำนักงานอืน
่ ทีแ่ ตกต่างนีเ้ ป็นส�ำนักงานสอบบัญชีทเี่ หมาะสมกับบริษท
ั ย่อย
และการแต่งตั้งดังกล่าวไม่ลดทอนมาตรฐานและประสิทธิภาพของการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดังนั้น การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจึงเป็นไปตาม
ข้อ 715 และ 716 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

ตามงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
กลุ่มบริษัทไทยเบฟซึ่งประกอบด้วยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อยทั้งหมด ได้ช�ำระค่าสอบบัญชีให้แก่เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
และผูส้ อบบัญชีอน
ื่ เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 69.6 ล้านบาท และ
19.9 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ได้ชำ� ระค่าบริการทางวิชาชีพอืน
่
นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ให้แก่เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
และผู้สอบบัญชีอื่นเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 2.4 ล้านบาท และ 14.9 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับงานบริการทางวิชาชีพอืน
่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานขอบเขตของงานให้บริการทางวิชาชีพอืน
่ และยืนยันว่า ในความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้บริการทางวิชาชีพอื่นไม่มีผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระของเคพีเอ็มจี ประเทศไทยและผู้สอบบัญชีอื่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทาน
รายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และรายการที่เกี่ยวโยงหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารตามหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สรุปให้
กรรมการตรวจสอบทราบในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจัดขึ้น
เป็นประจ�ำทุก ๆ ไตรมาส และเมื่อมีกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร เกีย
่ วกับขอบเขตและผลการตรวจสอบหรือการสอบทาน
รายการทางบัญชีทส
ี่ ำ� คัญจากการสอบทาน/ตรวจสอบ และการเปลีย
่ นแปลง
มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่องบการเงินของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดประชุม
หนึง่ ครัง้ ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต
้ รวจสอบภายในโดยไม่มฝ
ี า่ ยบริหารเข้าร่วม
กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟมีนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)
เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กร
สามารถแจ้งข้อเท็จจริงอันมีมูลเกี่ยวกับการกระท�ำที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่า
อาจเป็นความผิดหรือความไม่ปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน ซึ่งรวมถึง
อาชญากรรมและการกระท�ำอันผิดกฎหมายต่าง ๆ การไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ความผิดปกติทางด้านการเงิน และการกระท�ำอันเป็นอันตราย
ต่อความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่แจ้ง
ข้อร้องเรียนโดยสุจริตสามารถมัน
่ ใจได้วา่ บริษท
ั จะด�ำเนินการกับข้อร้องเรียน
อย่างเข้มงวดและจะท�ำการสืบสวนเรื่องราวตามความเหมาะสม รวมถึง
ปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนจากความเสียหาย หรือการถูกท�ำร้าย
หรือการถูกคุกคามอันมีสาเหตุมาจากการแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว
รายละเอียดของนโยบายการรับข้อร้องเรียนได้รับการเผยแพร่และเปิดเผย
เป็นการสาธารณะต่อพนักงานทุกคนบนเว็บไซต์ของบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายดังกล่าวและจะท�ำให้มั่นใจ
ได้ถึงความเป็นอิสระของกระบวนการสืบสวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ พร้อมทั้ง
มีการด�ำเนินการและติดตามผลอย่างเหมาะสม

หลักเกณฑ์ที่ 13 การตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดตั้งส�ำนักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นภายในบริษัท
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลกิจการ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือ
เลิกจ้างผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหัวหน้าของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนของผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ
ภายในจะถูกก�ำหนดตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท และได้รับความเห็นชอบ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

จากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมต
ั จิ ากกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
และประธานกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักตรวจสอบภายในจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และส�ำนักตรวจสอบ
ภายในรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานการบริหารงานต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ จากโครงสร้าง
และสายการบังคับบัญชาดังกล่าว ท�ำให้ส�ำนักตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบต
ั งิ านอย่างเป็นอิสระและเทีย
่ งธรรม ตามอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบภายในซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักตรวจสอบภายในมีอำ� นาจในการเข้าตรวจสอบ
เอกสาร บันทึก ทรัพย์สิน และบุคลากรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำนักตรวจสอบภายในยังเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ซึ่งใช้แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่ก�ำหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบ
ภายในสากลและส�ำนักตรวจสอบภายในได้น�ำมาตรฐานเหล่านี้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ส�ำนักตรวจสอบภายในได้จัดท�ำแผนการตรวจสอบ
ตามวิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงซึ่งท�ำให้กิจกรรมการตรวจสอบ
ถูกก�ำหนดอยู่ในแนวทางเดียวกับความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
การประเมินความเสี่ยงจะให้ความส�ำคัญและก�ำหนดช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบอย่างเหมาะสมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและการควบคุมภายใน
ที่ส�ำคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับ
ของบริษัท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ได้ดำ� เนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในทีเ่ สนอและได้รบ
ั อนุมต
ั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ของผูต
้ รวจสอบภายในแก่ผบ
ู้ ริหารเพือ่ การปรับปรุงแก้ไข และทุกไตรมาส
ส�ำนักตรวจสอบภายในจะรายงานสถานะของแผนการตรวจสอบ สิง่ ทีต
่ รวจพบ
และการด�ำเนินการของผู้บริหารแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็นส�ำคัญ
ที่ตรวจพบจะมีการพิจารณาหารือและติดตามผลในที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะก�ำกับดูแลความเหมาะสมและ
ระยะเวลาในการด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบภายในด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำนักตรวจสอบภายในจะสรรหาว่าจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามทักษะและประสบการณ์ที่จ�ำเป็น พนักงานเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องและโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่มเติม
ความรู้ทางเทคนิคและทักษะการตรวจสอบ นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาความช�ำนาญทางวิชาชีพด้วยการ
สอบวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในวิชาชีพรับอนุญาต (Certified Internal Auditor : CIA) หรือ
ประกาศนียบัตรผูต
้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional
Internal Audit of Thailand : CPIAT) หรือวุฒบ
ิ ต
ั รทางวิชาชีพอืน
่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี และจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น
มีความเห็นว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มไทยเบฟปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรที่เพียงพอ

ง. สิทธิของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบ
หลักเกณฑ์ที่ 14 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท
จึงดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ

โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเวลา ผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความส�ำคัญ
กับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ
ส�ำหรับการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
การออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่ 15 การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่มีเพียงแค่การประกาศผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) เท่านั้น แต่หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ใหญ่) ยังได้ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้สามารถส่งข้อมูล
ต่าง ๆ ถึงผู้ถือหุ้นโดยประกาศผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(SGXNET) ในเวลาที่เหมาะสม หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่
สรุปผลประกอบการประจ�ำไตรมาส หลังจากทีบ
่ ริษท
ั ได้เปิดเผยผลประกอบการ
ประจ�ำไตรมาส ระหว่างกาล และรายปีแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม
ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับประเด็นทางการเงิน การตลาด หรือกลยุทธ์อื่น ๆ
นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้พบกับนักลงทุนเป็นประจ�ำ
เพื่อสื่อสารถึงนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ท�ำให้นักลงทุนสามารถเข้าใจ
การด�ำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และยังน�ำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัย
อยู่เสมออีกด้วย
ในขณะเดียวกัน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีหน้าที่รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบความคิดเห็นหรือข้อกังวลใจของนักลงทุนด้วย ท่านสามารถหา
รายละเอียดที่อยู่และข้อมูลการติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้จากข้อมูล
ส�ำหรับนักลงทุนในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ หรือจากหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.thaibev.com/ir.html

หลักเกณฑ์ที่ 16 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะด�ำเนินการตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ผูถ
้ อื หุน
้ พร้อมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมทีม
่ รี ายละเอียดครบถ้วน
เพียงพอ อีกทัง้ บริษท
ั ยังได้ประกาศข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้องกับการประชุมผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา
อย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้
บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศ
สิงคโปร์ (เป็นเวลา 1 วัน) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
และในหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศไทย (เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 วันติดต่อกัน)
ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าถึง
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัว
ก่อนมาเข้าร่วมประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ก�ำหนด
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน รวมถึงกรรมการซึ่งเป็น
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี ประเทศไทย จะเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบบัญชีและเนื้อหาในหน้ารายงานความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และในระหว่างการประชุม
ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทประสงค์จะให้เหตุผลส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในประเทศไทยต่อไป ดังนี้

ทั้งนี้ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 บริษัทได้เชิญตัวแทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ ส�ำนักตรวจสอบภายใน ส�ำนักกฎหมาย
และสายงานก�ำกับดูแล เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน รวมทั้งเชิญ
ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน
และเชิญตัวแทนจากเคพีเอ็มจี ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบอิสระ
ในการตรวจนับคะแนนเสียง (Scrutineer) ซึ่งการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระ
ในการนับคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นไปตามข้อ 730เอ (3) และ (4) ของคู่มือ
เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

• ภายใต้กฎหมายไทย บุคคลซึ่งเปิดบัญชีไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“ซีดีพ”ี ) ซึ่งมีหุ้นของไทยเบฟฝากไว้
ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับซีดีพีนั้น ซีดีพีถือเป็นผู้ถือหุ้นในทาง
ทะเบียนของบริษัท และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไทยเบฟ ทั้งนี้ ผู้ฝากหลักทรัพย์ในประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งฝากหุ้นไว้กับซีดีพี (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) ไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายไทยให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้นของไทยเบฟ แม้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในประเทศ
สิงคโปร์

ประธานในที่ประชุมจะตอบค�ำถามและให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตามที่
ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยบริษัทจะเปิดเผยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGXNET) ทันทีภายหลังจากการประชุมและ
ก่อนช่วงก่อนเปิดตลาด (pre-opening session) ในวันท�ำการถัดจาก
วันประชุม ส�ำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วนภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ขอตรวจสอบได้

• ไทยเบฟได้รับค�ำแนะน�ำจากที่ปรึกษากฎหมายว่า พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัดและข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กล่าวถึงประเด็นว่า
ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าดูการประชุมผู้ถือหุ้น
จากสถานที่อื่นภายนอกห้องประชุม นอกจากนี้ อ�ำนาจของประธาน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยในการอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น
เข้าดูการประชุมผู้ถือหุ้นจากสถานที่อื่นภายนอกห้องประชุมยังถูก
จ�ำกัดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัดและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกระเบียบวาระ
ซึ่งจะท�ำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อน�ำผลคะแนน
มารวมก่อนท�ำการประกาศผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในห้องประชุม
และเพื่อความโปร่งใสบริษัทจะประกาศรายละเอียดผลการลงคะแนน
ทั้งส่วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ของแต่ละมติ
โดยแจกแจงเป็นคะแนนและอัตราส่วนร้อยละ ตลอดจนจัดเก็บบัตร
ลงคะแนน (ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไว้)
เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

แม้ว่าจะมีข้อห้ามตามกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2562 บริษัทได้จัด
ประชุมเพื่อสื่อสารระหว่างไทยเบฟกับผู้ฝากหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์วางแผน
จัดการประชุมในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทในไม่ช้าหลังจาก
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทยแล้วเสร็จ เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์ใน
ประเทศสิงคโปร์สามารถได้รับข้อมูลเท่าเทียมกับข้อมูลที่เปิดเผยในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ตามที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือ
เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ในเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์
ข้อ 730เอ (1) และแนวปฏิบัติ 7.5 ก�ำหนดว่า (เว้นแต่ได้รับการยกเว้นจาก
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) บริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์เพื่อจ�ำหน่าย
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลาดแรก ถูกก�ำหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในประเทศสิงคโปร์ เว้นแต่มีข้อจ�ำกัดของกฎหมายห้ามมิให้บริษัทจดทะเบียน
ด�ำเนินการดังกล่าว และบริษัทจดทะเบียนควรจัดให้มีช่องทางอื่น ๆ
ในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การเผยแพร่ภาพวิดีโอ
บนอินเทอร์เน็ต (webcast) และการประชุมเพื่อให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้าถึงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้
ในเรื่องนี้ ตามประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
ไทยเบฟได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว
และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์ข้อ 730เอ (1)
ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ไม่ใช้บังคับกับไทยเบฟ ดังนั้น ไทยเบฟ
สามารถด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทยต่อไป โดยไม่ต้อง
จัดประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ข้อ 2.4 ของแนวปฏิบัติ
7.5 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ก็ไม่มี
ข้อคัดค้านในการที่ไทยเบฟจะไม่จัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
(video conference) และเผยแพร่ภาพวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต (webcast)
ต่อผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อติดตามกระบวนการประชุมในระหว่าง
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติปัจจุบันของบริษัท
ผู้ฝากหลักทรัพย์ (และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์) ซึ่งมีหุ้นของบริษัท
ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับซีดีพี สามารถสั่งให้ซีดีพีใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน
โดยกรอกแบบค�ำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง
ซีดีพีตามวันที่ก�ำหนดไว้ อนึ่ง แบบค�ำสั่งการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว
จะระบุวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะเดียวกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในทางปฏิบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ฝาก
หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิของตนในการออกเสียงตามวาระ
การประชุมผ่านซีดีพีได้อย่างเต็มที่
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท
้ รงคุณวุฒแิ ละมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม จ�ำนวน 4 ท่าน
ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
นายอึง๊ ตัก พัน และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ ระหว่างปี
มีการเปลีย
่ นแปลงกรรมการตรวจสอบ โดยนายมนู เลียวไพโรจน์ ครบวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ประจ�ำปี 2562 และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษท
ั อีก
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามที่ระบุในคู่มือส�ำหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
รวมทั้งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
และหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรวม 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้
ในรายงานการก�ำกับดูแลกิจการในรายงานประจ�ำปี การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท
ทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มการเงิน
และบัญชี โดยให้ความส�ำคัญกับเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters:
KAM) ในรายงานผูส
้ อบบัญชี นโยบายการบัญชี ประมาณการทีส
่ ำ� คัญ และการ
เปิดเผยข้อมูล โดยการซักถามและพิจารณาความเชื่อถือได้ของตัวเลขประมาณการ
ข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและข้อก�ำหนดของกฎหมาย ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและ
ตรวจสอบแล้วพร้อมรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง เพื่อรับทราบและหารือกันอย่าง
เป็นอิสระถึงการปฏิบต
ั งิ านของผูส
้ อบบัญชีและผูต
้ รวจสอบภายใน แผนการสอบบัญชี
ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน
ความเห็นและประเด็นที่พบจากการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึง
อุปสรรคปัญหาในระหว่างการตรวจสอบ ซึง่ ทัง้ ผูส
้ อบบัญชีและผูต
้ รวจสอบภายในแจ้งว่า
ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ ไม่มีอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ไม่มีความขัดแย้งกับฝ่ายจัดการ

2. การสอบทานรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟมีการด�ำเนินการ
กับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีความเห็นว่า
กลุ่มบริษัทไทยเบฟได้ด�ำเนินการตามนโยบายการเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่ได้รับ
การอนุมต
ั จิ ากทีป
่ ระชุมผูถ
้ อื หุน
้ ธุรกรรมทีท
่ ำ� กับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียได้กระท�ำขึน
้
เสมือนหนึง่ เป็นธุรกรรมที่ทำ� กับบุคคลภายนอก สมเหตุสมผลตามข้อก�ำหนด
ทางการค้าปกติ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษท
ั และมีการอนุมต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนอย่างเหมาะสม
รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยพบว่า
กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีในการประเมินการควบคุมภายใน
ของบริษัทในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงินและผลการตรวจสอบภายใน
ที่รายงานว่า ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ

4. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ� กับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของ
บริษัทตั้งแต่การอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี การก�ำกับดูแลให้ส�ำนักตรวจสอบ
ั ห
ิ น้าทีไ่ ด้อย่างอิสระโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบต
การสอบทานการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและการติดตาม
ปรับปรุงแก้ไขประเด็นทีม
่ น
ี ย
ั ส�ำคัญ รวมทัง้ ความเพียงพอของทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น
ในการปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบ การให้คำ� แนะน�ำในการปฏิบต
ั งิ านเพือ่ ให้การปฏิบต
ั งิ านของ
ส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบต
ั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในและแผนการตรวจสอบทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ิ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน
ประจ�ำปีของส�ำนักตรวจสอบภายใน

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากผลการปฏิบต
ั งิ าน ความรู้
ความสามารถ ความช�ำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าสอบบัญชีและ
ค่าบริการทางวิชาชีพอืน
่ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีของปีทผ
ี่ า่ นมา รวมทัง้ ขอบเขตของ
งานให้บริการทางวิชาชีพอืน
่ ดังกล่าวโดยเห็นว่า ไม่มผ
ี ลกระทบต่อความเป็นอิสระของ
ผูส้ อบบัญชี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษท
ั เพือ่ พิจารณาและขออนุมต
ั จิ าก
ทีป
่ ระชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ประจ�ำปี 2563 ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษท
ั เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษท
ั และอนุมต
ั ค
ิ า่ สอบบัญชีประจ�ำปี 2563
นอกจากนี้ ส�ำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งให้ส�ำนักงานหรือบริษัทสอบบัญชีอื่นที่แตกต่างจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศจ�ำนวน 13 บริษัท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า การแต่งตั้งดังกล่าวจะไม่ลดทอน
มาตรฐานและประสิทธิภาพของการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
โดยสรุป ในรอบปีบญ
ั ชีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบต
ั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีก
่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใส โดยมีความเห็นว่า กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ
ได้ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องในสาระส�ำคัญและเชือ่ ถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รายการระหว่างกันหรือรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ตอ่ บริษท
ั และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ บริษท
ั ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี มีการบริหาร
ความเสีย
่ งและการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ ได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข้อง

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ทีเ่ กีย
่ วข้อง การกำ�กับดูแลกิจการทีด
่ ี การบริหารความเสีย
่ ง
และการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี การรายงานผลตรวจสอบภายในจากส�ำนักตรวจสอบภายใน
และผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของ

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะ
บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษท
ั ) ตามล�ำดับ ซึง่ ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม
่ บริษท
ั และบริษท
ั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
่ วข้อง
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบต
ั ต
ิ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน
่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดง
ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ตามล�ำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการด�ำเนินงานรวมและ
ผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือ เรือ่ งต่าง ๆ ทีม
่ น
ี ย
ั ส�ำคัญทีส
่ ด
ุ ตามดุลพินจิ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

การซื้อธุรกิจ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 4 และ 5 ในงบการเงินรวม

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทได้เสร็จสิ้นการประมูลมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิของ SABECO และฮาวี ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2560 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามล�ำดับ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทบันทึก
ค่าความนิยมจ�ำนวน 130,749 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่
และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ
ได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อสะท้อนการประเมินมูลค่าที่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้
อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
• อ่านสัญญาซื้อขายธุรกิจเพื่อท�ำความเข้าใจถึงข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ที่ส�ำคัญ
• ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
ทั้งหมด รวมถึงสิ่งตอบแทนในการซื้อซึ่งประเมินโดยกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติและวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่า
• ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคา
อิสระของกลุ่มบริษัท
• ใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของ เคพีเอ็มจี
ในการประเมินความเหมาะสมของค่าตัวแปรทางการเงินที่เป็น
ตัวก�ำหนดอัตราคิดลด การระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตน วิธีการประเมิน
มูลค่า และความสมเหตุสมผลในการค�ำนวณที่เกี่ยวข้องกับการระบุ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• การประเมินความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การบันทึกบัญชีตามวิธีซื้อส�ำหรับการรวมธุรกิจมีความซับซ้อนและต้องใช้
ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งก�ำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องท�ำการประเมิน
มูลค่ายุตธ
ิ รรมของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาและหนีส
้ น
ิ ทีร่ บ
ั มา รวมถึงสิ่งตอบแทน
ในการซื้อ โดยผลแตกต่างจะถูกบันทึกเป็นค่าความนิยม
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจาก
การบัญชีส�ำหรับการซื้อธุรกิจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน การระบุและการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ดุลยพินิจอย่างมีนัยส�ำคัญ และจ�ำนวนของมูลค่าตอบแทนที่โอนเพื่อ
ซื้อธุรกิจมีนัยส�ำคัญต่องบการเงินรวม
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 4 11 16 และ 17 ในงบการเงินรวม

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม และมีค่าความนิยมและสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนอย่างมีสาระส�ำคัญ
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจหลายแห่ง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
• ส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม พิจารณาการประเมินข้อบ่งชี้เรื่องการ
ด้อยค่าของผู้บริหาร
• พิจารณาการก�ำหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งค่าความ
นิยมได้ถูกปันส่วนโดยใช้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ของข้าพเจ้า
• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
ของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติหลักที่ผู้บริหารใช้ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยเปรียบเทียบประมาณการอัตรา
การเติบโตของยอดขายและอัตราก�ำไรขัน
้ ต้นกับผลการด�ำเนินงานใน
อดีตและแผนการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต ในการประเมินความเหมาะสม
ของอัตราคิดลดทีใ่ ช้โดยเปรียบเทียบกับอัตราต้นทุนถัวเฉลีย
่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
ของเงินทุนของอุตสาหกรรมทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั ด�ำเนินกิจการอยู่
• พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณกระแสเงินสด
ในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
• การประเมินความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ผู้บริหารท�ำการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้เรื่อง
การด้อยค่าหรือไม่ ผู้บริหารมีการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการ
คิดลดประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดจากการด�ำเนินงานของแต่ละ
ส่วนงาน โดยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตเกิดจากการ
ประมาณการก�ำไรในอนาคตรวมถึงสมมติฐานที่ส�ำคัญ เช่น อัตราการ
เติบโตของยอดขายและก�ำไรในอนาคต อัตราคิดลดของแต่ละส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณในการก�ำหนดข้อสมมติ และ
มีความไม่แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคต ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญในการตรวจสอบ

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่งได้อธิบายถึง
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทจากการน�ำนโยบายการบัญชี เรื่องเครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง มาถือ
ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ตัวเลขเปรียบเทียบที่น�ำมาแสดงนี้
น�ำมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ
หลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3 ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้
ข้อมูลอื่น
ผูบ
้ ริหารเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน
่ ข้อมูลอืน
่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยู่
ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�ำปี
จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้น
เมื่อจัดท�ำแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญ
กับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบ
ในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�ำเนินงาน
ต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย
่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงาน
หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส
้ อบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชือ่ มัน
่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญ เมือ่ คาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย
่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ด
ั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบต
ั งิ านตามวิธก
ี ารตรวจสอบ
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งเหล่ า นั้ น และได้ ห ลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี
ทีเ่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดเนือ่ งจาก
การทุจริตอาจเกีย
่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการ
เปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ
ถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและ
บริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4409

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
22 พฤศจิกายน 2562

• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มี
การน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มี
นัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจน
เรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

157

158

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน

30 กันยายน

1 ตุลาคม

30 กันยายน

30 กันยายน

2562

2561

2560

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้า

7

24,362,475

22,529,716

9,929,210

72,249

92,698

6, 8

5,094,230

4,294,425

2,627,222

978,610

667,775

1,664,328

1,789,128

620,566

156,198

168,069

ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6

1,079,684

1,621,436

316,726

6,589,392

5,244,948

สินค้าคงเหลือ

9

42,876,370

42,184,806

37,761,172

-

-

10

2,241,005

2,808,730

4,666,130

515,718

243,563

77,318,092

75,228,241

55,921,026

8,312,167

6,417,053

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษท
ั ร่วมและการร่วมค้า

11

79,345,370

82,118,052

78,579,109

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

-

-

-

335,267,666

333,695,916

629,607

734,275

168,388

2,500

2,500

6

149,324

130,700

107,470

6,687,763

10,671,332

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

14

1,678,107

1,715,217

1,522,947

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

59,737,355

60,457,810

48,531,803

96,798

168,757

ค่าความนิยม

5, 16

145,937,769

153,585,669

6,963,821

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

5, 17

38,182,643

40,394,808

317,545

105,611

52,782

สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

18

1,584,282

942,523

509,342

934,052

299,530

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19

2,677,922

2,615,018

1,825,403

233,820

242,475

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

329,922,379

342,694,072

138,525,828

343,328,210

345,133,292

รวมสินทรัพย์

407,240,471

417,922,313

194,446,854

351,640,377

351,550,345

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและ
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน

30 กันยายน

1 ตุลาคม

30 กันยายน

30 กันยายน

2562

2561

2560

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)

หนี้สินหมุนเวียน
20

11,911,922

4,765,853

5,703,438

9,450,000

2,000,000

6, 21

7,706,071

7,903,243

4,797,456

-

-

เจ้าหนี้อื่น

22

12,764,455

8,390,830

6,467,508

658,622

484,881

หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี

20

9,689,394

1,700,700

-

9,689,394

-

ตั๋วเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

20

6,660

8,016,237

24,950,451

-

8,000,000

6, 20

348,489

628,515

384,157

5,541,362

9,179,071

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

-

-

4,500

-

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

2,069,419

2,267,816

3,453,496

-

-

4,053,633

3,786,206

1,909,713

161,408

47,403

48,550,043

37,459,400

47,670,719

25,500,786

19,711,355

6, 20

2,366

812

221

38,359,494

27,794,779

หุ้นกู้

20

170,173,292

126,909,756

2,000,000

170,173,292

126,909,756

ตั๋วเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

20

27,801,411

89,893,784

8,000,000

27,790,291

89,862,129

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

4,445,520

4,519,668

868,303

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

24

4,783,469

3,436,930

3,088,932

295,610

265,292

1,159,664

228,946

99,192

880,299

148

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

208,365,722

224,989,896

14,056,648

237,498,986

244,832,104

รวมหนี้สิน

256,915,765

262,449,296

61,727,367

262,999,772

264,543,459

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

23

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

159

160

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน

30 กันยายน

1 ตุลาคม

30 กันยายน

30 กันยายน

2562

2561

2560

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

25

ทุนจดทะเบียน

25,155,025

25,155,025

25,155,025

25,155,025

25,155,025

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

25,113,533

25,111,321

25,110,025

25,113,533

25,111,321

(19,718,440)

(19,718,440)

(19,718,440)

31,035

31,035

25

17,285,426

17,241,995

17,215,737

17,285,426

17,241,995

26

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

120,219,545

108,864,728

106,511,717

44,119,596

41,664,409

(29,941,004)

(13,447,882)

(3,032,549)

(808,985)

58,126

115,859,060

120,951,722

128,986,490

88,640,605

87,006,886

34,465,646

34,521,295

3,732,997

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

150,324,706

155,473,017

132,719,487

88,640,605

87,006,886

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

407,240,471

417,922,313

194,446,854

351,640,377

351,550,345

ผลต่างจากการปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผูถ
้ อื หุน
้

27

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

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

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

2562

2561

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ

28
6, 35

267,356,561

229,695,094

-

-

6

-

-

11,679,843

6,934,766

6, 12

15,266

23,144

11,341,192

17,932,804

6

1,144,591

703,867

838,727

799,682

10,636

84,235

8,060

14,570

738,080

2,092,089

35,738

72,284

269,265,134

232,598,429

23,903,560

25,754,106

ก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

6

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

28

ต้นทุนขาย

6, 9

189,966,059

162,893,247

-

-

6

-

-

3,077,918

3,139,887

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

6, 29

28,713,250

26,541,251

-

-

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

6, 30

16,170,599

15,455,795

615,717

593,341

24

798,457

-

42,906

-

6, 33

7,150,398

4,964,770

8,217,341

4,992,820

242,798,763

209,855,063

11,953,882

8,726,048

4,845,162

3,818,028

-

-

31,311,533

26,561,394

11,949,678

17,028,058

-

(2,458,196)

-

-

31,311,533

24,103,198

11,949,678

17,028,058

(5,228,792)

(4,494,424)

331,176

233,272

26,082,741

19,608,774

12,280,854

17,261,330

ต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)

11

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้และรายการที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงานปกติ
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานปกติ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ

5

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

34

161

162

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

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

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

2562

2561

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)

การแบ่งปันก�ำไร
23,272,394

17,942,878

12,280,854

17,261,330

2,810,347

1,665,896

-

-

26,082,741

19,608,774

12,280,854

17,261,330

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

0.93

0.71

0.49

0.69

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

0.93

0.71

0.49

0.69

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

13

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

36

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน
หมายเหตุ

2562

2561

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)

ก�ำไรส�ำหรับปี

26,082,741

19,608,774

12,280,854

17,261,330

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในก�ำไรหรือขาดทุน
การตีราคามูลค่าที่ดินใหม่

15

870,420

-

-

-

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ที่กำ� หนดไว้

24

(506,228)

(30,676)

(33,238)

(18,227)

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

34

(76,627)

44,702

1,849

5,798

287,565

14,026

(31,389)

(12,429)

(1,070,495)

-

(1,070,495)

-

(1,462,767)

(1,037,546)

-

-

(16,281,370)

(9,907,627)

-

-

23,296

15,963

-

-

213,517

2,327

214,099

-

(18,577,819)

(10,926,883)

(856,396)

-

(18,290,254)

(10,912,857)

(887,785)

(12,429)

7,792,487

8,695,917

11,393,069

17,248,901

6,404,748

7,482,049

11,393,069

17,248,901

1,387,739

1,213,868

-

-

7,792,487

8,695,917

11,393,069

17,248,901

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในก�ำไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกัน
ความเสี่ยง กระแสเงินสด
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และร่วมค้า

11

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

34

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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25,111,321 (19,718,440)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

-

-

-

-

-

17,241,995

-

-

-

26,258

-

-

-

26,258

-

26,258

17,215,737

-

17,215,737

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

(15,569,019)

-

106,511,717

426,107

106,085,610

2,900,000

-

-

-

-

-

-

-

108,864,728

17,921,967

(20,911)

17,942,878

(15,568,956)

63

-

63

(9,403,599)

58,126

(12,513,945)

(9,403,599)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3,110,346)

22,464

(3,132,810)

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการ
เงิน

-

24,585

-

-

-

24,585

-

24,585

33,541

-

33,541

ทุนส�ำรอง
อื่นการจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็น
ยังไม่ได้
เกณฑ์
จัดสรร

- (15,569,019)

-

-

2,900,000

-

2,900,000

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ก�ำไรสะสม

งบการเงินรวม

5,002,515

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,002,515

-

5,002,515

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคา
สินทรัพย์

10,905

1,227

1,227

-

-

-

-

-

-

-

-

9,678

-

9,678

ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
เผื่อขาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(6,005,483)

(1,037,546)

(1,037,546)

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,967,937)

(242,087)

(4,725,850)

ส่วนแบ่งก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า

(13,447,882)

(10,439,918)

(10,439,918)

-

24,585

-

-

-

24,585

-

24,585

(3,032,549)

(219,623)

(2,812,926)

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

120,951,722

7,482,049

(10,460,829)

17,942,878

(15,516,817)

63

-

63

(15,516,880)

(15,569,019)

52,139

128,986,490

206,484

128,780,006

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

34,521,295

1,213,868

(452,028)

1,665,896

29,574,430

30,139,741

29,520,742

618,999

(565,311)

(565,311)

-

3,732,997

-

3,732,997

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

155,473,017

8,695,917

(10,912,857)

19,608,774

14,057,613

30,139,804

29,520,742

619,062

(16,082,191)

(16,134,330)

52,139

132,719,487

206,484

132,513,003

(พันบาท)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
- ปรับปรุงใหม่

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไร

-

-

-

-

-

-

-

(19,718,440)

-

-

1,296

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี - ปรับปรุงใหม่

-

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสีย
		 ในบริษัทย่อย

-

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ผ่านการรวมธุรกิจ - ปรับปรุงใหม่

1,296

-

1,296

25,110,025

-

-

5
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3

ผลต่างจากการ
ปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจ

25,110,025 (19,718,440)

การได้มาของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
โดยการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
		พนักงานระยะยาว

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
- ปรับปรุงใหม่

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
		นโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ตามรายงานในปีก่อน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

164
งบการเงิน

5

ผลกระทบจากการประเมินมูลค่า
		ยุติธรรมจากการซื้อธุรกิจ

37

		เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

2,212

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

25,113,533

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

-

-

-

-

-

43,431

-

-

43,431

-

43,431

(19,718,440) 17,285,426

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

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

ผลต่างจากการ
ปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

-

2,212

-

2,212

25,111,321

-

-

25,111,321

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสีย
		 ในบริษัทย่อย

การได้มาของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมโดยการควบคุมไม่
เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสีย
		 ในบริษัทย่อย

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

27

		ค่าใช้จา่ ยแผนการก�ำหนดค่าตอบแทน
		 พนักงานระยะยาว

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- ปรับปรุงใหม่

3

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
		นโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ตามรายงานในปีก่อน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยังไม่ได้
จัดสรร

(174,620)

13,896

(1,738,060)

(1,738,060)

(9,794,278)

(9,794,278)

-

22,887,155

(385,239)

23,272,394

2,900,000 120,219,545

-

-

-

- (11,532,338)

-

-

-

-

-

2,900,000 108,864,728

-

-

2,900,000 109,025,452

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ก�ำไรสะสม

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

-

26,014

(14,639,749)

-

-

-

-

-

-

-

47,411 (27,153,694)

- (14,639,749)

-

-

(10,715)

-

-

(10,715)

-

(10,715)

58,126 (12,513,945)

-

-

58,126 (12,539,959)

ทุน
ส�ำรองอื่นการจ่าย
โดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์

งบการเงินรวม

5,452,816

450,301

450,301

-

-

-

-

-

-

-

5,002,515

-

-

5,002,515

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคา
สินทรัพย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส�ำรองการ
ป้องกัน
ความเสี่ยง
กระแส
เงินสด

37,109 (856,396)

26,204 (856,396)

26,204 (856,396)

-

-

-

-

-

-

-

10,905

-

-

10,905

ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
เผื่อขาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

(33,188)

(174,620)

(19,292)

15,096,470

-

-14,921,850

(19,292)

34,928
(2,621,324) (12,415,602)

-

(1,738,060)

(1,738,060)

1,177,936

1,177,936

(560,124)

(560,124)

(9,759,350) (2,621,324) (12,380,674)

(9,794,278)

34,928

-

23,272,394
6,404,748

1,387,739

7,792,487
(7,468,250) (29,941,004) 115,859,060 34,465,646 150,324,706

(1,462,767) (16,482,407)

26,082,741
(1,422,608) (18,290,254)

2,810,347

(10,715) (11,497,410) (1,443,388) (12,940,798)

-

-

(10,715)

-

(10,715)

(1,462,767) (16,482,407) (16,867,646)

-

-

-

-

-

-

-

(6,005,483) (13,447,882) 120,951,722 34,521,295 155,473,017

-

(59,202)

(5,946,281) (13,414,694) 121,145,634 19,424,825 140,570,459

ส่วนแบ่งก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
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37

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

17,241,995

31,035

25,111,321

2,900,000

-

-

-

-

-

-

2,900,000

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

41,664,409

17,248,901

(12,429)

17,261,330

(15,569,019)

(15,569,019)

-

39,984,527

ก�ำไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

58,126

-

-

-

24,585

-

24,585

33,541

ทุนส�ำรองอื่นการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

องค์ประกอบอืน
่
ของส่วนของผูถ
้ อื หุน
้

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

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

-

-

-

26,258

-

26,258

17,215,737

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

-

-

-

-

-

-

31,035

ผลต่างจากการ
ปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจ

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

1,296

-

1,296

25,110,025

ทุนเรือนหุ้นที่
ออกและช�ำระแล้ว

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

27

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

166
งบการเงิน

37

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

25,113,533

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

2,212

-

2,212

25,111,321

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่
บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ
้ อื หุน
้

27

ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนด
		 ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562

31,035

-

-

-

-

-

-

31,035

ผลต่างจากการ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจ
หมายเหตุ
และช�ำระแล้ว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

17,285,426

-

-

-

43,431

-

43,431

17,241,995

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

2,900,000

-

-

-

-

-

-

2,900,000

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

44,119,596

12,249,465

(31,389)

12,280,854

(9,794,278)

(9,794,278)

-

41,664,409

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

47,411

-

-

-

(10,715)

-

(10,715)

58,126

(856,396)

(856,396)

(856,396)

-

-

-

-

-

ส�ำรองการ
ป้องกัน
ความเสี่ยง
กระแสเงินสด

(808,985)

(856,396)

(856,396)

-

(10,715)

-

(10,715)

58,126

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนส�ำรองอื่นการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

88,640,605

11,393,069

(887,785)

12,280,854

(9,759,350)

(9,794,278)

34,928

87,006,886

(พันบาท)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

2562

2561

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
26,082,741

19,608,774

12,280,854

17,261,330

6,634,553

6,085,970

52,259

42,832

(1,144,591)

(703,867)

(838,727)

(799,682)

7,150,398

5,071,497

8,217,341

4,992,820

(2,582)

23,229

(85)

(206)

8,851

8,371

-

-

50,000

50,000

9,375

9,375

(กลับรายการ) ขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

151,930

(21,467)

-

-

ขาดทุน (ก�ำไร) จากการขายและตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

117,894

(10,923)

-

-

-

(2,405)

-

-

46

200

-

-

ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายและตัดบัญชี ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น

105,231

(269,576)

9

(35)

ขาดทุน (ก�ำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น

(23,212)

100,337

-

-

41,206

672,752

-

-

เงินปันผลรับ

(15,266)

(23,144)

(11,341,192)

(17,932,804)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

361,296

273,008

43,749

24,959

ก�ำไรส�ำหรับปี
ปรับรายการที่กระทบก�ำไร (ขาดทุน)
เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

8

ตัดจ�ำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ช�ำนาญการ

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน

24

798,457

-

42,906

-

ค่าใช้จ่ายโครงการค่าตอบแทนระยะยาว

27

36,120

46,305

12,863

17,532

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

2562

2561

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)

15

(47,423)

(867,962)

-

-

6, 11

(4,845,162)

(3,818,028)

-

-

34

5,228,792

4,494,424

(331,176)

(233,272)

40,689,279

30,717,495

8,148,176

3,382,849

(811,623)

188,187

(310,835)

(98,707)

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

563,974

(64,929)

(5,363)

(24,887)

ลูกหนี้อื่น

312,605

(487,139)

11,551

(103,091)

(610,941)

(194,185)

-

-

462,484

2,354,119

(359,553)

(212,494)

เจ้าหนี้การค้า

(179,174)

(273,487)

-

-

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(280,827)

241,083

452,101

353,337

เจ้าหนี้อื่น

4,177,752

(3,202,677)

72,864

85,045

509,331

194,661

113,934

2,786

(314,370)

(199,610)

(89,574)

(8,933)

(19,127)

(27,999)

-

-

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

44,499,363

29,245,519

8,033,301

3,375,905

จ่ายภาษีเงินได้

(6,023,842)

(6,965,318)

-

(153,841)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

38,475,521

22,280,201

8,033,301

3,222,064

ค่าสินไหมทดแทนจากไฟไหม้
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้า

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

169

170

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

2562

2561

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
957,886

665,027

835,551

817,206

2,529,241

2,661,352

11,341,192

17,932,804

(4,494,904)

(1,831,320)

-

-

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้น

-

-

(19,288,827)

(44,810,575)

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง

-

-

21,958,877

40,496,720

เงินสดจ่ายส�ำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

(1,571,750)

(190,632,921)

23,012

618,999

-

-

เงินสดจ่ายส�ำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ทางอ้อม

(493,294)

-

-

-

เงินสดจ่ายส�ำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า

(934,830)

-

-

-

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

29,101

-

-

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

(2,500)

-

-

30

238

-

-

(5,643,324)

(5,718,837)

(30,375)

(95,414)

150,249

451,772

5

41

(171,193)

(1,718,150)

(1,180)

(6,513)

222

77,916

1

-

(112,904)

(393,313)

(720)

(197)

(255,395)

(186,937,923)

-

-

(8,445,204)

(192,097,638)

13,242,774

(176,298,849)

(6,869,858)

(4,693,483)

(7,911,362)

(4,658,836)

(271,613)

(449,420)

(271,612)

(344,950)

(9,794,278)

(15,569,019)

(9,794,278)

(15,569,019)

รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ทางอ้อม

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

5

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน

2562

2561

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(พันบาท)

(2,621,324)

(565,311)

-

-

(302,446)

483,830

-

-

44,635,448

84,170,281

40,000,000

80,600,000

(36,992,468)

(86,558,312)

(32,550,000)

(82,600,000)

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

-

(4,500)

-

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

80,958,768

75,549,311

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

(73,189,561)

(78,956,665)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

8,142,830

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

(1,308,879)

(7,842,050)

53,000,000

127,000,000

53,000,000

127,000,000

ช�ำระคืนหุ้นกู้

(1,700,700)

(299,300)

-

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

18,780,400

163,866,361

18,770,400

100,000,000

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(89,039,012)

(96,311,521)

(89,000,000)

(35,000,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(31,175,851)

171,069,606

(21,296,524)

166,320,621

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(1,145,534)

1,252,169

(20,449)

(6,756,164)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

11,516,076

9,929,210

92,698

6,848,862

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ

(740,238)

334,697

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน

9,630,304

11,516,076

72,249

92,698

14,732,171

11,013,640

-

-

24,362,475

22,529,716

72,249

92,698

1,741,529

1,741,477

4,793

4,205

-

-

8,301

4,351

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินสดรับจากหุ้นกู้

20

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

7

รายการที่ไม่เป็นเงินสด
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
ลูกหนี้อื่นค่าตอบแทนระยะยาว-หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

171
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ

สารบัญ

หมายเหตุ

สารบัญ

1.

ข้อมูลทั่วไป

23.

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2.

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

24.

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

25.

ทุนเรือนหุ้น

4.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

26.

ส�ำรอง

5.

การซื้อธุรกิจและการปรับปรุงใหม่

27.

6.

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - แผนการก�ำหนด
ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว

7.

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

28.

ส่วนงานด�ำเนินงาน

8.

ลูกหนี้การค้า

29.

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

9.

สินค้าคงเหลือ

30.

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

10.

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

31.

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

11.

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

32.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

12.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

33.

ต้นทุนทางการเงิน

13.

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม

34.

ภาษีเงินได้

14.

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

35.

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

15.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

36.

ก�ำไรต่อหุ้น

16.

ค่าความนิยม

37.

เงินปันผล

17.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

38.

เครื่องมือทางการเงิน

18.

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

39.

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

19.

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

40.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

20.

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

41.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

21.

เจ้าหนี้การค้า

42.

การจัดประเภทรายการใหม่

22.

เจ้าหนี้อื่น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549
บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและให้บริการด้านการจัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ด�ำเนินธุรกิจ
หลักเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจ�ำหน่าย เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และไม่ผสมแอลกอฮอล์ และอาหาร รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดังนี้
บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

2562

2561

บริษัทย่อยทางตรง
1. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตเบียร์ น�้ำดื่มและน�้ำโซดา

ไทย

100.00

100.00

2. บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด

ผลิตเบียร์ น�้ำดื่มและน�้ำโซดา

ไทย

100.00

100.00

3. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผลิตเบียร์ น�้ำดื่มและน�้ำโซดา

ไทย

100.00

100.00

4. บริษัท แสงโสม จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

5. บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

6. บริษัท มงคลสมัย จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

7. บริษัท ธนภักดี จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

8. บริษัท กาญจนสิงขร จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

9. บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

10. บริษัท อธิมาตร จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

11. บริษัท เอส. เอส. การสุรา จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

12. บริษัท แก่นขวัญ จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

13. บริษัท เทพอรุโณทัย จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

14. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

15. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

16. บริษัท สีมาธุรกิจ จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

17. บริษัท นทีชัย จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

18. บริษัท หลักชัยค้าสุรา จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

19. บริษัท สุราพิเศษทิพราช จ�ำกัด

ผลิตสุรา

ไทย

100.00

100.00

20. บริษัท ประมวลผล จ�ำกัด

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสุรา

ไทย

100.00

100.00

21. บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จ�ำกัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

22. บริษัท ป้อมกิจ จ�ำกัด

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายเบียร์ น�ำ้ ดืม
่ และโซดา

ไทย

100.00

100.00

23. บริษัท ป้อมคลัง จ�ำกัด

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายเบียร์ น�ำ้ ดืม
่ และโซดา

ไทย

100.00

100.00

24. บริษัท ป้อมโชค จ�ำกัด

ผูจ้ ด
ั จ�ำหน่ายเบียร์ น�ำ้ ดืม
่ และโซดา

ไทย

100.00

100.00
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

2562

2561

บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)
25. บริษัท ป้อมเจริญ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

26. บริษัท ป้อมบูรพา จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

27. บริษัท ป้อมพลัง จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

28. บริษัท ป้อมนคร จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

29. บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ น�้ำดื่มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

30. บริษัท น�ำยุค จ�ำกัด

ผู้จัดจ�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
และเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

39. บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา
และเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

40. บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์ สุรา
และเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

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

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

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

2562

2561

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

จัดจ�ำหน่ายวัสดุ และบริการ
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�ำหน่ายก๊าซชีวภาพ

ไทย

100.00

100.00

52. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายขวด

ไทย

100.00

100.00

53. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด

บริการขนส่งและจัดจ�ำหน่าย

ไทย

100.00

100.00

54. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

ให้บริการด้านโฆษณา
และส่งเสริมการตลาด

ไทย

100.00

100.00

55. บริษัท ทศภาค จ�ำกัด

ธุรกิจโฆษณา

ไทย

100.00

100.00

56. บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ให้บริการด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

ไทย

100.00

100.00

57. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ำกัด

จัดอบรม

ไทย

100.00

100.00

58. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จ�ำกัด

ถือครองเครื่องหมายการค้า

ไทย

100.00

100.00

59. บริษัท เบียร์ช้าง จ�ำกัด

ถือครองเครื่องหมายการค้า
และผลิตหัวเชื้อเบียร์

ไทย

100.00

100.00

60. บริษัท เบียร์อาชา จ�ำกัด

ถือครองเครื่องหมายการค้า
และผลิตหัวเชื้อเบียร์

ไทย

100.00

100.00

61. บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ำกัด 8

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม

ไทย

100.00

100.00

62. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
และจัดจ�ำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม

ไทย

79.66

79.66

63. บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด

บริหารจัดการศูนย์ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ไทย

100.00

100.00

64. International Beverage Holdings Limited

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

65. บริษัท เบฟโค จ�ำกัด 4

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

66. บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 4

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

67. บริษัท เบฟเทค จ�ำกัด

ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก
พลาสติกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ไทย

100.00

100.00

68. บริษัท น�ำ้ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด

วิสาหกิจเพื่อสังคม

ไทย

100.00

100.00

69. บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริหารจัดการทรัพย์สน
ิ และบริการ

ไทย

100.00

100.00

70. บริษัท เทรดดิชั่นแนล เทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(เดิม: บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด)

ผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

ไทย

100.00

100.00

71. บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

72. บริษัท ซี.เอ.ไอ. จ�ำกัด

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรม
ศิลปะและธุรกิจของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ไทย

100.00

-

73. บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

-

74. บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

ให้บริการด้านโฆษณา
และส่งเสริมการตลาด

ไทย

100.00

-
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

2562
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บริษัทย่อยทางอ้อม
75. บริษัท สุราไทยท�ำ จ�ำกัด 9

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสุรา

ไทย

99.90

99.90

76. บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จ�ำกัด 10

จัดจ�ำหน่ายสุรา

ไทย

100.00

100.00

77. บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จ�ำกัด 11

จัดจ�ำหน่ายสุรา

ไทย

100.00

100.00

78. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 2

ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม

ไทย

79.66

79.66

79. บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ำกัด 2

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ไทย

79.66

79.66

80. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด 2

จัดจ�ำหน่ายอาหาร

ไทย

79.66

79.66

81. Oishi International Holdings Limited 2

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ในต่างประเทศ

ฮ่องกง

79.66

79.66

82. บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 12

หยุดด�ำเนินกิจการ

ไทย

100.00

100.00

83. บริษัท สุราแม่โขง จ�ำกัด

ให้บริการค�ำปรึกษา

ไทย

100.00

100.00

84. บริษัท ช้าง คอร์ป จ�ำกัด 14

ให้บริการด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

ไทย

100.00

100.00

85. บริษัท เบียร์โค จ�ำกัด 1

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

86. บริษัท เวลวอเตอร์ จ�ำกัด 1

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

87. บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด 5

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

100.00

100.00

88. InterBev (Singapore) Limited 1

การตลาดและจัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สิงคโปร์

100.00

100.00

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

หยุดด�ำเนินกิจการ

กัมพูชา

100.00

100.00

90. InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
และให้บริการด้านตลาด

มาเลเซีย

100.00

100.00

91. Best Spirits Company Limited 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ฮ่องกง

100.00

100.00

92. International Beverage Holdings
(UK) Limited 1

ธุรกิจลงทุน

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

93. International Beverage Holdings
(China) Limited 1

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

94. Beer Chang International Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สิงคโปร์

100.00

100.00

95. International Beverage Trading Limited 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เบอร์มิวดา

100.00

100.00

96. InterBev Investment Limited 1

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

97. International Beverage Vietnam
Company Limited 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

100.00

100.00

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

ธุรกิจลงทุน

สิงคโปร์

100.00

100.00

99. BevCo Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

ฮ่องกง

100.00

100.00

100. International Beverage Trading Limited
(Hong Kong) Limited. 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ฮ่องกง

100.00

100.00

101. ASM International Limited 1

ธุรกิจลงทุน และ
บริการจัดการทรัพย์สิน

ฮ่องกง

100.00

-

102. Chang HK limited 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ฮ่องกง

100.00

-

103. International Breweries Limited 1

ธุรกิจลงทุน

ฮ่องกง

100.00

-
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104. บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 16

จัดหาสินค้าให้แก่ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

75.00

75.00

105. บริษัท ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น
(ประเทศไทย) จ�ำกัด 16

ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และ
กิจการห้องเย็นสาธารณะ

ไทย

75.00

75.00

106. บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด 17

ให้บริการด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

ไทย

100.00

99.97

107. บริษัท กรีนบีน จ�ำกัด 18

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

-

108. International Beverage Holdings
Limited USA, Inc. 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สหรัฐอเมริกา

100.00

100.00

109. Super Brands Company Pte. Ltd. 1

ถือครองเครื่องหมายการค้า

สิงคโปร์

100.00

100.00

110. Blairmhor Limited 1

ธุรกิจลงทุน

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

111. Inver House Distillers Limited 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสุรา

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

112. InterBev Trading (China) Limited 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

100.00

100.00

113. Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd. 1

ผลิตสุรา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

100.00

100.00

114. InterBev Trading (Hong Kong) Limited 1

ธุรกิจลงทุนและจัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม

ฮ่องกง

100.00

100.00

115. Blairmhor Distillers Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

116. Wee Beastie Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

118. Glen Calder Blenders Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

119. Hankey Bannister & Company Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

120. R. Carmichael & Sons Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

121. J MacArthur Junior & Company Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

122. Mason & Summers Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

123. James Catto & Company Limited 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

126. The Pulteney Distillery Co., Ltd. 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

127. The Balblair Distillery Co., Ltd. 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สหราชอาณาจักร

100.00

100.00

128. Interbev Timor, Unipessoal, Lda. 1

หยุดด�ำเนินกิจการ

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต

100.00

100.00

129. Chang Beer UK Limited 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สหราชอาณาจักร

100.00

-

130. Asiaeuro International Beverage
(Hong Kong) Litimed 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ฮ่องกง

51.00

51.00

131. Asiaeuro International Beverage
(Guangdong) Co., Ltd. 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

51.00

51.00

132. Dongguan LiTeng Foods Co., Ltd. 1

ธุรกิจกาแฟ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

51.00

-

133. Alliance Asia Investment Private Limited 1

ธุรกิจลงทุน

สิงคโปร์

100.00

100.00

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม

117. Moffat & Towers Limited

1

124. The Knockdhu Distillery Co., Ltd. 1
125. Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd.

1

177

178

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

2562

2561

100.00

100.00

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)
134. Alliance Strategic Investments Pte. Ltd. 1

ธุรกิจลงทุน

สิงคโปร์

135. Myanmar Supply Chain and Marketing
Services Co., Ltd. 1

บริการขนส่งและการตลาด

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

75.00

75.00

136. Grand Royal Group International
Company Limited 1
(เดิม: Myanmar Distillery Co., Ltd.)

ผลิตและการตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

75.00

75.00

137. International Beverages Trading
Company Limited 15

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

-

-

138. Vietnam F&B Alliance Investment
Joint Stock Company 1, 19

ธุรกิจลงทุน

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

99.00

49.00

139. Vietnam Beverage Company Limited 1, 19

ธุรกิจลงทุน

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

99.99

49.00

140. Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation 1, 19

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
บริการขนส่ง ผลิตอุปกรณ์เครือ่ งกล
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

53.58

26.26

141. Western - Saigon Beer Joint Stock Company 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

27.33

13.39

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

33.25

16.30

142. Chuong Duong Beverages Joint Stock Company 1 ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
อาหารกระป๋องและวัสดุ
143. Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock
Company 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

35.67

17.48

144. Binh Tay Liquor Joint Stock Company 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

50.00

24.51

145. Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol Joint Stock
Company 1

ผลิตเบียร์และเครื่องดื่ม
และให้บริการขนส่ง

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

29.95

14.68

146. Saigon - Nghetinh Beer Joint Stock Company 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
อาหารกระป๋องและวัสดุ

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

29.33

14.37

147. Saigon - Songlam Beer Joint Stock Company 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์
และเครื่องดื่ม น�ำเข้าและส่งออก

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

36.85

18.06

148. Sai Gon - Ha Noi Beer Corparation 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์
และเครื่องดื่ม น�ำเข้าและส่งออก

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

27.92

13.68

149. Sai Gon Beer Trading Company Limited 1

จัดจ�ำหน่ายเบียร์ แอลกอฮอล์
และเครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

53.58

26.26

150. Northern Sai Gon Beer Trading Joint Stock
Company 1

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์
และเครื่องดื่ม ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

50.75

24.87

151. Sai Gon Beer Bac Trung Bo Trading Joint Stock
Company 1

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

50.86

24.93

152. Saigon Beer Center Trading Joint Stock
Company 1

จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และไม่ผสมแอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์
พัสดุบรรจุ บริการขนส่ง

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

50.59

24.79

153. Bia Saigon Mien Trung Trading Joint Stock
Company 1

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์เครื่อง
ดื่ม ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

48.89

23.96

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

2562

2561

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)
154. Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading Joint
Stock Company 1

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

48.23

23.63

155. Saigon Beer Nam Trung Bo Trading Joint
Stock Company 1

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

48.30

23.67

156. Sai Gon Beer Eastern Trading Joint Stock
Company 1

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

48.59

23.81

157. Saigon Song Tien Beer Trading Joint Stock
Company 1

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

48.23

23.63

158. Saigon Song Hau Beer Trading Joint Stock
Company 1

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

48.23

23.63

159. Sa Be Co Mechanical Co.,Ltd 1

ผลิตอุปกรณ์ใช้ในการผลิตอาหาร
ติดตั้งและบ�ำรุงรักษาระบบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

53.58

26.26

160. Saigon Soc Trang Beer One Member
Limited Company 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์ มอลต์
ยีสต์ น�้ำแร่ น�ำ้ บริสุทธิ์บรรจุขวด

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

27.33

13.39

161. Sai Gon Beer Northeast Trading Joint Stock
Company 1

จัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เบียร์
เครื่องดื่ม ให้บริการขนส่ง
และคลังสินค้า

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

48.47

23.75

162. Sai Gon - Ha Tinh Beer One Member Company
Limited 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์ มอลต์
ยีสต์ น�้ำแร่ น�ำ้ บริสุทธิ์บรรจุขวด

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

53.58

26.26

163. Sai Gon Beer Packaging Joint Stock
Company 1

ผลิตอาหารกระป๋อง
สินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษและโลหะ

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

41.16

20.17

164. Saigon Beer Company Limited 1

เครื่องดื่มค้าส่ง

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

53.58

26.26

165. Saigon Beer Group Company Limited 1

เครื่องดื่มค้าส่ง

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

53.58

26.26

166. บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม

ไทย

64.67

64.67

167. บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด 1

ธุรกิจลงทุน

ไทย

64.67

64.67

168. บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ำกัด 1

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม

ไทย

64.67

64.67

169. บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จ�ำกัด

บริการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ไทย

64.67

64.67

170. Great Brands Limited 1

บริหารตราสินค้า

ฮ่องกง

64.67

64.67

171. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ำกัด 1

ผลิตและจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม
่ ชูกำ� ลัง

ไทย

64.67

64.67

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

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายน�้ำดื่ม
และเครื่องดื่มชูกำ� ลัง และตัวแทน
จ�ำหน่ายสุรา

ไทย

99.84

99.84

173. บริษัท ช้างเบียร์ จ�ำกัด 1

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

174. บริษัท โซ วอเตอร์ จ�ำกัด 1

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100.00

100.00

175. Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 2

ธุรกิจบริหารตราสินค้า
และให้ค�ำปรึกษา

สิงคโปร์

79.66

79.66

1

179

180

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

2562

2561

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)
176. Oishi Myanmar Limited 2

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

43.81

43.81

177. Oishi Group Limited Liability Company 2

บริการให้ค�ำปรึกษา
การบริหารด้านการตลาด

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

79.66

79.66

178. บริษัท ก้อยเกี่ยว จ�ำกัด 7

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ไทย

51.00

51.00

179. บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ำกัด 7

ธุรกิจร้านเบเกอรี่

ไทย

70.00

70.00

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

100.00

100.00

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

100.00

100.00

ธุรกิจร้านอาหาร

ไทย

76.00

76.00

183. Fraser and Neave, Limited 3

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม และสิ่งพิมพ์

สิงคโปร์

28.46

28.48

184. Frasers Property Limited 3

การพัฒนาและลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์

สิงคโปร์

28.25

28.33

185. Liquorland Limited 3

ลิขสิทธิ์

สหราชอาณาจักร

49.49

49.49

186. บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 6

ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ไทย

25.87

25.87

187. Thanh Nam Consultant Investment Engineering and Technology Transfer
Joint Stock Company

ให้บริการที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง
และออกแบบ

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

15.31

7.50

188. Mechanical and Industrial Construction
Joint Stock Company

ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรสะพาน
และถนนและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
อุตสาหกรรม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

13.93

6.83

189. Saigon Tay Do Beer - Beverage Joint
Stock Company

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์
เบียร์ เครื่องดื่ม นมถั่วเหลือง
และน�้ำผลไม้

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

14.80

7.25

190. Saigon Binh Tay Beer Group Joint Stock
Company

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหาร
เครื่องดื่ม เบียร์ แอลกอฮอล์
วัสดุก่อสร้าง ให้บริการก่อสร้าง
อุตสาหกรรมและโยธา

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

11.68

5.72

191. Saigon - Baclieu Beer Joint Stock Company

ผลิตเบียร์ แอลกอฮอล์
และเครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

5.47

2.68

192. Truong Sa Food - Food Business Joint Stock
Company

ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

20.70

10.14

193. Saigon - Phutho Beer Joint Stock
Company

ผลิตเบียร์ แอลกอฮอล์
และเครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

16.53

8.10

194. Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock
Company

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์ เครือ่ งดืม
่ และพัสดุอะไหล่

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

17.36

8.51

195. Tan Thanh Investment Trading
Company Limited

ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

15.54

7.62

196. Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company

ผลิตเบียร์ แอลกอฮอล์
และเครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

10.72

5.25

180. บริษัท บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด 7
181. บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด

7

182. บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ�ำกัด 7

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

2562

2561

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

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์ เครือ่ งดืม
่ และพัสดุอะไหล่

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

10.72

5.25

198. Sai Gon - Khanh Hoa Beer Joint Stock Company

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์
แอลกอฮอล์ เครือ่ งดืม
่ และพัสดุอะไหล่

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

13.93

6.83

199. Saigon - Bentre Beer Joint Stock
Company

ผลิตเบียร์ แอลกอฮอล์
และเครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

10.72

5.25

200. Saigon - Lamdong Beer Joint Stock Company

ผลิตเบียร์ แอลกอฮอล์
และเครื่องดื่ม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

10.72

5.25

201. Me Linh Point Limited

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
และให้เช่าส�ำนักงาน

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

18.75

9.19

202. Crown Beverage Cans Saigon Limited

ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

16.10

7.89

203. Malaya - Vietnam Glass Limited

ผลิตสินค้าแก้ว

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

16.08

7.88

204. San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging
Company Limited

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายพัสดุ
บรรจุโลหะ

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

18.75

9.19

205. Vietnam Spirits and Wine Ltd.

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

24.11

11.82

206. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล
โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

51.00

-

การร่วมค้าของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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 ถือหุ้นร้อยละ 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
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
BeerCo ได้ซื้อหุ้นของ Vietnam F&B และได้ท�ำการแปลงหนี้เป็นทุนทั้งหมดกับ Vietnam Beverage Company Limited จ�ำนวน 493 ล้านบาท
รายการดังกล่าวมีผลทางกฎหมายในวันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน SABECO ร้อยละ 53.58 และรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ในส่วนได้เสียในบริษัทย่อยโดยการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

181

182

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม
ในเบือ้ งต้นการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่นน
ั้ มีผลให้เกิดการเปลีย
่ นแปลงนโยบายการบัญชีของกลุม
่ บริษท
ั ในบางเรือ่ ง
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยัง
ไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและกลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดท�ำงบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 41

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน
รายการ

เกณฑ์การวัดมูลค่า

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรวมธุรกิจ

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย

มูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน

มูลค่ายุติธรรม

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ณ)

ตราสารอนุพันธ์

มูลค่ายุติธรรม

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในงบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาทและหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)

การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่
ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รบ
ั การทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธเี ปลีย
่ นทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำ� คัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สินภายในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (บ)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 (ค)

การซื้อธุรกิจ ซึ่งวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ (รวมถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

การทดสอบการด้ อ ยค่ า เกี่ ย วกั บ การใช้ ข ้ อ สมมติ ที่ ส� ำ คั ญ ในการประมาณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

การทดสอบการด้อยค่าเกีย
่ วกับการใช้ขอ้ สมมติทส
ี่ ำ� คัญในการประมาณมูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนของทีด
่ น
ิ อาคาร
และอุปกรณ์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

การทดสอบการด้อยค่าเกีย
่ วกับการใช้ขอ้ สมมติทสี่ ำ� คัญในการประมาณมูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนของค่าความนิยม

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชั่วคราว

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24

การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - แผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38

การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุม
่ บริษท
ั หลายข้อก�ำหนดให้มก
ี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมทัง้ สินทรัพย์และหนีส้ น
ิ ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทก�ำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อ
การวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สาม
เพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับ
การวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำ� หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือ
			
จากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
่ ำ� มาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ น
ิ ถูกจัดประเภทล�ำดับชัน
้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีแ่ ตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยรวม จะถูก
หากข้อมูลทีน
จัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�ำดับชัน
้ ของมูลค่ายุตธิ รรมของข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ สุดทีม
่ น
ี ย
ั ส�ำคัญส�ำหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยรวม
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
• หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 การซื้อธุรกิจและการปรับปรุงใหม่
• หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
• หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 เครื่องมือทางการเงิน

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทได้น�ำนโยบายการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
มาถือปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลัง (ดูนโยบายการบัญชีข้อ 4 (ค) และ (ง))
งบการเงินแสดงงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันต้นงวดของงวดที่นำ� มาเปรียบเทียบงวดแรกสุด (1 ตุลาคม 2560) เนื่องจากกิจการได้น�ำนโยบาย
การบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังและการปรับงบการเงินรวมย้อนหลัง งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันต้นงวดของงวดที่นำ� มาเปรียบเทียบ
งวดแรกสุด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการบัญชีใหม่

183

184

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

ผลกระทบต่องบการเงินสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

ตามที่รายงานไว้
ในงวดก่อน

รายการ
ปรับปรุง

ปรับย้อนหลัง
จากการซื้อ
ธุรกิจ
(หมายเหตุ 5)

ปรับปรุงใหม่
(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
สินทรัพย์
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

78,373

รวม

206

-

78,579

206

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

106,086

426

-

106,512

- การแปลงค่างบการเงิน

(3,132)

22

-

(3,110)

- ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(4,726)

(242)

-

(4,968)

3,267

82,118

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(220)
รวม

206

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สินทรัพย์
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

78,870

รวม

(19)
(19)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

109,026

14

(175)

108,865

(12,540)

26

-

(12,514)

(5,946)

(59)

-

(6,005)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
- การแปลงค่างบการเงิน
- ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(33)
รวม

(19)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงินรวม

ตามที่รายงานไว้
ในงวดก่อน

รายการ
ปรับปรุง

ปรับย้อนหลัง
จากการซื้อ
ธุรกิจ
(หมายเหตุ 5)

ปรับปรุงใหม่
(ล้านบาท)

งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

4,230

(412)

-

(412)

(705)

18,530

(412)

(175)

17,943

2,196

-

(530)

1,666

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

0.74

(0.02)

(0.01)

0.71

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

0.74

(0.02)

(0.01)

0.71

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(1,221)

183

-

(1,038)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

(9,912)

4

-

(9,908)

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

187

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี

187

-

(225)

(705)

ก�ำไรส�ำหรับปี

3,818

ส่วนแบ่งปันก�ำไรขาดทุน
ส่วนของเจ้าของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส่วนแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

7,882

(225)

(175)

7,482

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม

1,744

-

(530)

1,214

ก�ำไรส�ำหรับปี

20,726

(412)

(705)

19,609

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(4,230)

412

-

(3,818)

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

185

186

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นำ� เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�ำ่ เสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3
เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและการด�ำเนินงานร่วมกัน (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำ� หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำ� นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การก�ำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอ�ำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยัง
อีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�ำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม ในผู้ถูกซื้อ
หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ ก�ำไรจากการซื้อในราคาต�ำ่ กว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้
ในก�ำไรขาดทุนทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ
ที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทน
่ ำ�่ กว่าระหว่าง
โครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ถูกซื้อ ให้ใช้ราคาทีต
มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีร่ ะบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจากสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ และรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยอืน
่
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัด
มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนทีเ่ กีย
่ วข้องกับการซือ้ ของกลุม
่ บริษท
ั ทีเ่ กิดขึน
้ ซึง่ เป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีป
่ รึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีป
่ รึกษาอืน
่ ๆ ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกส�ำหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทประมาณการมูลค่า
ของรายการซึ่งข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย์ หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วง
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อ
การวัดมูลค่าของจ�ำนวนต่าง ๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนส่วนได้เสียในกิจการภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมกลุ่มบริษัท ถือเป็นการเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่
วันต้นงวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้าสุดหรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วันใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ
สินทรัพย์และหนีส้ น
ิ ทีไ่ ด้มาจะถูกรับรูด
้ ว้ ยมูลค่าตามบัญชีกอ่ นการจัดท�ำงบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผูถ
้ อื หุน
้ ทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั มีสว่ นควบคุม ส่วนประกอบอืน
่
ของส่วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนของกลุ่มบริษัทเว้นแต่ส่วนที่ได้มานั้นได้รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนเกินมูลค่าหุ้นเงินสด
จ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับ
กิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำ� นาจเหนือกิจการนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่
ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
การเปลีย
่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษท
ั ย่อยของกลุม
่ บริษท
ั ทีไ่ ม่ทำ� ให้กลุม
่ บริษท
ั สูญเสียอ�ำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ
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การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมและ
ส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญโดยมีอ�ำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานแต่
ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์
สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น
ส่วนได้เสียในบริษท
ั ร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธสี ว่ นได้เสีย โดยรับรูร้ ายการเมือ่ เริม
่ แรกด้วยราคาทุนซึง่ รวมถึงต้นทุนการท�ำรายการ ภายหลังการรับรู้
รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวม
จนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญหรือการควบคุมร่วม

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุม
่ รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จา่ ยทีย
่ งั ไม่เกิดขึน
้ จริงซึง่ เป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุม
่ ถูกตัดรายการ
ในการจัดท�ำงบการเงินรวม ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่
กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐาน
การด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละบริษท
ั ในกลุม
่ บริษท
ั โดยใช้อต
ั ราแลกเปลีย
่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ น
ิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีร่ ายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อต
ั ราแลกเปลีย
่ น ณ วันนัน
้
สินทรัพย์และหนีส้ น
ิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศซึง่ บันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น
จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
เมือ่ หน่วยงานต่างประเทศถูกจ�ำหน่ายส่วนได้เสียทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนทีท
่ ำ� ให้สญ
ู เสียการควบคุม ความมีอท
ิ ธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญหรือการควบคุมร่วมกัน
ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก�ำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรขาดทุน
จากการจ�ำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่
ไม่มีอำ� นาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระ
ส�ำคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นก�ำไรหรือขาดทุน
รายการทีเ่ ป็นตัวเงินทีเ่ ป็นลูกหนีห
้ รือเจ้าหนีก
้ บ
ั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึง่ รายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการช�ำระหนีห
้ รือไม่มค
ี วามเป็นไปได้วา่ จะช�ำระเงิน
ในอนาคตอันใกล้ ก�ำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
และรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลีย
่ นในส่วนของผูถ
้ อื หุน
้ จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนัน
้ ออกไป
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งบการเงิน

(ค) อนุพันธ์
อนุพน
ั ธ์ได้ถก
ู น�ำมาใช้เพือ่ จัดการความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศและความเสีย
่ งของอัตราดอกเบีย
้ ทีเ่ กิดจากกิจกรรม
ด�ำเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การก�ำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ถือเป็นรายการเพื่อค้า
ั ธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมือ่ เริม
่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการท�ำรายการดังกล่าวบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ เกิดขึน
้ การวัดมูลค่าใหม่ภายหลัง
อนุพน
การบันทึกครัง้ แรกใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุตธิ รรมบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนทันที อย่างไรก็ตามหากอนุพันธ์เข้า
เงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การบันทึกรายการก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการป้องกันความเสี่ยง (ดูนโยบาย
การบัญชีข้อ 4 (ง))
่ นอัตราดอกเบีย
้ ถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ณ วันทีร่ ายงาน ราคาอ้างอิงเหล่านัน
้ สามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผล
มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลีย
ได้โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ข้อก�ำหนดต่าง ๆ และวันสิ้นสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดของ
เครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน ณ วันที่รายงาน
หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน ในกรณีที่ไม่มีราคา
ตลาด ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบก�ำหนด
ในวันเดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้แสดงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เมื่อมีการ
ช�ำระเงิน

(ง) การป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด
ในกรณีที่นำ� เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์มาใช้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่บันทึก ในบัญชี
หรือของรายการที่คาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงซึ่งมีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกัน ความเสี่ยงกระแส
เงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ไม่มี
ประสิทธิผลจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
หากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ท�ำให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยง
จะถูกรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่นำ� ไปรวมไว้ในต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกป้องกันความเสี่ยง แต่จะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
และจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรู้กำ� ไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น เสมือนเป็นการจัดประเภทรายการใหม่
หากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ท�ำให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ใช่สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินในเวลาต่อมา ก�ำไรหรือ
ขาดทุนในส่วนที่บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทจากส่วนของผู้ถือหุ้น ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์หรือ
หนี้สินนั้นเสมือนเป็นการจัดประเภทรายการใหม่

การบันทึกบัญชีเมื่อหยุดป้องกันความเสี่ยง
การบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงเลิกใช้โดยไม่ปรับปรุงย้อนหลัง เมื่อเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหมดอายุหรือถูกขาย ถูกเพิกถอนหรือได้ใช้สิทธิ
ตามสัญญาแล้ว หรือไม่เข้าเงื่อนไขการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไป ก�ำไรหรือขาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้
ป้องกันความเสี่ยงซึ่งเดิมบันทึกสะสมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นให้ยังคงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น และรับรู้เมื่อรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีรายการที่คาดไว้ไม่เกิดขึ้น ก�ำไรหรือขาดทุนสะสมซึ่งเดิมแสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�ำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชี
เมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
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(ช) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ต้นทุนของสินค้าค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ใน สถานที่และ
สภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าค�ำนวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียง
กับราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงระดับก�ำลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นโดยประมาณในการผลิตจนเสร็จและขาย

(ซ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุม
่ สินทรัพย์ทย
ี่ กเลิกซึง่ ประกอบด้วยสินทรัพย์และหนีส้ น
ิ ) ทีจ่ ด
ั ประเภทเป็นสินทรัพย์ทถ
ี่ อื ไว้เพือ่ ขายเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่
ในระดับสูงมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของ กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก)
วัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกน�ำไป
ปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นล�ำดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้า
คงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับการจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในครั้งแรกและผลก�ำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะหยุดบันทึกค่าตัดจ�ำหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา รวมถึง เงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียก็จะหยุดบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

(ฌ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงในราคาทุน
ตัดจ�ำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผล
ก�ำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าก�ำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�ำไร
หรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ย ถ่วงน�้ำหนัก
ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ญ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขาย
ตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
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งบการเงิน

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและ
ต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม
ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

10
5

ถึง 50 ปี
ถึง 45 ปี

(ฎ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์วด
ั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นทีด
่ น
ิ ทีว่ ด
ั มูลค่าด้วยราคาทีต
่ ใี หม่ ราคาทีต
่ ใี หม่หมายถึง
มูลค่ายุติธรรมซึ่งก�ำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
่ วข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ทก
ี่ จิ การก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย
และต้นทุนทางตรงอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพือ่ ให้สน
ิ ทรัพย์นน
ั้ อยูใ่ นสภาพทีพ
่ ร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรือ้ ถอน การขนย้าย
การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�ำงานได้
โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีม
่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบทีม
่ น
ี ย
ั ส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ส่วนประกอบของรายการทีด
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ โดยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้น ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท�ำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้
ตามสัญญา เพื่อท�ำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำ� หรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ด�ำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�ำ่ เสมอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาที่ดินทุก ๆ สามถึงห้าปี
หรือเมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อมูลค่าที่ดิน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
จากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในก�ำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณี ที่มูลค่าของ
สินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่ จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจ�ำนวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคย
บันทึกไว้ครั้งก่อนในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของ
สินทรัพย์ที่จำ� หน่ายจะโอนโดยตรงไปยังก�ำไรสะสมและไม่รวมในการค�ำนวณก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท
จะได้รบ
ั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน
้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนัน
้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ชิน
้ ส่วนทีถ
่ ก
ู เปลีย
่ นแทนจะถูกตัดจ�ำหน่าย
ตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วย
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
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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
40
33
40
20
15
10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ี ารคิดค่าเสือ่ มราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีส่ ด
ุ ทุกสิน
้ รอบปีบญ
ั ชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
วิธก

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมทีเ่ กิดจากการซือ้ กิจการของบริษท
ั ย่อยรับรูใ้ นสินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน การรับรูม
้ ล
ู ค่าเริม
่ แรกของค่าความนิยมได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ส�ำหรับเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูก ปันส่วนให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส�ำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนารับรู้
เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ
ทางการค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้
การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน�ำสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือน�ำมาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนส�ำหรับวัตถุดิบ ต้นทุน
แรงงานทางตรง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ยืมสามารถน�ำมารวมเป็น
ส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนอืน
่ ๆ ทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั ซือ้ มาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัด วัดมูลค่าด้วยในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่กลุ่มได้มาและมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ เครื่องหมายการค้า วัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม และไม่ได้คำ� นวณค่าตัดจ�ำหน่าย แต่จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีหรือบ่อยขึ้นเมื่อมีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า การประเมิน การจัดประเภทของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นประเภทที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนได้มีการทบทวนทุกปี

สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น
ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น
ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้
ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้า
สิทธิการด�ำเนินกิจการ
ลิขสิทธิ์
ความสัมพันธ์ลูกค้า
สิทธิบัตร

งบการเงิน

2
8
10
5
9
10

ถึง
ถึง
ปี
ถึง
ถึง
ปี

10 ปี
20 ปี หรือไม่ทราบแน่นอน
หรือไม่ทราบแน่นอน
10 ปี
20 ปี

ค่าตัดจ�ำหน่ายของสิทธิการเช่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

(ฐ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่า
สินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�ำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน
ั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมือ่ มีการกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีจ่ ะได้รบ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า
ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�ำไร
ั ของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนัน
้ ๆ ซึง่ เคยรับรูแ้ ล้ว
หรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซ่ อื้ กับมูลค่ายุตธิ รรมในปัจจุบน
ในก�ำไรหรือขาดทุน

การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เผื่อขายค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการ
ขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้
อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ที่
่ื จะพิจารณามูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทก
ี่ อ่ ให้เกิด เงินสดทีส่ น
ิ ทรัพย์นน
ั้ เกีย
่ วข้องด้วย
ไม่กอ่ ให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อน

การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือ
ขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ใน
งวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันทีท
่ อี่ อกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลีย
่ นแปลงประมาณการ
ที่ใช้ในการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมา
โดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบก�ำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม โดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฒ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำ� งานให้กับกิจการ
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้ถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิด
จากการท�ำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การค�ำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้นั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ�ำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ ผลจากการค�ำนวณอาจท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของ
การได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึง
ความต้องการเงินทุนขั้นต�่ำส�ำหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้สุทธิ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการ ในก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทก�ำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพัน ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�ำระผลประโยชน์
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนทันที กลุม
่ บริษท
ั รับรูก
้ ำ� ไรและขาดทุนจากการจ่ายช�ำระผลประโยชน์พนักงานเมือ่ เกิดขึน
้

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและ
งวดก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างจะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ วันใดวันหนึง่ ต่อไปนีเ้ กิดขึน
้ ก่อน เมือ่ กลุม
่ บริษท
ั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อก
ี ต่อไป
หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส�ำหรับการปรับโครงสร้างหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน
้ ของพนักงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ พนักงานท�ำงานให้ หนีส้ น
ิ รับรูด
้ ว้ ยมูลค่าทีค
่ าดว่าจะจ่ายช�ำระ หากกลุม
่ บริษท
ั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�ำงานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ด) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน (ช�ำระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่
พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จ�ำนวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ�ำนวนหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่
เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เดิมเคยรับรู้ตามจ�ำนวนหุ้นที่เข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข
การได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันที่ได้รับสิทธิ ส�ำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้น
ณ วันที่ให้สิทธิจะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส�ำหรับผลต่างระหว่างจ�ำนวนที่คาดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง

(ต) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจ�ำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบน
ั ก่อนค�ำนึงถึง
ภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนจ�ำนวนทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบน
ั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย
่ งทีม
่ ต
ี อ่ หนีส้ น
ิ ประมาณการหนีส้ น
ิ ส่วนที่เพิม
่ ขึ้นเนื่องจากเวลา
ที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ถ) ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็น
ผลต่างระหว่างต้นทุนในการรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ ณ วันที่รวมธุรกิจ (ยกเว้นกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
จะปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม) โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจแสดงไว้ภายใต้
ส่วนของผู้ถือหุ้น และจะตัดจ�ำหน่ายเมื่อขายเงินลงทุนออกไป
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งบการเงิน

(ท) รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ

การขายสินค้า
รายได้รบ
ั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ ได้โอนความเสีย
่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าทีม
่ น
ี ย
ั ส�ำคัญไปให้กบ
ั ผูซ้ อื้ แล้ว และจะไม่รบ
ั รูร้ ายได้ถา้ ฝ่ายบริหาร
ยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�ำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น
ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า
การให้บริการ
กลุม
่ บริษท
ั รับรูร้ ายได้จากการให้บริการตามขัน
้ ความส�ำเร็จของรายการ ณ วันสิน
้ รอบระยะเวลารายงาน ขัน
้ ความส�ำเร็จของรายการใช้วธิ ก
ี ารส�ำรวจงานทีไ่ ด้ทำ� แล้ว
ค่านายหน้า
ส�ำหรับรายการค้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทนมากกว่าการเป็นตัวการ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหน้า
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้
เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ธ) ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�ำนองเดียวกันบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของ
สินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะน�ำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

(น) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ำมารวมค�ำนวณจ�ำนวนเงินขั้นต�ำ่ ที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่า หรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�ำไปสู่สิทธิในการใช้
สินทรัพย์ ถ้าท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�ำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็น
เกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�ำนวนที่
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�ำนวนหนี้สินจะลดลงตามจ�ำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สิน
จะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(บ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบน
ั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบน
ั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบ
ั รู้
ในก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับรายการทีเ่ กีย
่ วข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการทีร่ บ
ั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ
้ อื หุน
้ หรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รับช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้
หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่บันทึกเพื่อรายงานทางการเงิน
และจ�ำนวนทีใ่ ช้เพือ่ ความมุง่ หมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถก
ู รับรูเ้ มือ่ เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรูค
้ า่ ความนิยมในครัง้ แรก การรับรู้
สินทรัพย์หรือหนีส้ น
ิ ในครัง้ แรกซึง่ เป็นรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน
้ ไม่มผ
ี ลกระทบต่อก�ำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์
หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ั มูลค่าโดยใช้อต
ั ราภาษีทค
ี่ าดว่าจะใช้กบ
ั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมือ่ มีการกลับรายการโดยใช้อต
ั ราภาษีทป
ี่ ระกาศใช้หรือทีค
่ าดว่ามี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวด
ผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทค�ำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและ
อาจท�ำให้จ�ำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่าย ในอนาคต
่ น พืน
้ ฐานการประมาณการ
ซึง่ เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ ยูบ
และข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะท�ำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยน การตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับ
ความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือ
หน่วยภาษีต่างกัน ส�ำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�ำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน
สินทรัพย์และจ่ายช�ำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าก�ำไรเพือ่ เสียภาษีในอนาคตจะมีจำ� นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีร่ ายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีป
่ ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ป) ก�ำไรต่อหุ้น
กลุ่มบริษัทแสดงก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับหุ้นสามัญ ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท ด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนักที่ออกจ�ำหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยการหาร
้ อื หุน
้ สามัญทีป
่ รับปรุงด้วยจ�ำนวนหุน
้ สามัญถัวเฉลีย
่ ถ่วงน�ำ้ หนักทีอ่ อกจ�ำหน่ายและปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุน
้ สามัญทีซ
่ อื้ คืน และผลกระทบ
ก�ำไรหรือขาดทุนของผูถ
ของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

(ผ) รายงานทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานทีร่ ายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร (ผูม
้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน) ของกลุม
่ บริษท
ั จะแสดงถึงรายการทีเ่ กิดขึน
้
จากส่วนงานด�ำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการผลกระทบสุทธิ
จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย เงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินบางส่วน และเงินลงทุนบางรายการ

5. การซื้อธุรกิจ
(ก) Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 Vietnam Beverage Company Limited (“Vietnam Beverage”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ดำ� เนินการซื้อหุ้น
ร้อยละ 53.59 ของส่วนได้เสียของ Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (“SABECO”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบียร์ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากบุคคลภายนอก ตามสัญญาซื้อขายหุ้นลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยช�ำระเป็นเงินสดจ�ำนวน 109,965,627.84
ล้านเวียดนามดอง กลุ่มบริษัทถือรายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ภายหลังเสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้ SABECO เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัท
ผู้บริหารเชื่อว่าการซื้อธุรกิจดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศเวียดนามซึ่งประชากรอยู่ในวัยหนุ่มสาว เป็นตลาดผลิตภัณฑ์เบียร์ขนาดใหญ่
ทีส่ ด
ุ และมีระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งทีส่ ด
ุ ประเทศหนึง่ ในภูมภ
ิ าคอาเซียน นอกจากนีย
้ งั สามารถเข้าถึงเครือข่ายการกระจายสินค้าทีก
่ ว้างขวาง
ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำ� ให้เกิดค่าความนิยมจากการซื้อกิจการ

195

196

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

สิ่งตอบแทนที่โอนให้
มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
เงินสด

159,840

เงินปันผลรับก่อนซื้อกิจการ

(1,684)
158,156

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
มูลค่ายุติธรรม

หมายเหตุ

(ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5,976

เงินลงทุนชั่วคราว

9,182

ลูกหนี้การค้า

229

สินค้าคงเหลือ

3,203

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

11

5,823

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

9,978

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า

17

28,905

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

(1,428)

เจ้าหนี้การค้า

(2,828)

สินทรัพย์อื่น / (หนี้สินอื่น) สุทธิ

(5,795)

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ

53,245

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ

(25,753)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
ค่าความนิยม
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ
เงินสดที่ได้มา
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ - ช�ำระแล้ว

27,492
16

130,664
158,156
(5,976)
152,180

สินทรัพย์ที่ระบุได้รวมสิทธิในการใช้ที่ดิน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 735,380 ล้านเวียดนามดอง (1,030 ล้านบาท) ซึ่ง SABECO ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินโดย
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงการคลังของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ สิทธิการใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสิทธิการใช้แบบชั่วคราว ซึ่งมีข้อจ�ำกัดทางด้าน
เอกสารสิทธิ และไม่สามารถขาย ให้เช่าต่อหรือจ�ำนองได้
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 SABECO ได้รับค�ำสั่งจากหน่วยงานภาษีของภาครัฐเกี่ยวกับการบังคับใช้และด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยทางภาษีโดยการยึด
เงินสดของ SABECO จากบัญชีธนาคารของ SABECO ตามจ�ำนวนค่าปรับและดอกเบี้ยจากการช�ำระภาษีขายพิเศษล่าช้า ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
SABECO ได้รับค�ำสั่งจากหน่วยงานภาษีของภาครัฐให้ระงับค�ำสั่งการบังคับใช้กฎหมายข้างต้นแล้ว และ SABECO ได้ทำ� หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น
กลุ่มบริษัทว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อท�ำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาและการปันส่วนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
ธุรกิจ การประเมินมูลค่ายุติธรรมและการปันส่วนเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

(ข) บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทได้ดำ� เนินการซื้อร้อยละ 75 ของส่วนได้เสียของ
บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“ฮาวี”) ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งอาหารในประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายหุ้นลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย
ช�ำระเป็นเงินสดจ�ำนวน 240 ล้านบาท กลุ่มบริษัทถือรายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ฮาวีเป็นบริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัท
ผูบ
้ ริหารเชือ่ ว่าการซือ้ ธุรกิจดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวในธุรกิจกระจายสินค้าส�ำหรับสินค้าอาหารทีต
่ อ้ งจัดส่งในห้องเย็นและรักษาระดับอุณหภูมค
ิ วามเย็น
และสร้างฐานที่แข็งแกร่งส�ำหรับการขยายธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำ� ให้เกิดค่าความนิยมจากการซื้อกิจการ

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
มูลค่าที่รับรู้

หมายเหตุ

(ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

203

ลูกหนี้การค้า

195

สินค้าคงเหลือ

67

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

156

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

17

15

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

(21)

เจ้าหนี้การค้า

(382)

สินทรัพย์อื่น / (หนี้สินอื่น) สุทธิ

(26)

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ

207

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาสุทธิ

(52)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

155

ค่าความนิยม

16

รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ
เงินสดที่ได้มา
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อสุทธิ - ช�ำระแล้ว

85
240
(203)
37

กลุ่มบริษัทว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อท�ำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาและการปันส่วนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
ธุรกิจ การประเมินมูลค่ายุติธรรมและการปันส่วนเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(ค) Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited และ Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co., Ltd.
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 International Beverage Holdings (China) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ทำ� สัญญาร่วมลงทุนในกิจการกับ
Asia Group Corporate Limited เพื่อจัดตั้ง Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited (“AIB HK”) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวัน
ที่ 26 มิถุนายน 2561 และกับ Asiaeuro Wines & Spirits (Shenzhen) Co., Ltd. เพื่อจัดตั้ง Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co.,
Ltd. (“AIB GD”) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 AIB HK และ AIB GD เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทและได้ทำ� สัญญาซื้อ
สินทรัพย์กับ Asia Euro Wines & Spirits (H.K.) Limited และ Asiaeuro Wines & Spirits (Shenzhen) Co., Ltd. ตามล�ำดับ ในเดือนกันยายน 2561
จ�ำนวนเงินที่จ่ายช�ำระไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจ�ำนวน 291 ล้านบาท รายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจ
ผูบ
้ ริหารตัดสินใจซือ้ ธุรกิจในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เชือ่ ว่าการซือ้ ธุรกิจจะช่วยเร่งการขยายตัวของธุรกิจสุราในประเทศจีน รวมถึงการเข้าถึงฐานลูกค้าขนาดใหญ่
ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้เกิดค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการ

197

198

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

สิ่งตอบแทนที่โอนให้
มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
เงินสด

253

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

38
291

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
หมายเหตุ

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ

233

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

2

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า

17

39

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

(17)

สินทรัพย์อื่น / (หนี้สินอื่น) สุทธิ

(5)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
ค่าความนิยม

252
16

รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

39
291

กลุม
่ บริษท
ั ได้วา่ จ้างผูป
้ ระเมินราคาอิสระเพือ่ ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ทไี่ ด้มาและหนีส้ น
ิ ทีร่ บ
ั มา และการปันส่วนของมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อื้
กระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมและการจัดสรรแล้วเสร็จในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจจ�ำนวนเงิน 2,458.20 ล้านบาทตามล�ำดับ ต้นทุนเหล่านี้ได้แสดง
แยกไว้ต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่มีสาระสําคัญจากการซื้อธุรกิจ Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation ฮาวี ลอจิสติกส์
Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited และ Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co., Ltd. เป็นดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ที่ได้มา

เทคนิคการประเมินมูลค่า

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

วิธีอ้างอิงราคาซื้อขายในตลาด วิธีราคาตลาด และวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า

โดยการประเมินราคาพิจารณาจากราคาซือ้ ขายส�ำหรับบริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่ายุตธิ รรมของ
ส่วนของผูถ
้ อื หุน
้ ของธุรกิจขึน
้ อยูก
่ บ
ั การใช้ตวั คูณของก�ำไรกับผลประกอบการของบริษท
ั และมูลค่าปัจจุบน
ั ของการ
ประมาณการ กระแสเงินสดของธุรกิจซึ่งคาดว่าจะได้รับในอนาคต

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

วิธีราคาตลาดและวิธีราคาทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เครื่องหมายการค้า

โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาข้อมูลของตลาดส�ำหรับสินทรัพย์อย่างเดียวกันหรือที่เปรียบเทียบ
กันได้ และหักด้วยต้นทุนการเปลี่ยนแทนที่เหมาะสม ต้นทุนการเปลี่ยนแทนจะค�ำนึงถึงทั้งการเสื่อมสภาพทาง
กายภาพ การใช้งาน และทางเศรษฐกิจ

วิธพ
ี จิ ารณาจากค่าสิทธิ วิธพ
ี จิ ารณาจากค่าสิทธิจะพิจารณาจากการประมาณการเงินสดจ่ายค่าสิทธิคด
ิ ลด
ซึ่งคาดว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ได้ถือครองสิทธิบัตร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

สินทรัพย์ที่ได้มา

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

วิธี Multi-period Excess Earning Method ความสัมพันธ์กับลูกค้าถูกประมาณการจากก�ำไรส่วนที่เหลือ
หลังจากผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมของสินทรัพย์อน
ื่ ทัง้ หมดทีใ่ ช้ถก
ู หักจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานหลังหักภาษี

สิทธิการเช่า

วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีราคาทุน วิธีการนี้จะใช้ราคาตลาดปัจจุบันคูณกับระยะเวลาสิทธิการเช่าที่เหลือ
ส�ำหรับสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า วิธีการถูกคิดจากการคูณด้วยพื้นที่เช่าจริงโดยใช้ราคาตลาดปรับปรุง
ที่ประกาศไว้

ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจระหว่างปีที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดังนี้
หมายเหตุ

2562

2561
(ล้านบาท)

บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด

-

64

กลุ่มแกรนด์รอยัล

-

16,456

ร้านอาหารเคเอฟซี

-

7,730

Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation

5 (ก)

-

130,664

บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

5 (ข)

-

85

Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited and Asiaeuro International
Beverage (Guangdong) Co., Ltd.

5 (ค)

39

-

39

154,999

รวมค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ ในการรับรู้รายการซื้อธุรกิจดังกล่าว ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ผู้บริหารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซื้อมา ณ วันที่ซื้อ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่งต้องไม่เกินกว่า
หนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ ผู้ซื้อต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ
สาเหตุหลักในการเปลีย
่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ (หนีส้ น
ิ ) สุทธิทไี่ ด้มา ณ วันทีซ่ อื้ เงินลงทุนเกิดจากข้อมูลเพิม
่ เติมในระหว่างปันส่วนมูลค่ายุตธิ รรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีใ่ ห้ระยะเวลาในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมต้องไม่เกินกว่าหนึง่ ปีนบ
ั จากวันทีซ่ อื้ เงินลงทุน ท�ำให้ตอ้ งรับรู้ ผลต่างของสิง่ ตอบแทน
ทีจ่ า่ ยไปกับมูลค่ายุตธิ รรมทีป
่ ระเมินโดยผูป
้ ระเมินราคาอิสระเป็นค่าความนิยมจ�ำนวนเงิน 17,646 ล้านบาทบันทึกรวมอยูใ่ น งบแสดงฐานะการเงินรวม
งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่แสดงเปรียบเทียบอยู่ในงบการเงินนี้ ได้ถูกปรับปรุงจากงบการเงินที่ได้จัดท�ำไว้เดิม เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ และรายการปรับปรุงที่รับรู้ในภายหลัง เนื่องจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
SABECO และฮาวี ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 รายการปรับปรุงที่รับรู้ในภายหลังมีดังนี้

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
สินทรัพย์
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(3)
143
(8)
3,267

199

200

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

117
3,399
(17,646)
27,237
27
16,533

หนี้สิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

1,504
107
1,611

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

(175)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม

15,097

รวม

14,922

ผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น

(417)

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น

(235)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

(168)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง
ก�ำไรส�ำหรับงวดลดลง

115
(705)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
ส่วนแบ่งปันก�ำไรขาดทุน
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(175)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม

(530)
(705)

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(0.01)

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

(0.01)

ผลกระทบต่องบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับงวด

(705)

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สินค้าคงเหลือ
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในกระแสเงินสด

326
9
137
1
(115)
347
-

6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกันกับกลุม
่ บริษท
ั หากกลุม
่ บริษท
ั มีอำ� นาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกัน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัท
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากบริษัทย่อยทางตรง บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วมของ
บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1) มีดังนี้

201

202

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ชื่อกิจการ

งบการเงิน

ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

1.

บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

2.

บริษัท สินเอกพาณิชย์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

3.

บริษัท บางเลนการเกษตร จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

4.

บริษัท พิเศษกิจ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

5.

บริษัท น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

6.

บริษัท อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลชลบุรี จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

7.

บริษัท ไทย อะโกรโปรดักส์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

8.

บริษัท น�้ำตาลทิพย์สุโขทัย จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

9.

บริษัท อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลสุพรรณบุรี จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

10.

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

11.

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

12.

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

13.

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

14.

บริษท
ั อุตสาหกรรมท�ำเครือ่ งแก้วไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

15.

บริษัท บางนากลาส จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

16.

บริษัท ทีซีซี โฮเทล คอลเล็คชั่น จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

17.

บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

18.

บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

19.

บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

20.

บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

21.

บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

22.

บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

23.

บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

24.

บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

25.

Silvercord Capital (Singapore) Limited

สิงคโปร์

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

26.

บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

27.

บริษัท ตะวันออก เคมีเกิ้ล จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

28.

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
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35.

บริษัท ศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

36.

บริษัท แก้วสารศิริ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

37.

บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

38.

บริษัท พี.ไอ.ที. แฟคตอรี่ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

39.

บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

40.

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

41.

กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทยรี เ ทล อิ น เวสเม้ น ต์
จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

42.

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

43.

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

44.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

45.

บริษัท ธนสินธิ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

46.

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

47.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

48.

บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

49.

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง (มหาชน)

ไทย

กรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยทางอ้อม

50.

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

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

51.

InterContinental Singapore

สิงคโปร์

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

52.

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

53.

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

54.

บริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้น จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

55.

บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

56.

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

57.

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

58.

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

59.

Phu Thai Group Joint Stock Company

สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

60.

บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

61.

บริษัท เลิศรัฐการ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

62.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

63.

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล

ไทย

กรรมการและผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่ถอื หน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

64.

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
เบสท์ฟอร์จูน

ไทย

กรรมการและผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่ถอื หน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

65.

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

ไทย

กรรมการและผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่ถอื หน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
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66.

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ไทยคอมเมอร์เซียลอินเวสเม้นต์

ไทย

กรรมการและผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่ถอื หน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

67.

บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่เป็นกรรมการและถือหุน
้ ใหญ่ทางอ้อม

68.

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่เป็นกรรมการและถือหุน
้ ใหญ่ทางอ้อม

69.

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50

70.

บริษท
ั แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่เป็นญาติกบ
ั ผูถ
้ อื หุน
้ รายใหญ่ทางอ้อม

71.

บริษัท พี เอส รีไซเคิล จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติกับผู้มีอ�ำนาจควบคุม

72.

T.C.C. International Limited

ฮ่องกง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

73.

Best Wishes Co., Ltd.

ฮ่องกง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

74.

บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ำกัด

ไทย

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

75.

บริษัท เดอะเพ็ท จ�ำกัด

ไทย

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

76.

บริษัท ฝาจีบ จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

77.

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ไทย

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

78.

TCC Assets Ltd.

หมู่เกาะ
บริติชเวอร์จิน

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางตรง

79.

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

80.

บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ไทย

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นทางอ้อม

81.

F&N Group และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน
กับ F&N Group

สิงคโปร์

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 28.46
ใน Fraser and Neave, Limited

82.

FPL Group และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กับ FPL Group

สิงคโปร์

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 28.25
ใน Frasers Property Limited

83.

SABEGO Group และบุคคลหรือกลุ่มกิจการที่
เกี่ยวข้องกันของ SABECO

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 53.58
ใน Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation

84.

ผู้บริหารส�ำคัญ

ไทย

บุคคลที่มีอำ� นาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ
ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัทและบริษัท (ไม่ว่าจะท�ำ
หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ

นโยบายการก�ำหนดราคา

รายได้จากการขายสินค้า

ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

รายได้จากการให้บริการ

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อสินค้า/วัตถุดิบ

ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

การรับบริการ

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อขายเงินลงทุน

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย

อัตราที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน

รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

-

-

11,680

6,935

ต้นทุนการให้บริการ

-

-

877

818

ดอกเบี้ยรับ

-

-

809

760

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

1,150

1,351

-

-

11,341

17,933

รายได้อื่น

-

-

15

60

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

-

56

43

2,514

2,638

-

-

430

434

391

392

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

15

18

15

18

ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว

13

18

13

18

458

470

419

428

เงินปันผลรับ

12

บริษัทร่วม
เงินปันผลรับ

11

ผู้บริหารส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ

205

206

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสินค้า

9,582

8,812

-

-

ซื้อวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ

31,091

14,665

-

-

443

382

-

-

ต้นทุนการให้บริการ

-

-

423

387

เงินปันผลรับ

4

4

-

-

198

206

19

10

2,270

3,779

27

20

406

493

4

59

สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า

-

1,543

-

-

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

9

-

-

-

โสหุ้ยการผลิต

รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ซื้ออาคารและอุปกรณ์

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังนี้

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย

-

-

979

668

บริษัทร่วม

109

110

-

-

การร่วมค้า

2

-

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

254

279

-

-

รวม

365

389

979

668

590
104
385
1,079

-

-

-

-

-

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

การร่วมค้า

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

ลูกหนี้อื่น

149
149

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว

-

-

-

บริษัทย่อย

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

2562

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

2562

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

149

149

-

รวม

1,079

385

104

590

-

รวม

-

-

-

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว

-

-

-

-

-

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

131

131

-

ลูกหนี้อื่น

2561

1,621

1,118

80

423

-

รวม

131

131

-

รวม

งบการเงินรวม

1,621

1,118

80

423

-

ลูกหนี้อื่น

2561

งบการเงินรวม

6,637

-

6,637

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว

6,358

-

-

-

6,358

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

50

15

35

ลูกหนี้อื่น

2562

231

111

-

-

120

ลูกหนี้อื่น

2562

6,687

15

6,672

รวม

6,589

111

-

-

6,478

รวม

10,622

-

10,622

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว

5,043

-

-

-

5,043

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

5,245

79

-

-

5,166

(ล้านบาท)

รวม

49

16

33

ลูกหนี้อื่น

2561

10,671

16

10,655

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

202

79

-

-

123

ลูกหนี้อื่น

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

207

208

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

-

-

5,043

11,351

เพิ่มขึ้น

-

-

21,696

34,189

ลดลง

-

-

(20,381)

(40,497)

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

6,358

5,043

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

-

-

10,622

-

เพิ่มขึ้น

-

-

-

10,622

ลดลง

-

-

(3,985)

-

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

6,637

10,622

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อย

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

บริษัทร่วม

214

712

-

-

การร่วมค้า

270

320

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

2,067

1,354

-

-

รวม

2,551

2,386

-

-

40
308
348

-

-

-

-

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

เจ้าหนี้อื่น

2
2

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

-

-

-

บริษัทย่อย

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

2562

เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

2562

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2

2

-

รวม

348

308

40

-

รวม

-

-

-

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

-

-

-

-

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

1

1

-

เจ้าหนี้อื่น

2561

629

299

330

-

รวม

1

1

-

รวม

งบการเงินรวม

629

299

330

-

เจ้าหนี้อื่น

2561

งบการเงินรวม

38,359

-

38,359

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

4,091

-

-

4,091

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

-

-

-

เจ้าหนี้อื่น

2562

1,450

76

-

1,374

เจ้าหนี้อื่น

2562

38,359

-

38,359

รวม

5,541

76

-

5,465

รวม

27,795

-

27,795

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

8,195

-

-

8,195

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

9,179

82

-

9,097

(ล้านบาท)

รวม

-

-

-

เจ้าหนี้อื่น

2561

27,795

-

27,795

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

984

82

-

902

เจ้าหนี้อื่น

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

209

210

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

สรุปเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น

-

-

4,091

8,195

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

38,359

27,795

รวม

-

-

42,450

35,990

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี้

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

-

-

8,195

11,602

เพิ่มขึ้น

-

-

80,959

75,549

ลดลง

-

-

(85,063)

(78,956)

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

4,091

8,195

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

-

-

27,795

27,494

เพิ่มขึ้น

-

-

11,873

8,143

ลดลง

-

-

(1,309)

(7,842)

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

38,359

27,795

เงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อย

สัญญาส�ำคัญที่ท�ำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุน
บริษท
ั ท�ำสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุนกับบริษท
ั ย่อยหลายแห่งในการให้บริการด้านงานสนับสนุนซึง่ ได้แก่ งานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ บัญชี การเงิน
ประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายนอก เทคโนโลยี กฎหมาย เลขานุการและทะเบียนหุน
้ และตรวจสอบภายใน มีกำ� หนดระยะเวลา 1 ปี เริม
่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2547
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยหากไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาก่อนสัญญาหมดอายุภายใน 30 วัน ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับกันต่อไปอีกคราวละ
หนึ่งปี โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทในอัตราตามที่ตกลงกันในสัญญา
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 และ 19 เมษายน 2562 ได้มีการออกบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุนข้างต้นเพื่อเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าบริการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 ตามล�ำดับ

สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทได้ทำ� สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการรับบริการ การดูแล
รักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทจะต้องจ่ายช�ำระค่าเช่าระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และค่าบริการเป็นรายเดือน ตลอดอายุ
สัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ภายใต้ข้อตกลงค่าบริการและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา ต่อมาบริษัท มีการท�ำสัญญาเพิ่มเติม
หลายฉบับ ตามการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ใช้บริการ
สัญญาซื้อขายกากน�้ำตาล
บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายกากน�ำ้ ตาลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งเพื่อน�ำกากน�้ำตาลมาจ�ำหน่าย
ให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

สัญญาซื้อขายขวดแก้ว
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำ� สัญญาซื้อขายขวดแก้วกับบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน เพื่อน�ำขวดแก้วมาจ�ำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท เป็นระยะเวลา 6 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียน
บริษท
ั ได้ทำ� สัญญากูย
้ ม
ื เงินหมุนเวียนโดยใช้วงเงินกูร้ ว่ มกันกับบริษท
ั ย่อยหลายแห่ง เพือ่ ให้กย
ู้ ม
ื แก่บริษท
ั ย่อยเป็นวงเงินให้กรู้ ว่ มไม่เกิน 25,000 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ต่อมาบริษัทได้ทำ� สัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนอีกฉบับเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งเป็นวงเงินให้กู้จำ� นวน 15,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
ั ได้ทำ� สัญญากูย
้ ม
ื เงินหมุนเวียนกับบริษท
ั ย่อยหลายแห่งเพือ่ กูย
้ ม
ื เงินจากบริษท
ั ย่อย เป็นวงเงินกูร้ วมจ�ำนวน 115,200 ล้านบาท อัตราดอกเบีย
้ ร้อยละ 2.5 ต่อปี
บริษท

สัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารส�ำนักงาน
ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ทำ� สัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารส�ำนักงานและสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
สัญญามีกำ� หนดระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ท�ำสัญญาในปี 2560 โดยบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา และหากต้องการต่อสัญญาเช่าให้คู่สัญญาแจ้งความประสงค์ต่ออายุสัญญาเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน สัญญาฉบับนี้จะมีผล
บังคับใช้ต่อไปคราวละหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ครบก�ำหนดระยะเวลาของสัญญาหรือวันที่ครบก�ำหนดระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว
ั ย่อยของบริษท
ั ได้ทำ� สัญญาเช่าช่วงพืน
้ ทีอ่ าคารส�ำนักงานและอาคารทีจ่ อดรถยนต์จำ� นวนสองฉบับกับบริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกันแห่งหนึ่ง
ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษท
สัญญามีกำ� หนดระยะเวลารวมประมาณ 32 ปี นับจากวันที่ท�ำสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเพียง
ั ทีม
่ ก
ี ารท�ำสัญญา ในการนี้ บริษท
ั ย่อยได้จา่ ยเงินจ�ำนวน 1,542.56 ล้านบาท และตัดจ�ำหน่ายโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุสญ
ั ญา
ครัง้ เดียวภายใน 30 วัน นับแต่วน

สัญญาการบริการให้ค�ำปรึกษา
บริษท
ั ย่อยได้ทำ� สัญญากับบริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกันแห่งหนึง่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ตามจ�ำนวนสิทธิทก
ี่ ำ� หนดในสัญญา และบริการบ�ำรุงรักษาระบบ
สัญญามีระยะเวลา 3 ปี สิน
้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีอต
ั ราค่าใช้บริการเดือนละ 1.23 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 1 กันยายน 2561 บริษท
ั ได้ดำ� เนินการ
ต่อสัญญาไปอีก 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563
สัญญาการใช้เครื่องหมายการค้าช่วง
บริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึง่ ได้ทำ� สัญญาการใช้เครือ่ งหมายการค้าช่วงกับบริษท
ั Emerald Brewery Myanmar Limited (“Emerald Brewery”)
ซึง่ เป็นการร่วมค้าภายใต้กลุม
่ F&N เพือ่ ให้อนุญาตใช้เครือ่ งหมายการค้า มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วน
ั ที่ 28 กันยายน 2562 ถึง 27 กันยายน 2572 โดย Emerald
Brewery ตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิจากการจ�ำหน่ายสินค้าทุกประเภทซึ่งจ�ำหน่ายโดยหรือในนามของ Emerald
Brewery รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่ง ณ ปัจจุบันสัญญาดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษัทและคู่สัญญา

ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
เครื่องจักรและอุปกรณ์
รวม

11

-

-

-

4

35

-

-

15

35

-

-

654

659

54

54

1,177

1,341

47

53

336

327

-

-

2,167

2,327

101

107

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

211

212

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

2561
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันอื่น ๆ
7,693

6,121

-

-

สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

415

10

415

10

สัญญาซื้อกากน�ำ้ ตาล

308

132

-

-

12

14

-

-

5

5

-

-

153

140

80

70

8,586

6,422

495

80

สัญญาซื้อวัตถุดิบ

สัญญาจ้างควบคุมดูแลการผลิตเบียร์
สัญญาขายกากน�ำ้ ตาล
สัญญาบริการอื่น ๆ
รวม

7. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

2561
(ล้านบาท)

115

170

-

-

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

2,552

3,336

7

1

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

2,860

2,615

65

92

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

4,103

5,395

-

-

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9,630

11,516

72

93

เงินลงทุนชั่วคราว

14,732

11,014

-

-

รวม

24,362

22,530

72

93

เงินสดในมือ

เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดมากกว่า 3 เดือน แต่น้อยกว่า 12 เดือน

8. ลูกหนี้การค้า
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
365

389

979

668

บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ

4,786

3,974

-

-

รวม

5,151

4,363

979

668

(57)

(69)

-

-

5,094

4,294

979

668

13

11

-

-

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) ส�ำหรับปี

6

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
297

318

979

668

68

70

-

-

-

1

-

-

365

389

979

688

3,921

3,116

-

-

747

774

-

-

3 - 6 เดือน

75

32

-

-

6 - 12 เดือน

12

23

-

-

มากกว่า 12 เดือน

31

29

-

-

4,786

3,974

-

-

(57)

(69)

-

-

4,729

3,905

-

-

5,094

4,294

979

668

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

บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ:
น้อยกว่า 3 เดือน

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุทธิ
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 150 วัน

213

214

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

9.

งบการเงิน

สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
สินค้าส�ำเร็จรูป

15,882

14,991

-

-

สุราเก็บบ่ม

13,280

13,564

-

-

สินค้าระหว่างผลิต

4,461

4,887

-

-

วัตถุดิบ

4,676

4,200

-

-

พัสดุบรรจุ

3,632

3,404

-

-

อะไหล่

857

1,064

-

-

อื่น ๆ

790

625

-

-

43,578

42,735

-

-

(702)

(550)

-

-

42,876

42,185

-

-

189,814

162,904

-

-

372

142

-

-

(220)

(153)

-

-

189,966

162,893

-

-

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุทธิ

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

642

1,268

88

63

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

630

380

427

181

ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า

449

524

-

-

เงินมัดจ�ำ

54

68

1

-

ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน

50

94

-

-

416

475

-

-

2,241

2,809

516

244

อื่น ๆ
รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)

บริษัทร่วม
78,502

78,579

4,533

3,602

(1,463)

(1,038)

-

32

-

2,184

(2,282)

(2,398)

-

(137)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

(4,366)

(2,322)

ณ วันที่ 30 กันยายน

74,924

78,502

3,616

-

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)

312

216

เพิ่มขึ้น

935

-

-

3,639

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

(232)

(240)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

(210)

1

4,421

3,616

82,118

78,579

4,845

3,818

(1,463)

(1,038)

935

32

-

5,823

(2,514)

(2,638)

-

(137)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

(4,576)

(2,321)

ณ วันที่ 30 กันยายน

79,345

82,118

ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เพิ่มขึ้น
ส่วนเพิ่มจากการซื้อกิจการ

5

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

การร่วมค้า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

ส่วนเพิ่มจากการซื้อกิจการ

5

ณ วันที่ 30 กันยายน
รวม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เพิ่มขึ้น
ส่วนเพิ่มจากการซื้อกิจการ
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

5

ั ย่อยทางอ้อมของกลุม
่ บริษท
ั ได้ลงทุนในบริษท
ั เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชัน
่ แนล โฮลดิง้ จ�ำกัด
ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษท
ั กรีนบีน จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ซึง่ เป็นการร่วมค้าของกลุม
่ บริษท
ั เป็นจ�ำนวนเงิน 935 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการสตาร์บค
ั ส์ (ประเทศไทย) และโครงการเกนกิ ซูชิ (ประเทศไทย)
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28.33

28.25

Fraser Property Limited

49.49
25.87
7.50
6.83
7.25
5.72
2.68
10.14
8.10
8.51
7.62
5.25

49.49
25.87
15.31
13.93
14.80
11.68
5.47
20.70
16.53
17.36
15.54
10.72

Liquorland Limited

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

Thanh Nam Consultant Investment - Engineering
And Technology Transfer Joint Stock Company

Mechanical and Industrial Construction Joint Stock
Company

Saigon Tay Do Beer Beverage Joint Stock Company

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

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม

28.48

28.46

(ร้อยละ)

2561

Fraser and Neave, Limited

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัทร่วม

2562

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

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

VND 35,999 ล้าน

VND 1,400 ล้าน

75 ล้านบาท

GBP 0.5 ล้าน

SGD 1,783 ล้าน

SGD 852 ล้าน

2561

75

96

343

99

10

47

220

180

46

1

30

10

27,765

13,122

2562

79

102

364

105

10

50

234

192

49

1

30

10

31,640

14,964

(ปรับปรุงใหม่)

2561

ราคาทุน

100

92

413

150

9

89

626

260

48

-

638

98

36,219

35,996

2562

102

98

421

156

10

95

685

273

51

-

537

111

38,476

37,306

(ปรับปรุงใหม่)

2561

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

12

-

53

19

-

8

26

19

-

-

75

1

1,631

427

2562

17

-

41

18

-

7

45

24

2

-

97

-

1,692

443

(ล้านบาท)

2561

เงินปันผลรับ

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

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

VND 35,999 ล้าน

VND 1,400 ล้าน

75 ล้านบาท

GBP 0.5 ล้าน

SGD 1,795 ล้าน

SGD 852 ล้าน

2562

ทุนช�ำระแล้ว

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับแต่ละปี มีดังนี้
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งบการเงิน

6.83
5.25
5.25

13.93
10.72
10.72

Sai Gon - Khanh Hoa Beer Joint Stock Company

Saigon - Bentre Beer Joint Stock Company

Saigon - LamDong Beer Joint Stock Company

7.89
7.88
9.19
11.82
-

16.10
16.08
18.75
24.11
64.95

Crown Beverage Cans Saigon Company Limited

Malaya - Vietnam Glass Limited Company

San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging Limited
Company

Vietnam Spirits and Wine Ltd.

F&N International Holding Co., Ltd.

1,833 ล้านบาท

VND 65,462 ล้าน

VND 51,883 ล้าน

VND 322,209 ล้าน

VND 519,590 ล้าน

VND 221,066 ล้าน

VND 100,000 ล้าน

VND 100,000 ล้าน

VND 100,000 ล้าน

VND 115,000 ล้าน

2562

-

VND 65,462 ล้าน

VND 51,883 ล้าน

VND 322,209 ล้าน

VND 519,590 ล้าน

VND 221,066 ล้าน

VND 100,000 ล้าน

VND 100,000 ล้าน

VND 100,000 ล้าน

VND 115,000 ล้าน

2561

ทุนช�ำระแล้ว

46,144

935

68

109

359

1,769

716

26

26

57

35

2562

51,191

-

72

116

381

1,878

760

28

28

61

37

(ปรับปรุงใหม่)

2561

ราคาทุน

79,345

954

26

150

561

1,912

818

27

31

85

43

2562

82,118

-

28

164

541

2,021

862

28

28

82

43

(ปรับปรุงใหม่)

2561

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

2,514

-

-

11

-

181

40

-

-

5

6

2562

2,638

-

-

-

-

202

38

-

-

4

8

(ล้านบาท)

2561

เงินปันผลรับ

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (“SGX”) คือ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Frasers Property Limited (“FPL”) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีราคาปิด
อยู่ที่ 1.74 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น และ 1.75 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น ตามล�ำดับ (30 กันยายน 2561 : 1.92 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น และ 1.69 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น ตามล�ำดับ) มูลค่าตลาดของเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท
ซึ่งค�ำนวณจากราคาปิดดังกล่าวข้างต้นของ F&N และ FPL เท่ากับ 15,892 ล้านบาท และ 31,967 ล้านบาท ตามล�ำดับ (30 กันยายน 2561 : 18,768 ล้านบาท และ 33,040 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

รวม

9.19

18.75

Me Linh Point Limited

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม

การร่วมค้า

5.25

10.72

(ร้อยละ)

2561

Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)

บริษัทร่วม

2562

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
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218

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

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

Fraser and Neave, Limited
2562

2561

Frasers Property Limited
2562

2561
(ล้านบาท)

44,089

46,380

100,133

103,800

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

4,954

4,303

17,083

13,443

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

1,094

(1,087)

(10,005)

(8,946)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)

6,048

3,216

7,078

4,497

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม

1,468

1,577

3,328

3,168

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน

4,580

1,639

3,750

1,329

สินทรัพย์หมุนเวียน

22,655

26,229

208,893

172,467

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

81,605

80,210

602,226

595,965

หนี้สินหมุนเวียน

(10,738)

(18,389)

(127,361)

(113,454)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(19,607)

(12,919)

(343,562)

(308,267)

73,915

75,131

340,196

346,711

8,835

8,263

188,158

172,217

65,080

66,868

152,038

174,494

รายได้

ณ วันที่ 30 กันยายน
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน

Fraser and Neave, Limited
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2562

2561

Frasers Property Limited
2562

(ปรับปรุงใหม่)

2561
(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)

37,306

37,465

38,476

40,283

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท

1,295

1,446

1,425

1,016

เงินปันผลรับระหว่างปี

(411)

(440)

(1,571)

(1,681)

ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(2,194)

(1,165)

(2,111)

(1,142)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน

35,996

37,306

36,219

38,476

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 1 ตุลาคม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
ตารางต่อไปนีส้ รุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุม
่ บริษท
ั ในบริษท
ั ร่วมและการร่วมค้าทีไ่ ม่มสี าระส�ำคัญ จากจ�ำนวนเงินทีร่ ายงานในงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษัท
บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
2562

2561

การร่วมค้าที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
2562

2561
(ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน
- ก�ำไรส�ำหรับปี

357

298

293

216

- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

357

298

293

216

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

333,696

168,015

เพิ่มทุนในบริษัทย่อย

605

165,681

ซื้อเงินลงทุน

966

-

335,267

333,696

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

ณ วันที่ 30 กันยายน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 10 ล้านบาท (1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวนเงิน 926.50 ล้านบาท (92.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าทางอ้อมของบริษัท ดังนั้นเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จ�ำกัด เท่ากับ 936.50 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษท
ั ได้ลงทุนร้อยละ100 ในบริษท
ั ไทยเบฟ มาร์เก็ตติง้ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ทีจ่ ด
ั ตัง้ ขึน
้ ในประเทศไทย ทัง้ นี้
บริษท
ั ไทยเบฟ มาร์เก็ตติง้ จ�ำกัด มีทน
ุ จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 25 ล้านบาท (10 ล้านหุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 10 บาท ช�ำระแล้วหุน
้ ละ 2.50 บาท)
เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2562 บริษท
ั ได้ลงทุนร้อยละ100 ในบริษท
ั ซี.เอ.ไอ. จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ทีจ่ ด
ั ตัง้ ขึน
้ ในประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษท
ั ซี.เอ.ไอ. จ�ำกัด
มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 1.25 ล้านบาท (0.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช�ำระแล้วหุ้นละ 2.50 บาท) ต่อมาเมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวนเงิน 3.75 ล้านบาท (0.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช�ำระแล้วหุ้นละ 7.50 บาท)
ดังนั้นเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ซี.เอ.ไอ จ�ำกัด เท่ากับ 5 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 บริษท
ั ได้เพิม
่ ทุนในบริษท
ั เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยทางตรงของบริษท
ั เป็นจ�ำนวนเงิน 605.25 ล้านบาท
(269 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.25 บาท)
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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

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

2561

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

(ร้อยละ)

2562

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

10

1,000

800

800

900

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

700

700

900

7,500

6,600

5,550

2561

10

1,010

766

800

888

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

697

691

900

7,500

12,500

12,500

2562

10

1,010

766

800

888

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

697

691

900

7,500

12,500

12,500

2561

ราคาทุน

79

4

12

-

76

29

40

59

102

70

120

268

13

5

-

67

187

350

444

2562

662

3

53

18

182

47

75

116

176

144

173

640

54

31

10

138

510

521

844

(ล้านบาท)

2561

เงินปันผลรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

10

1,000

800

800

900

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

700

700

900

7,500

6,600

5,550

2562

ทุนช�ำระแล้ว

เงินลงทุนในบริษท
ั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้
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งบการเงิน

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

บริษัท ป้อมกิจ จ�ำกัด

บริษัท ป้อมคลัง จ�ำกัด

บริษัท ป้อมโชค จ�ำกัด

บริษัท ป้อมเจริญ จ�ำกัด

บริษัท ป้อมบูรพา จ�ำกัด

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

2561

บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัทย่อย (ต่อ)

(ร้อยละ)

2562

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

5

1

5

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2562

5

1

5

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2561

ทุนช�ำระแล้ว

25

7

27

3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2562

25

7

27

3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2561

ราคาทุน

489

496

623

619

138

257

204

81

172

56

353

127

7

-

22

14

-

6

11

15

13

2562

716

847

1,758

739

495

605

682

373

562

321

844

645

43

14

79

73

4

33

71

109

12

(ล้านบาท)

2561

เงินปันผลรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
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100.00
100.00
99.72
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
79.66

100.00
100.00
99.72
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
79.66

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

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)

2561

บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จ�ำกัด

บริษัทย่อย (ต่อ)

(ร้อยละ)

2562

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

375

375

1,000

1

1

5

1,667

250,298

30

2

25

350

300

1,012

123

300

122

1

1

40

860

5

2561

5,540

1,015

130

4,318

39

4,139

250,298

30

2

61

376

300

1,012

134

296

84

34

32

35

864

24

2562

5,540

1,015

130

4,318

39

4,139

250,298

30

2

61

376

300

1,012

134

296

84

34

32

35

864

24

2561

ราคาทุน

448

70

3

140

-

222

3,475

-

20

69

-

153

-

23

2

-

9

26

98

-

364

2562

478

28

6

230

2

-

1,512

-

15

94

-

104

13

186

-

-

25

43

127

-

442

(ล้านบาท)

2561

เงินปันผลรับ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

1,000

1

1

5

1,667

250,298

30

2

25

350

300

1,012

123

300

122

1

1

40

860

5

2562

ทุนช�ำระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงิน

100.00
100.00
25.00
50.99
50.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

100.00
100.00
25.00
50.99
50.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

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 เทรดดิชั่นแนล เทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (เดิม : บริษัท เอเย่นต์
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด)

บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

บริษัท ซี.เอ.ไอ. จ�ำกัด

บริษัท ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

936

25

5

6,200

10

2,700

1

200

5,436

1

10

10

10

1,500

2562

-

-

-

6,200

10

2,095

1

200

5,436

1

10

10

10

1,500

2561

ทุนช�ำระแล้ว

333,696

335,267

-

-

6,200

10

2,095

1

200

2,772

1

2

10

10

438

2561

936

25

5

6,200

10

2,700

1

200

2,772

1

2

10

10

438

2562

ราคาทุน

11,341

-

-

-

-

-

-

-

64

-

-

-

370

157

-

2562

17,933

บริษัทย่อยทั้งหมดด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้น International Beverage Holdings Limited ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

1,130

66

-

(ล้านบาท)

2561

เงินปันผลรับ

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) มีราคาปิดอยู่ที่ 118 บาทต่อหุ้น (30 กันยายน 2561 : 92.75 บาท ต่อหุ้น) มูลค่าตลาดของเงินลงทุนในบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เท่ากับ 17,625
ล้านบาท (30 กันยายน 2561 : 13,853 ล้านบาท)

รวม

บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ำกัด

95.05

2561

95.05

บริษัทย่อย (ต่อ)

(ร้อยละ)

2562

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

223

250

1,207

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(22)

1,229

13,631

1,354

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไร (ขาดทุน)

รายได้

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

4

6,640

สินทรัพย์สุทธิ

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมในงบการเงินของบริษท
ั ย่อย

(193)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

6,272

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(1,575)

2,136

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

20.34

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

(160)

193

646

(453)

11,763

3,086

-

8,734

(1,649)

454

1,475

(341)

1,816

7,597

3,674

1,055

11,530

(2,074)

(855)

10,307

10,031
(2,017)

4,152

25.00

Grand Royal
Group

2,369

35.33

บริษัท เสริมสุข
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

2,727

2,541

(3,334)

5,875

62,648

26,603

1,954

55,058

(1,789)

(7,367)

40,996

23,218

46.42

SABECO

30 กันยายน 2562

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

13. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(67)

81

อื่น

(394)

(332)

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

2,810

34,466

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

224
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
งบการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ

(578)

(2,290)

(898)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2,610

(4)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ ทีแ่ บ่งให้กบ
ั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
ควบคุม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

367

-

(116)

483

228

บริษัท เสริมสุข
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

223

(839)

(414)

1,476

(85)

Grand Royal
Group

(872)

(4,854)

(3,779)

7,761

(1,547)

SABECO

30 กันยายน 2562

-

อื่น

(14)

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

(1,422)

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
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ก�ำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไร (ขาดทุน)

205

1,000

(8)

1,008

12,596

(98)

(184)

94

(278)

11,159

3,018

1,223

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

รายได้

-

8,541

5

5,990

สินทรัพย์สุทธิ

(984)

(2,134)

9,451

2,208

35.33

บริษัท เสริมสุข
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ในงบการเงินของบริษัทย่อย

(117)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

6,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(3,573)

3,396

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

20.34

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

(1,355)

(2,657)

-

(2,657)

-

1,349

-

2,646

(151,075)

(3,732)

156,918

535

51.00

Vietnam F&B Alliance
Investment Joint
Company and Vietnam
Beverage Company
Limited

522

72

(2,018)

2,090

7,328

3,537

1,076

10,923

(2,138)

(591)

10,314

3,338

25.00

Grand Royal
Group

30 กันยายน 2561

3,003

4,101

28

4,073

42,715

42,641

1,920

57,141

(1,904)

(7,102)

44,849

21,298

(9)

86

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

73.74

อื่น

SABECO

(602)

(17,333)

(ปรับปรุงใหม่)

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

1,666

34,521

(ล้านบาท)

(ปรับปรุงใหม่)

รวม

งบการเงินรวม

226
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
งบการเงิน

(2)

1,561
(758)
(960)

(157)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงสุทธิ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

60

-

42

18

33

บริษัท เสริมสุข
จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

539

152,107

(151,309)

(259)

-

Vietnam F&B Alliance
Investment Joint
Company and Vietnam
Beverage Company
Limited

692

(1,030)

(489)

2,211

(504)

Grand Royal
Group

30 กันยายน 2561

(56)

(2,330)

(1,470)

3,744

-

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

21

อื่น

SABECO

-

(ปรับปรุงใหม่)

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

(452)

(ล้านบาท)

(ปรับปรุงใหม่)

รวม

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

227
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
ราคาทุน
1,842

1,644

-

-

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ

-

215

-

-

จ�ำหน่าย

-

(1)

-

-

71

(16)

-

-

(13)

-

-

-

1,900

1,842

-

-

127

121

-

-

10

9

-

-

-

-

-

-

87

(1)

-

-

(2)

-

-

-

-

(2)

-

-

222

127

-

-

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

1,715

1,523

-

-

ณ วันที่ 30 กันยายน

1,678

1,715

-

-

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

โอนมาจาก (ไป) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 กันยายน
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย
โอนมาจาก (ไป) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน

15

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด และวิธีราคาทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจ�ำนวนเงิน 2,592 ล้านบาท (30 กันยายน 2561 : 2,365 ล้านบาท)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่มีคุณสมบัติเชิงพาณิชย์เพื่อให้เช่าแก่บุคคลที่สามและที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้งาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

การวัดมูลค่ายุติธรรม
ล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสม และมี
ประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนของ
กลุ่มบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�ำนวน 2,592 ล้านบาท ถูกจัดล�ำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูล
ที่นำ� มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ทม
ี่ น
ี ย
ั ส�ำคัญทีใ่ ช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน แสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ
และการวัดมูลค่ายุติธรรม

ราคาซื้อขายของที่ดินเปรียบเทียบที่
คล้ายคลึงกันที่ปรับแล้ว

มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น
(ลดลง) หากราคาตลาดสูงขึ้น (ต�่ำลง)

ต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบัน

มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น
(ลดลง) หากต้นทุนทีต
่ อ้ งใช้ทดแทนสูงขึน
้
(ลดลง)

ที่ดิน
- วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด
อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- วิธีการต้นทุน

229

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 /
1 ตุลาคม 2561 - ปรับปรุงใหม่

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
18,096

(12)

-

(1)

จ�ำหน่าย

14

โอนมาจาก (ไป) อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

-

-

17

โอนมาจาก (ไป) สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

126

-

17,983

ที่ดิน

โอน

5

หมายเหตุ

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ ปรับปรุงใหม่

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ราคาทุน/ ราคาประเมินใหม่

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2,107

-

-

268

-

-

-

9

1,830

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

32,206

(157)

(274)

1,160

17

20

4,006

264

27,170

อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

69,816

(150)

(1,323)

1,575

-

-

7,722

1,187

60,805

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

3,048

(45)

(7)

37

-

-

105

28

2,930

ถังไม้โอ๊ค

2,682

(7)

(145)

75

-

-

338

262

2,159

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

4,442

(17)

(358)

173

-

-

248

118

4,278

ยานพาหนะ

3,318

(57)

(1)

(3,304)

-

(181)

497

3,920

2,444

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

135,715

(445)

(2,108)

(16)

16

(161)

13,042

5,788

119,599

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

230
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
งบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
18,983

(12)

-

จ�ำหน่าย

29
-

14

โอนมาจาก (ไป) อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

-

870

โอน

17

โอนมาจาก (ไป) สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

-

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ

5

-

18,096

ที่ดิน

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 /
1 ตุลาคม 2561 - ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ

2,146

-

-

31

-

-

-

-

8

2,107

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

33,954

(450)

(292)

1,669

(100)

38

-

-

883

32,206

อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

72,146

(919)

(804)

2,992

-

-

-

2

1,059

69,816

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

3,023

(46)

(13)

14

-

-

-

-

20

3,048

ถังไม้โอ๊ค

2,930

(15)

(90)

101

-

(2)

-

-

254

2,682

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

4,339

(24)

(154)

7

-

-

-

-

68

4,442

ยานพาหนะ

1,625

(24)

(11)

(4,814)

-

(83)

-

-

3,239

3,318

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

139,146

(1,490)

(1,364)

-

(71)

(47)

870

2

5,531

135,715

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

231

-

ขาดทุนจากการด้อยค่า

โอน

โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

จ�ำหน่าย - ปรับปรุงใหม่

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตรา แลกเปลี่ยน

105

ที่ดิน

ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี - ปรับปรุงใหม่

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่า

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

76

1,335

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

(60)

(187)

1

1

122

1,550

15,839

อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

(64)

(1,198)

-

(4)

545

3,260

46,355

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

(20)

(7)

-

-

-

66

2,603

ถังไม้โอ๊ค

(4)

(136)

-

3

1

340

1,511

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

(12)

(350)

-

-

-

262

3,286

ยานพาหนะ

-

-

-

-

5

-

33

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

(160)

(1,878)

1

-

673

5,554

71,067

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

232
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
งบการเงิน

17,878
17,991
18,878

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 /
1 ตุลาคม 2561 - ปรับปรุงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

105

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

-

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน

-

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
-

-

โอน

จ�ำหน่าย

-

ขาดทุนจากการด้อยค่า

14

-

105

ที่ดิน

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 /
1 ตุลาคม 2561 - ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ

655

696

495

1,491

-

-

-

-

-

80

1,411

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

15,500

14,940

11,331

18,454

(215)

(234)

(87)

4

-

1,720

17,266

อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

20,704

20,922

14,450

51,442

(506)

(624)

-

(3)

30

3,651

48,894

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

371

406

327

2,652

(35)

(12)

-

-

-

57

2,642

ถังไม้โอ๊ค

969

967

648

1,961

(8)

(82)

-

(1)

11

326

1,715

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

1,068

1,256

992

3,271

(13)

(151)

-

-

-

249

3,186

ยานพาหนะ

1,592

3,280

2,411

33

-

(5)

-

-

-

-

38

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

59,737

60,458

48,532

79,409

(777)

(1,108)

(87)

-

41

6,083

75,257

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

233

234

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

ในปี 2562 กลุม
่ บริษท
ั ได้ทบทวนมูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนของทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พบว่ามูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืน
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มากกว่ามูลค่าตามบัญชี
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ�ำนวน 48,263 ล้านบาท (30 กันยายน 2561 : 46,557 ล้านบาท)
ั โออิชิ เทรดดิง้ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษท
ั ย่อยทางอ้อมของบริษท
ั ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครือ่ งดืม
่ แบบ UHT
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษท
ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เป็นผลให้ตอ้ งหยุดการผลิตเครือ่ งดืม
่ แบบ UHT และได้เริม
่ ด�ำเนินการผลิตในเดือนธันวาคม 2561
โดยส่วนการผลิตอืน
่ ๆ ภายในโรงงานดังกล่าวไม่ได้รบ
ั ผลกระทบและสามารถด�ำเนินการผลิตได้ตามปกติ ค่าเผือ่ การด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ทงั้ หมด 673
ล้านบาท ได้ถก
ู บันทึกในระหว่างปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 อย่างไรก็ตามความเสียหายดังกล่าวได้รบ
ั การคุม
้ ครองโดยกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างปี
2562 บริษท
ั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้รบ
ั เงินชดเชยค่าความเสียหายต่อทรัพย์จากบริษท
ั ผูร้ บ
ั ประกันภัยบางส่วนเป็นจ�ำนวนเงิน 750 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม
(ล้านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

15

258

42

15

330

เพิ่มขึ้น

-

40

-

58

98

จ�ำหน่าย

-

(2)

-

(6)

(8)

15

296

42

67

420

เพิ่มขึ้น

-

23

4

6

33

จ�ำหน่าย

-

(1)

-

(68)

(69)

15

318

46

5

384

13

182

23

-

218

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

29

6

-

35

จ�ำหน่าย

-

(2)

-

-

(2)

13

209

29

-

251

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

1

31

5

-

37

จ�ำหน่าย

-

(1)

-

-

(1)

14

239

34

-

287

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

2

76

19

15

112

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / 1 ตุลาคม 2561

2

87

13

67

169

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1

79

12

5

97

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / 1 ตุลาคม 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน จากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / 1 ตุลาคม 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ�ำนวน 186 ล้านบาท (30 กันยายน 2561 : 167 ล้านบาท)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

การวัดมูลค่ายุติธรรม
ล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคา
ทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
การวัดมูลค่ายุตธ
ิ รรมของทีด
่ น
ิ จ�ำนวน 18,878 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ถูกจัดล�ำดับชัน
้ การวัดมูลค่ายุตธ
ิ รรมอยูใ่ นระดับที่ 3
จากเกณฑ์ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม (30 กันยายน 2561 : 17,991 ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรมระดับ 3
ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปส�ำหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
งบการเงินรวม
2562

2561
(ล้านบาท)

17,991

17,878

เพิ่มขึ้น

-

-

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ

-

126

29

-

-

(1)

กลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

870

-

ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดท�ำงบการเงินรวม

(12)

(12)

18,878

17,991

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม

ซื้อและรับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ
และการวัดมูลค่ายุติธรรม

วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด

ราคาซื้อขายของที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกัน
ที่ปรับแล้ว

มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น
(ลดลง) หากราคาตลาดสูงขึ้น (ต�่ำลง)

235

236

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

16. ค่าความนิยม
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
ราคาทุน
153,789

7,173

-

-

39

154,999

-

-

(7,700)

(8,383)

-

-

146,128

153,789

-

-

203

209

-

-

-

-

-

-

ผลต่างจากการเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ

(13)

(6)

-

-

ณ วันที่ 30 กันยายน

190

203

-

-

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

153,586

6,964

-

-

ณ วันที่ 30 กันยายน

145,938

153,586

-

-

ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ผลต่างจากการเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 30 กันยายน

5

ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ค่าความนิยม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)

117,512

124,776

ธุรกิจสุรา (Grand Royal Group)

13,567

13,974

ธุรกิจอาหาร (ร้านอาหารเคเอฟซี)

7,730

7,730

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

5,504

5,504

ธุรกิจอาหาร - ปรับปรุงใหม่

768

768

ธุรกิจอื่น ๆ (แต่ละธุรกิจไม่มีสาระส�ำคัญ)

857

834

145,938

153,586

ธุรกิจเบียร์ (SABECO) - ปรับปรุงใหม่

รวม

ั ได้ทบทวนมูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนของค่าความนิยม พบว่ามูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนของค่าความนิยม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ในปี 2562 กลุม
่ บริษท
มากกว่ามูลค่าตามบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษัท
มูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ทก
ี่ อ่ ให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้คำ� นวณโดยประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบ
ั ในอนาคตคิดลด จาก
งบประมาณและการคาดการณ์ทไี่ ด้รบ
ั การอนุมต
ั โิ ดยผูบ
้ ริหาร ครอบคลุมระยะเวลา 4 ถึง 6 ปี กระแสเงินสดหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวคาดการณ์โดยใช้อต
ั ราการเติบโต
เฉลีย
่ ร้อยละ 1.00 ถึง 8.25 อัตราการเติบโตทีใ่ ช้สอดคล้องกับข้อสมมติทวี่ า่ ผูเ้ ข้าร่วมตลาดจะท�ำได้ อัตราคิดลดร้อยละ 6.78 ถึง 16.31 ส�ำหรับการค�ำนวณกระแส
้ ริหารซึง่ สะท้อนความเสีย
่ งของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ทก
ี่ อ่ ให้เกิดเงินสด ณ วันทีท
่ ำ� การประเมิน มูลค่าของสมมติฐานหลักแสดง
เงินสดมาจากการประมาณการของผูบ
ถึงการประเมินของผูบ
้ ริหารของแนวโน้มในอนาคตทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจโดยอ้างอิงข้อมูลทีเ่ คยเกิดขึน
้ ในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก

28,411

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

-

โอนมาจาก (ไป) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,443)

-

จ�ำหน่าย

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

-

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ

25

29,829

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / 1 ตุลาคม 2561 - ปรับปรุงใหม่

เพิ่มขึ้น

(1,650)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

-

15

โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

31,061

18

400

เครื่องหมาย
การค้า

-

5

หมายเหตุ

จ�ำหน่าย

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ - ปรับปรุงใหม่

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ราคาทุน

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

4,877

(152)

(23)

-

-

78

4,974

(117)

158

(44)

3,088

1,646

243

สิทธิการเช่า

5,963

(368)

-

-

39

-

6,292

-

-

-

6,292

-

-

ความสัมพันธ์
ลูกค้า

654

(8)

70

(2)

-

67

527

(13)

3

(3)

61

53

426

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

39,905

(1,971)

47

(2)

39

170

41,622

(1,780)

161

(47)

40,502

1,717

1,069

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

237

29,393
27,936

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

21

475

(9)

-

48

436

26

-

31

379

เครื่องหมาย
การค้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / 1 ตุลาคม 2561 - ปรับปรุงใหม่

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

จ�ำหน่าย

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / 1 ตุลาคม 2561 - ปรับปรุงใหม่

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

จ�ำหน่าย

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี - ปรับปรุงใหม่

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

หมายเหตุ

4,488

4,697

125

389

(7)

-

119

277

(17)

(17)

193

118

สิทธิการเช่า

5,443

6,056

-

520

(23)

-

307

236

-

-

236

-

ความสัมพันธ์
ลูกค้า

316

249

172

338

(6)

(1)

67

278

(37)

(2)

63

254

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

38,183

40,395

318

1,722

(45)

(1)

541

1,227

(28)

(19)

523

751

(ล้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

238
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
งบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ราคาทุน
130

124

69

6

199

130

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

77

70

ตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

16

7

ณ วันที่ 30 กันยายน

93

77

53

54

106

53

ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ณ วันที่ 30 กันยายน

18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
2562

2561

หนี้สิน
2562

(ปรับปรุงใหม่)

2561
(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

3,161

2,485

(6,023)

(6,062)

(1,577)

(1,542)

1,577

1,542

1,584

943

(4,446)

(4,520)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
2562

2561

หนี้สิน
2562

2561
(ล้านบาท)

รวม

939

300

(5)

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

939

300

(5)

-

239

240

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
1 ตุลาคม
2561

ก�ำไรหรือ
ขาดทุน
(หมายเหตุ 34)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เพิ่มขึ้นจาก
การรวมธุรกิจ
(หมายเหตุ 5)

ณ วันที่
30 กันยายน
2562
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ

323

29

-

-

352

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

295

7

-

-

302

32

47

-

-

79

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสด

-

-

214

-

214

ประมาณการหนี้สิน

1

23

-

-

24

596

117

97

-

810

1,207

91

-

-

1,298

31

51

-

-

82

2,485

365

311

-

3,161

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(3,149)

30

(174)

-

(3,293)

อื่น ๆ

(2,913)

201

(1)

(17)

(2,730)

รวม

(6,062)

231

(175)

(17)

(6,023)

สุทธิ

(3,577)

596

136

(17)

(2,862)

เงินลงทุนระยะยาว

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
1 ตุลาคม
2560

ก�ำไรหรือ
ขาดทุน
(หมายเหตุ 34)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เพิ่มขึ้นจาก
การรวมธุรกิจ
(หมายเหตุ 5)

ณ วันที่
30 กันยายน
2561
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ

259

(105)

-

169

323

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

296

(5)

-

4

295

เงินลงทุนระยะยาว

1

1

-

30

32

ประมาณการหนี้สิน

6

(5)

-

-

1

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

502

8

45

41

596

ยอดขาดทุนสะสมยกไป

849

358

-

-

1,207

24

(6)

-

13

31

1,937

246

45

257

2,485

(2,270)

321

-

(1,200)

(3,149)

(26)

145

2

(3,034)

(2,913)

รวม

(2,296)

466

2

(4,234)

(6,062)

สุทธิ

(359)

712

47

(3,977)

(3,577)

อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ

241

242

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
1 ตุลาคม
2561

ก�ำไรหรือ
ขาดทุน
(หมายเหตุ 34)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
30 กันยายน
2562
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
49

(42)

2

9

-

-

214

214

ยอดขาดทุนสะสมยกไป

296

420

-

716

รวม

345

378

216

939

ต้นทุนทางการเงิน

(45)

40

-

(5)

รวม

(45)

40

-

(5)

สุทธิ

300

418

216

934

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
1 ตุลาคม
2560

ก�ำไรหรือ
ขาดทุน
(หมายเหตุ 34)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
30 กันยายน
2561
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1

(1)

-

-

38

5

6

49

-

296

-

296

39

300

6

345

ต้นทุนทางการเงิน

-

(45)

-

(45)

รวม

-

(45)

-

(45)

สุทธิ

39

255

6

300

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนสะสมยกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
1,242

1,292

233

242

เงินมัดจ�ำ

487

493

1

-

ลูกหนี้กรมสรรพากร

437

317

-

-

อื่น ๆ

512

513

-

-

2,678

2,615

234

242

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ช�ำนาญการ

39

รวม

20. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน
182

484

-

-

2,046

2,093

-

-

109

64

-

-

9,575

2,125

9,450

2,000

11,912

4,766

9,450

2,000

9,689

1,701

9,689

-

ส่วนที่มีหลักประกัน

-

14

-

-

ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

7

8,002

-

8,000

7

8,016

-

8,000

-

-

4,091

8,195

21,608

14,483

23,230

18,195

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีหนังสือ
สนับสนุนทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ส่วนที่มีหลักประกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีหนังสือสนับสนุนทางการเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ส่วนทีไ่ ม่มห
ี ลักประกัน
(สุทธิจากต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี)
ตัว๋ เงินและเงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวจากสถาบัน การเงินส่วนทีถ
่ งึ ก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมส่วนที่หมุนเวียน

6

243

244

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-

-

38,359

27,795

170,173

126,910

170,173

126,910

-

24

-

-

27,802

89,870

27,790

89,862

27,802

89,894

27,790

89,862

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน

197,975

216,804

236,322

244,567

รวมทั้งสิ้น

219,583

231,287

259,552

262,762

ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

6

หุ้นกู้
ส่วนทีไ่ ม่มห
ี ลักประกัน (สุทธิจากต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่มีหลักประกัน
ส่วนทีไ่ ม่มห
ี ลักประกัน (สุทธิจากต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบก�ำหนดการจ่ายช�ำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี
ครบก�ำหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบก�ำหนดหลังจากห้าปี
รวม

21,608

14,483

23,230

18,195

142,546

171,463

180,893

199,226

55,429

45,341

55,429

45,341

219,583

231,287

259,552

262,762

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ลักษณะและรายละเอียดที่ส�ำคัญต่าง ๆ ของเงินกู้ยืม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

บริษัท
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
9,450

2,000

9,450

2,000

-

-

4,091

8,195

1) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 8,000 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืน จ�ำนวน 6 งวด
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 1

-

8,000

-

8,000

2) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 100,000 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนครั้งเดียว
ในเดือนธันวาคม 2562 1, 6

-

81,000

-

81,000

9,000

9,000

9,000

9,000

18,960

-

18,960

-

(170)

(138)

(170)

(138)

27,790

97,862

27,790

97,862

1.1) หุ้นกู้จำ� นวน 5,000 ล้านบาท โดยมีกำ� หนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนมีนาคม 2563 3

5,000

5,000

5,000

5,000

1.2) หุ้นกู้จำ� นวน 11,200 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนมีนาคม 2564 3

11,200

11,200

11,200

11,200

1.3) หุ้นกู้จ�ำนวน 10,000 ล้านบาท โดยมีกำ� หนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนมีนาคม 2566 3

10,000

10,000

10,000

10,000

1.4) หุ้นกู้จ�ำนวน 9,300 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืน
		 ในเดือนมีนาคม 2568 3, 4

9,300

9,300

9,300

9,300

1.5) หุ้นกู้จ�ำนวน 14,500 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืน
		 ในเดือนมีนาคม 2571 3, 4

14,500

14,500

14,500

14,500

2.1) หุ้นกู้จำ� นวน 2,452 ล้านบาท โดยมีกำ� หนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนมกราคม 2564 3

2,452

2,452

2,452

2,452

2.2) หุ้นกู้จ�ำนวน 43,895 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนมีนาคม 2565 3

43,895

43,895

43,895

43,895

2.3) หุ้นกู้จ�ำนวน 4,387 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนกันยายน 2566 3

4,387

4,387

4,387

4,387

ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี)
เงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมส่วนทีถ

3) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 9,000 ล้านบาท โดยมีกำ� หนดช�ำระคืน จ�ำนวน 4 งวด
เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึง มีนาคม 2566 1
4) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 66,000 ล้านเยน โดยมีกำ� หนดช�ำระคืนครั้งเดียว
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 1, 7

หัก ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ (รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี)

การออกหุ้นกู้ ชุดที่ 1

การออกหุ้นกู้ ชุดที่ 2

245

246

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

941

941

941

941

13,719

13,719

13,719

13,719

3.1) หุ้นกู้จำ� นวน 4,692 ล้านบาท โดยมีกำ� หนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนกันยายน 2563 3

4,692

4,692

4,692

4,692

3.2) หุ้นกู้จ�ำนวน 6,914 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนกันยายน 2571 3

6,914

6,914

6,914

6,914

4.1) หุ้นกู้จำ� นวน 31,600 ล้านบาท โดยมีกำ� หนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนมีนาคม 2564 3

31,600

-

31,600

-

4.2) หุ้นกู้จ�ำนวน 11,300 ล้านบาท โดยมีกำ� หนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนมีนาคม 2567 3

11,300

-

11,300

-

4.3) หุ้นกู้จ�ำนวน 10,100 ล้านบาท โดยมีกำ� หนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนมีนาคม 2572 3

10,100

-

10,100

-

(138)

(90)

(138)

(90)

179,862

126,910

179,862

126,910

-

-

38,359

27,795

182

484

-

-

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2

2,280

2,282

-

-

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

2,462

2,766

-

-

1) หุ้นกู้จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนครั้งเดียว
ในเดือนธันวาคม 2561 3

-

701

-

-

2) หุ้นกู้จำ� นวน 1,000 ล้านบาท โดยมีกำ� หนดช�ำระคืนครั้งเดียว
ในเดือนกรกฎาคม 2562 3

-

1,000

-

-

รวมหุ้นกู้

-

1,701

-

-

2.4) หุ้นกู้จ�ำนวน 941 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนครั้งเดียว
		 ในเดือนกันยายน 2568 3
2.5) หุ้นกู้จ�ำนวน 13,719 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืน
		 ในเดือนกันยายน 2571 3, 5

การออกหุ้นกู้ ชุดที่ 3

การออกหุ้นกู้ ชุดที่ 4

หัก ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
รวมหุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินเบิกเกินบัญชี

หุ้นกู้ (รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
1) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 20 ล้านบาทโดยมีก�ำหนดช�ำระทุกเดือน
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2565

19

10

-

-

-

38

-

-

19

48

-

-

219,583

231,287

259,552

262,762

2) เงินกู้ยืมจ�ำนวน 32,000 ล้านเวียดนามดอง โดยมีกำ� หนดช�ำระทุก 3 เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 - กรกฎาคม 2564
สุทธิ
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
1

กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม

2

บริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนจากสถาบันการเงินในต่างประเทศซึ่งมีวงเงินรวม 45 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง
โดยมีสินค้าคงเหลือเป็นหลักประกันและมูลค่าของสินค้าคงเหลือต้องมีมูลค่าไม่ต�่ำกว่าภาระหนี้คงเหลือ

3

กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดและด�ำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตลอดอายุของหุ้นกู้

4

บริษัทสามารถไถ่ถอนหรือช�ำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนดได้ เมื่อหุ้นกู้ดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี เป็นต้นไป

5

บริษัทสามารถไถ่ถอนหรือช�ำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนดได้ เมื่อหุ้นกู้ดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี เป็นต้นไป

6

ในระหว่างปีบริษัทช�ำระคืนเงินกู้จำ� นวน 81,000 ล้านบาท ภายใต้ข้อก�ำหนดข้อสัญญา บริษัทสามารถช�ำระคืนเงินกู้ก่อนก�ำหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

7

บริษัทได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยง

การช�ำระคืนล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทต้องยื่นหนังสือแจ้งล่วงหน้าแก่ธนาคาร
จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม (อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่งอัตราร้อยละ 1.45 ถึง 6.50
และร้อยละ 1.64 ถึง 1.95 ต่อปีตามล�ำดับ (30 กันยายน 2561: ร้อยละ 1.47 ถึง 5.50 และ 1.55 ถึง 1.65 ต่อปี) เงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน
หลายแห่งอัตราร้อยละ 2.97 ถึง 3.75 และร้อยละ 2.97 ถึง 3.39 ต่อปีตามล�ำดับ (30 กันยายน 2561: ร้อยละ 2.40 ถึง 8.00 และร้อยละ 2.40 ถึง 3.00
ต่อปี) นอกจากนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 1.79 ถึง 4.16 ต่อปี (30 กันยายน 2561: ร้อยละ 1.79 ถึง 4.16 ต่อปี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติคงเหลือจ�ำนวนเงิน 23,000 ล้านบาท และ 20,000 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(30 กันยายน 2561: 74,299 ล้านบาท และ 73,000 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงินรวม 142,160 ล้านบาท และ 112,058 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (30 กันยายน 2561: 200,678 ล้านบาท และ 171,448 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

21. เจ้าหนี้การค้า
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

2,551

2,386

-

-

บุคคลหรือกิจการอื่น

5,155

5,517

-

-

รวม

7,706

7,903

-

-

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6

247

248

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

22. เจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5,495

3,506

647

424

เจ้าหนี้อื่น

3,986

776

6

55

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์

1,547

1,741

6

4

ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย

1,161

1,604

-

-

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า

215

462

-

-

อื่น ๆ

360

302

-

2

12,764

8,391

659

485

รวม

23. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ภาษีสรรพสามิตที่ต้องช�ำระ

1,370

680

-

-

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย

1,047

1,706

47

23

เงินมัดจ�ำรับและเงินค�้ำประกันรับ

908

831

-

-

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง

482

387

111

21

อื่น ๆ

247

182

3

4

4,054

3,786

161

48

รวม

24. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
- รางวัลการท�ำงานเป็นระยะเวลานาน

42

35

-

-

3,943

3,402

254

265

798

-

42

-

4,783

3,437

296

265

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
ต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน
รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
475

276

34

25

(113)

(4)

-

-

798

-

43

-

1,160

272

77

25

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี

506

31

33

18

ขาดทุนสะสม (ก�ำไร) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้

708

202

18

(15)

โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี
ต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญพนักงานตามข้อก�ำหนดตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ
แก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
3,437

3,089

265

231

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

368

202

25

19

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

107

74

9

6

(113)

(4)

-

-

798

-

43

-

1,160

272

77

25

506

31

33

18

506

31

33

18

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

ก�ำไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

31

รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

249

250

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย

(320)

(200)

(79)

(9)

-

245

-

-

(320)

(45)

(79)

(9)

4,783

3,437

296

265

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจ

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยายน

ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

(6)

30

-

3

สมมติฐานทางการเงิน

343

(75)

23

3

การปรับปรุงจากประสบการณ์

169

76

10

12

รวม

506

31

33

18

สมมติฐานประชากร

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด

1.50 - 1.60

2.75 - 2.80

1.60

2.80

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

4.00 - 5.50

4.00 - 5.50

5.50

5.50

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้เป็น 10 ปี (30 กันยายน 2561: 9 ปี)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน
โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้เป็นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

(204)

273

(13)

13

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

166

(156)

13

(13)

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

111

(89)

-

-

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำ� นึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหว
ของข้อสมมติฐานต่าง ๆ

ต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ถูกปรับปรุงและก�ำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม
หากลูกจ้างท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุงในปี 2562 จากการแก้ไขโครงการดังกล่าว
ท�ำให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุด
วันเดียวกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 798.46 ล้านบาท และ 42.91 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ในงบก�ำไรขาดทุนรวมได้แสดงต้นทุนบริการในอดีตจ�ำนวน 798.46 ล้านบาทแยกเป็นรายการต่างหาก หากวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ จ�ำนวนเงิน
ดังกล่าวจะถูกปันส่วนเป็นต้นทุนขายเป็นจ�ำนวน 224.23 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดจ�ำหน่ายเป็นจ�ำนวน 260.37 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เป็นจ�ำนวน 313.86 ล้านบาท ในงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ต้นทุนบริการในอดีตจ�ำนวน 42.91 ล้านบาทจะถูกปันส่วนเป็นต้นทุนการให้บริการ
จ�ำนวน 40.34 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 2.57 ล้านบาท

25. ทุนเรือนหุ้น
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนเงิน

(บาท)

2561
จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนเงิน

(ล้านหุ้น / ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
1

25,155

25,155

25,155

25,155

1

25,155

25,155

25,155

25,155

- หุ้นสามัญ

1

25,111

25,111

25,110

25,110

- ออกหุ้นให้กับพนักงาน

1

3

3

1

1

1

25,114

25,114

25,111

25,111

- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 30 กันยายน
- หุ้นสามัญ
หุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

ณ วันที่ 30 กันยายน
- หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท

251

252

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

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

26. 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�ำรองดังกล่าวมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนีจ้ ะน�ำไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
บัญชีป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงสุทธิสะสมในมูลค่ายุติธรรมของป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในธุรกรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ�ำหน่าย
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรอง
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

27. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - แผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
ข้อมูลแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ThaiBev Long-term incentive plan:
LTIP 2559) โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพื่อเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนปัจจุบันให้แก่พนักงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ได้ก�ำหนด
ไว้ในแผนการ LTIP 2559
1.

LTIP 2559

รายการ

รายละเอียด

วันจัดสรรหุ้นโบนัส

31 มกราคม 2560

คุณสมบัติของพนักงาน

พนักงานในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับ 12 ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแผน

จ�ำนวนหุ้นเบื้องต้น

จ� ำ นวนหุ ้ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นจดหมายที่ แ จ้ ง แก่ พ นั ก งาน เป็ น จ� ำ นวนหุ ้ น เบื้ อ งต้ น ก� ำ หนดโดยพิ จ ารณา
จากผลประกอบการของกลุ่ม บริษัทในปีนั้น ๆ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ ล ะท่ า นในแต่ ละปี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายการ

รายละเอียด

จ�ำนวนหุ้นสุดท้ายที่พนักงานจะได้รับจริง

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

การส่งมอบหุ้นแก่พนักงาน

หุ้นที่พนักงานจะได้รับแบ่งเป็นสามส่วนและทยอยส่งมอบให้พนักงานในแต่ละปีเป็นระยะเวลาสามปี

ราคายุติธรรมของหุ้น

ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน�้ ำ หนั ก ด้ ว ยปริ ม าณการซื้ อ ขายของหุ ้ น บริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ ง คโปร์
ก่อนหน้าวันจัดสรรหุ้นโบนัส 3 วัน

2.

LTIP 2560/2561

รายการ

รายละเอียด

วันจัดสรรหุ้นโบนัส

27 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติของพนักงาน

พนั ก งานในกลุ ่ ม บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย ตั้ ง แต่ ร ะดั บ 12 ขึ้ น ไป
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแผน

จ�ำนวนหุ้นเบื้องต้น

จ� ำ นวนหุ ้ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นจดหมายที่ แ จ้ ง แก่ พ นั ก งาน เป็ น จ� ำ นวนหุ ้ น เบื้ อ งต้ น ก� ำ หนดโดยพิ จ ารณาจาก
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปีนั้น ๆ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละท่านในแต่ละปี

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 ซึง่ ประกอบด้วย
2 ส่วน ได้แก่
1) ก�ำไรสุทธิไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย น�ำ้ หนักที่ใช้ในการค�ำนวณร้อยละ 75
2) คะแนนดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) น�้ำหนักที่ใช้ในการค�ำนวณร้อยละ 25

การส่งมอบหุ้นแก่พนักงาน

หุ้นที่พนักงานจะได้รับแบ่งเป็นสามส่วนและทยอยส่งมอบให้พนักงานในแต่ละปีเป็นระยะเวลาสามปี

ราคายุติธรรมของหุ้น

ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน�้ ำ หนั ก ด้ ว ยปริ ม าณการซื้ อ ขายของหุ ้ น บริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ ง คโปร์
ก่อนหน้าวันจัดสรรหุ้นโบนัส 3 วัน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายส�ำหรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว จ�ำนวน 34.93 ล้านบาท
และ 12.86 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2561: 52.14 ล้านบาท และ 17.53 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

253

254

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน

มูลค่า
ที่ตราไว้

ราคา
เสนอขาย

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขาย

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนออกให้
พนักงาน (1)

จ�ำนวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
(ส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งออก)/
ส่วนทีต
่ อ้ งออกเพิม
่

คงเหลือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามเงื่อนไขของ
โครงการทีย
่ งั ไม่ออก ณ วันที่
30 กันยายน 2562

(บาท/หุ้น)

(หุ้น)

LTIP 2559

1.00

21.27

3,999,310

(2,546,800)

(238,403)

1,214,107

LTIP 2560/2561

1.00

19.79

2,713,000

(961,600)

118,684

1,870,084

6,712,310

(3,508,400)

(119,719)

3,084,191

รวม
(1)

บริษัทจะทยอยออกหุ้นทุกปีภายใน 3 ปี นับแต่ปีที่มีการเสนอขายหุ้น

รายการกระทบยอดหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และทุนส�ำรองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีดังนี้
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว
(จ�ำนวนล้านหุ้น)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

(ล้านบาท)

ทุนส�ำรองอืน
่ การจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(ล้านบาท)

25,111

25,111

17,242

58

ออกหุ้นให้กับพนักงาน

3

3

43

(46)

ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวส�ำหรับงวด

-

-

-

35

25,114

25,114

17,285

47

ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ทุนส�ำรองอืน
่ การจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

(จ�ำนวนล้านหุ้น)

(ล้านบาท)

25,110

25,110

17,216

33

ออกหุ้นให้กับพนักงาน

1

1

26

(27)

ค่าใช้จ่ายแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวส�ำหรับงวด

-

-

-

52

25,111

25,111

17,242

58

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

ณ วันที่ 30 กันยายน

(ล้านบาท)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

28. ส่วนงานด�ำเนินงาน
กลุ่มบริษัทได้นำ� เสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ รูปแบบหลักในการรายงานส่วนงานธุรกิจ พิจารณาจากระบบ
การบริหารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดส่วนงาน
การก�ำหนดราคาระหว่างส่วนงานอยู่บนเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ผลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล
รายการทีไ่ ม่สามารถปันส่วนได้สว่ นใหญ่ประกอบด้วย ผลกระทบสุทธิจากอัตราแลกเปลีย
่ นทัง้ ส่วนของรายได้และค่าใช้จา่ ย เงินกูย
้ ม
ื และต้นทุนทางการเงินบางส่วน
และเงินลงทุนบางรายการ
ในการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน หนีส้ น
ิ และดอกเบีย
้ จ่ายทีไ่ ม่สามารถปันส่วนได้วา่ เกีย
่ วข้องกับส่วนงานใด จะถูกปันส่วนตามเกณฑ์รอ้ ยละของ
สินทรัพย์สุทธิของแต่ละส่วนงาน โดยผู้บริหารเชื่อว่าเกณฑ์ดังกล่าวได้แสดงหนี้สินของแต่ละส่วนงานได้อย่างเหมาะสมและใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�ำคัญดังนี้
ธุรกิจสุรา

ผลิตและจ�ำหน่ายสุรายี่ห้อต่าง ๆ และน�้ำโซดา

ธุรกิจเบียร์

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุดิบและเบียร์ยี่ห้อต่าง ๆ

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

่ กาแฟส�ำเร็จรูป เครือ่ งดืม
่ ชูกำ� ลัง เครือ่ งดืม
่ ชาเขียวและเครือ่ งดืม
่ กลิน
่ ผลไม้ยห
ี่ อ้ ต่าง ๆ และ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ดืม

ธุรกิจอาหาร

ภัตตาคารร้านอาหาร และจัดจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทมีฐานการด�ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งของสินค้าที่ผลิตได้จะส่งไปจ�ำหน่ายโดยตรงหรือผ่านทางบริษัทย่อย
ในต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก ส�ำหรับฐานการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษัทย่อย
ในการน�ำเสนอการจ�ำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามเขตภูมิศาสตร์ได้กำ� หนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า สินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

255

105,874
26
45
426
106,371
70,774
6,450
6,788
-

816
84,828
-

115,003

33

60

248

115,344

76,658

6,837

6,950

391

1,162

91,998

-

รายได้จากการขายลูกค้าภายนอก

รายได้จากการขายระหว่างส่วนงาน

ดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

21,543
(3,823)
17,720

23,346

(3,778)

19,568

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่จ�ำแนก
ส่วนงานได้ส�ำหรับปี

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า

รวมค่าใช้จ่ายที่จ�ำแนกส่วนงานได้

ต้นทุนทางการเงิน

ต้ น ทุ น บริ ก ารในอดี ต ส� ำ หรั บ ผลประโยชน์
ระยะยาวของพนั ก งานจากการปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ต้นทุนขาย

รวมรายได้ที่จ�ำแนกส่วนงานได้

2561

ธุรกิจสุรา

2562

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานธุรกิจ

3,154

(1,418)

4,572

466

116,863

5,141

170

4,990

13,350

93,212

120,969

306

1,065

66

119,532

2562

2,103

(965)

3,068

375

92,926

3,349

-

4,025

11,662

73,890

95,619

501

632

11

94,475

(ปรับปรุงใหม่)

2561

ธุรกิจเบียร์

(1,027)

104

(1,131)

177

18,973

259

204

1,917

5,156

11,437

17,665

260

15

98

17,292

2562

(1,245)

474

(1,719)

127

19,386

231

-

2,611

5,628

10,916

17,540

1,345

11

67

16,117

2561

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

472

(137)

609

19

15,049

321

33

2,454

3,511

8,730

15,639

73

5

31

15,530

2562

552

(129)

681

-

12,653

241

-

2,115

2,886

7,411

13,334

53

16

36

13,229

(ปรับปรุงใหม่)

2561

ธุรกิจอาหาร

-

-

-

-

(352)

-

-

(140)

(141)

(71)

(352)

(124)

-

(228)

-

2562

-

-

-

-

(266)

-

-

(83)

(85)

(98)

(266)

(126)

-

(140)

-

2561

ตัดรายการระหว่างกัน

22,167

(5,229)

27,396

662

242,531

6,883

798

16,171

28,713

189,966

269,265

763

1,145

-

267,357

2562

19,130

(4,443)

23,573

502

209,527

4,637

-

15,456

26,541

162,893

232,598

2,199

704

-

229,695

(ล้านบาท)

(ปรับปรุงใหม่)

2561

รวม

256
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
งบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รวม
2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ

-

(2,352)

ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ SABECO ก่อนรวมผลการด�ำเนินงาน

-

(107)

การใช้ประโยชน์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการปรับโครงสร้างธุรกิจอาหาร

-

(51)

- ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

4,183

3,316

- ต้นทุนทางการเงิน

(267)

(327)

รวมรายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

3,916

2,989

26,083

19,609

รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

ก�ำไรส�ำหรับปี

257

(51)

-

การใช้ประโยชน์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
จากการปรับโครงสร้างธุรกิจอาหาร

(ล้านบาท)

(ปรับปรุงใหม่)

2561

(107)

(327)
2,989
17,943

(267)
3,916
23,273

- ต้นทุนทางการเงิน

รวมรายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

3,316

4,183

- ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

519

2562

-

418

(ปรับปรุงใหม่)

2561

ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
SABECO ก่อนรวมผลการด�ำเนินงาน

(1,324)

2562

(2,352)

(1,048)

2561

รวม

-

1,291

2562

ธุรกิจอาหาร

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) ที่จ�ำแนกส่วนงานได้
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

826

(ปรับปรุงใหม่)

2561

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

17,464

16,978

19,161

2562

ธุรกิจเบียร์

19,357

2561

2562

ธุรกิจสุรา

258
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
งบการเงิน

21,237
14,808
17,977
87,348

20,946

14,424

19,172

88,779

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าความนิยม

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์ที่จ�ำแนกส่วนงานได้

11,340
48,413

13,933

53,860

หนี้สินอื่น

รวมหนี้สินที่จ�ำแนกส่วนงานได้

รวมหนี้สิน

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

37,073

39,927

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

รวมสินทรัพย์

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายการที่จ�ำแนกส่วนงานไม่ได้

33,326

34,237

สินค้าคงเหลือ

ธุรกิสุรา
2561

		
2562

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามส่วนของธุรกิจ

167,716

15,605

152,111

198,538

56,874

117,512

17,435

6,717

2562

176,852

12,746

164,106

209,589

57,948

124,776

19,469

7,396

(ปรับปรุงใหม่)

2561

ธุรกิจเบียร์

12,806

5,392

7,414

30,622

6,995

5,504

16,763

1,360

2562

13,906

4,406

9,500

27,466

5,837

5,504

15,144

981

2561

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

13,534

2,403

11,131

17,086

3,433

8,498

4,593

562

2562

14,278

2,670

11,608

17,737

4,149

8,498

4,608

482

(ปรับปรุงใหม่)

2561

ธุรกิจอาหาร

9,000
262,449

256,916

253,449

31,162

9,000

247,916

37,333

222,287

417,922

407,240
210,583

75,782

342,140

85,911

153,586

60,458

42,185

(ล้านบาท)

(ปรับปรุงใหม่)

2561

72,215

335,025

86,474

145,938

59,737

42,876

2562

รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

259

สิทธิการเช่า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
22
35

4

57

24

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

127

63

67

ค่าตัดจ�ำหน่าย

2,293

1,589

1,681

ค่าเสื่อมราคา

1,709

2,350

1,840

รายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบด้วย

2561

2562

ธุรกิจสุรา

6

4

841

23

375

2,319

851

2562

40

11

1,368

65

387

1,961

1,419

(ปรับปรุงใหม่)

2561

ธุรกิจเบียร์

68

8

1,772

35

20

1,407

1,848

2562

1,227

15

765

187

20

1,373

2,007

2561

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่ผสมแอลกอฮอล์

รายจ่ายฝ่ายทุน ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่ายและก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดังนี้

-

34

1,211

(44)

79

686

1,245

2562

344

24

1,362

5

53

640

1,730

(ปรับปรุงใหม่)

2561

ธุรกิจอาหาร

78

173

5,533

38

541

6,093

5,784

2562

1,646

72

5,788

314

523

5,563

7,506

(ล้านบาท)

(ปรับปรุงใหม่)

2561

รวม

260
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562
งบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

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

งบการเงินรวม

2562

รายได้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2561

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)

191,161

175,465

49,214

48,488

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

63,814

43,442

7,747

9,336

ต่างประเทศ

14,290

13,691

2,776

2,634

269,265

232,598

59,737

60,458

ประเทศไทย

รวม

29. ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์

9,430

9,082

-

-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

7,267

6,395

-

-

ค่าขนส่ง

3,781

3,433

-

-

ค่าเช่า

2,060

1,821

-

-

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

1,571

1,616

-

-

ค่ายานพาหนะเดินทาง

1,283

1,328

-

-

553

395

-

-

34

46

-

-

อื่น ๆ

2,734

2,425

-

-

รวม

28,713

26,541

-

-

ค่าสาธารณูปโภค
ค่านายหน้า

261

262

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

30. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
7,611

6,435

63

47

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

977

932

3

2

ค่าจ้างและค่าบริการอื่น ๆ

870

776

7

7

เงินบริจาค

864

833

11

10

ก�ำลังการผลิตว่างเปล่า

642

783

-

-

ค่าเช่า

642

505

2

1

ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

539

248

6

4

ค่าสาธารณูปโภค

485

428

1

5

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

474

470

419

428

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

457

372

4

3

ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์

414

849

71

72

ค่าพัฒนาระบบ

296

173

16

8

ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น

226

313

2

1

ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน

205

219

7

-

-

680

-

-

อื่น ๆ

1,469

1,440

4

5

รวม

16,171

15,456

616

593

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เนื่องจากอัคคีภัย

15

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

31. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง

231

237

231

236

โบนัส

142

138

142

138

10

10

10

10

6

8

6

8

ค่าใช้จ่ายส�ำหรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว

13

17

13

11

อื่น ๆ

33

3

17

25

435

413

419

428

13,575

12,058

653

599

โบนัส

2,049

1,746

158

146

ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง

1,044

858

31

26

ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้

1,150

262

67

15

263

243

20

18

23

29

1

6

693

546

-

-

2,648

2,110

142

127

21,445

17,852

1,072

937

21,880

18,265

1,491

1,365

ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้
ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการสมทบเงินที่กำ� หนดไว้

พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง

ต้นทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ - โครงการสมทบเงินที่กำ� หนดไว้
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
ค่านายหน้า
อื่น ๆ

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำ� หนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงาน
จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามข้อก�ำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
โดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

263

264

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
(849)

628

-

-

154,299

128,188

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

5,978

5,022

1,007

880

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

4,087

3,538

49

41

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

3,685

3,993

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

7,527

6,395

-

-

ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย

5,745

5,088

-

-

8,375

6,848

484

475

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

977

932

3

2

ค่าเช่า

642

505

2

1

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและภาษีสรรพสามิตใช้ไป

รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

33. ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ดอกเบี้ยจ่าย
-

-

1,150

1,351

สถาบันการเงิน

7,152

5,016

7,067

3,642

รวมดอกเบี้ยจ่าย

7,152

5,016

8,217

4,993

(2)

(51)

-

-

7,150

4,965

8,217

4,993

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หัก ส่วนที่คิดเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
สุทธิ

6

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

34. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ส�ำหรับปี
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึก (สูงไป) ต�่ำไป

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5,821

5,213

87

22

4

(7)

-

(1)

5,825

5,206

87

21

(505)

(354)

1

42

(91)

(358)

(419)

(296)

(596)

(712)

(418)

(254)

5,229

4,494

(331)

(233)

18

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้

รวมภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม
2562
ก่อน
ภาษีเงินได้

รายได้
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

2561
(ปรับปรุงใหม่)
ก่อน
ภาษีเงินได้

รายได้
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
(ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

(1,070)

214

(856)

-

-

-

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในการด�ำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(1,463)

-

(1,463)

(1,037)

-

(1,037)

(16,281)

-

(16,281)

(9,908)

-

(9,908)

871

(174)

697

-

-

-

(506)

97

(409)

(31)

45

14

23

(1)

22

16

2

18

(18,426)

136

(18,290)

(10,960)

47

(10,913)

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
เผื่อขาย
รวม

265

266

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ก่อน
ภาษีเงินได้

รายได้
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

2561
ก่อน
ภาษีเงินได้

รายได้
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
(ล้านบาท)

การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของการป้ อ งกั น
ความเสี่ยงกระแสเงินสด
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
รวม

(1,070)

214

(856)

-

-

-

(33)

1

(32)

(18)

6

(12)

(1,103)

215

(888)

(18)

6

(12)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม
2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

31,312

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

2561
(ปรับปรุงใหม่)

20.00

6,262

(ล้านบาท)
24,103

20.00

4,820

(24)

105

(1,866)

(1,541)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

458

1,012

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

369

9

5

87

25

2

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีสำ� หรับกิจการในต่างประเทศ
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก
อื่น ๆ
รวม

16.70

5,229

18.65

4,494

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20.00

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รวม

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

11,950

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

อัตราภาษี

(2.77)

2,390

(ล้านบาท)
17,028

20.00

3,406

(2,733)

(3,623)

12

(16)

(331)

1.37

(233)

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20
ของก�ำไรสุทธิสำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

35. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยสองแห่งได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตเครื่องดื่ม ซึ่งพอสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

การผลิตก๊าซชีวภาพ
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำ� หรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำ� หนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น
(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีก�ำหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่สิ้นสุด
สิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ
(ง) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้แปดปีนั้น

การผลิตเครื่องดื่ม
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำ� หรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำ� หนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น และ
(ค) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้แปดปีนั้น
เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

267

268

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

6,195

5,401

-

-

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม

261,162

224,294

-

-

รวมรายได้

267,357

229,695

-

-

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม

สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ในปี 2547 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดภาษีอากร และให้จัดตั้งพื้นที่โรงงานของบริษัทดังกล่าว
เป็นเขตปลอดอากร โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ทั้งอากรน�ำเข้าและส่งออก ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต
ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด

36. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและ
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการค�ำนวณดังนี้
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท / ล้านหุ้น)
ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)

23,272

17,943

12,281

17,261

จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว

25,111

25,110

25,111

25,111

3

1

3

1

25,114

25,111

25,114

25,111

0.93

0.71

0.49

0.69

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
ก�ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและ
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปี หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดังนี้
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท / ล้านหุ้น)
ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ปรับลด)

23,272

17,943

12,281

17,261

จ�ำนวนหุ้นสามัญ (ขั้นพื้นฐาน)

25,114

25,111

25,114

25,111

3

5

3

5

25,117

25,116

25,117

25,116

0.93

0.71

0.49

0.69

ผลกระทบจากแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
จ�ำนวนหุ้นสามัญ (ปรับลด)
ก�ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

37. เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,767 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในเดือนมิถุนายน 2562
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2562 ผูถ
้ อื หุน
้ มีมติเป็นเอกฉันท์ทจี่ ะจัดสรรการจ่ายเงินปันผลทีเ่ หลือส�ำหรับ
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตราหุน
้ ละ 0.24 บาท รวมทัง้ หมดเป็นเงิน 6,027 ล้านบาท เงินปันผลถูกจ่ายให้แก่ผถ
ู้ อื หุน
้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ปีสน
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2561 ผูถ
้ อื หุน
้ มีมติเป็นเอกฉันท์ทจี่ ะจัดสรรการจ่ายเงินปันผลทีเ่ หลือส�ำหรับ
ปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุน
้ ละ 0.47 บาท รวมทัง้ หมดเป็นเงิน 11,802 ล้านบาท เงินปันผลถูกจ่ายให้แก่ผถ
ู้ อื หุน
้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

38. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�ำไรหรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�ำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้
โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของ
กลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนา
ของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรม
ด�ำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม อีกทั้งยังก�ำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย
่ งด้านอัตราดอกเบีย
้ หมายถึงความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงทีจ่ ะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบีย
้ ในตลาด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20) กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยท�ำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 และระยะเวลาที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือก�ำหนดอัตราใหม่มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

ภายหลัง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม
(ล้านบาท)

ปี 2562
หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.00

6,358

-

-

6,358

5.00

-

6,637

-

6,637

6,358

6,637

-

12,995

5.00

5,043

-

-

5,043

5.00

-

10,622

-

10,622

5,043

10,622

-

15,665

ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ปี 2561
หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 และระยะเวลาที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือ
ก�ำหนดอัตราใหม่มีดังนี้
งบการเงินรวม
อัตรา
ดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

ภายหลัง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม
(ล้านบาท)

ปี 2562
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

4.10

182

-

-

182

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1.45 - 6.50

11,730

-

-

11,730

หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

1.79 - 2.60

9,689

-

-

9,689

3.75

7

-

-

7

หุ้นกู้

2.10 - 4.16

-

114,744

55,429

170,173

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

0.73 - 3.75

-

27,802

-

27,802

21,608

142,546

55,429

219,583

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ไม่หมุนเวียน

รวม
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

ไม่หมุนเวียน

รวม

271

272

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตรา
ดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

ภายหลัง 5 ปี

รวม

(ร้อยละต่อปี)

(ล้านบาท)

ปี 2562
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1.64 - 1.95

9,450

-

-

9,450

หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

1.79 - 2.60

9,689

-

-

9,689

2.50

4,091

-

-

4,091

0.73 - 2.97

-

27,790

-

27,790

2.50

-

38,359

-

38,359

2.10 - 4.16

-

114,744

55,429

170,173

23,230

180,893

55,429

259,552

1.55 - 1.65

2,000

-

-

2,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

2.40

8,000

-

-

8,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2.50

8,195

-

-

8,195

2.50 - 3.00

-

89,862

-

89,862

27,795

-

27,795

-

81,569

45,341

126,910

18,195

199,226

45,341

262,762

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
รวม
ปี 2561
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน
หุ้นกู้
รวม

2.50
1.79 - 4.16

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัท
ได้ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

เงินเหรียญสิงคโปร์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

3

-

-

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

1

เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(1)

(15)

(4)

(7)

เจ้าหนี้อื่น

(9)

(1)

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

(5)

(13)

(4)

(6)

2

13

-

-

(3)

-

(4)

(6)

1,736

657

-

-

249

288

-

-

ลูกหนี้อื่น

-

1

-

-

ลูกหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2

-

-

-

(222)

(180)

-

-

(1)

(1)

(3)

(1)

-

(13)

-

-

เจ้าหนี้อื่น

(126)

(55)

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

1,638

697

(3)

(1)

ประมาณการยอดซื้อสินค้า

(564)

(130)

-

-

(22)

(36)

-

-

-

(14)

-

-

1,052

517

(3)

(1)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

164

2

-

-

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

1,216

519

(3)

(1)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1

-

-

-

ลูกหนี้การค้า

1

-

-

-

เจ้าหนี้การค้า

(303)

(299)

-

-

(46)

(16)

-

-

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย

ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สินอื่น
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

เงินยูโร

เจ้าหนี้อื่น

273

274

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

(347)

(315)

-

-

(1,498)

(1,128)

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์

(72)

(12)

-

-

ประมาณการหนี้สินอื่น

(91)

(4)

-

-

(2,008)

(1,459)

-

-

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

186

93

-

-

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(1,822)

(1,366)

-

-

12

9

-

-

ลูกหนี้การค้า

4

-

-

-

เจ้าหนี้การค้า

(18)

(5)

-

-

-

-

(2)

(1)

เจ้าหนี้อื่น

(2)

(7)

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

(4)

(3)

(2)

(1)

ประมาณการยอดซื้อสินค้า

(2)

(2)

-

-

ประมาณการยอดจ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

(196)

(345)

-

-

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

(202)

(350)

(2)

(1)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

5

11

-

-

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(197)

(339)

(2)

(1)

เจ้าหนี้การค้า

-

(91)

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

-

(91)

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินค้า

(1)

(196)

-

-

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

(1)

(287)

-

-

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

-

60

-

-

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(1)

(227)

-

-

ประมาณการยอดซื้อสินค้า

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น

เงินปอนด์สเตอร์ลิง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

เงินเหรียญฮ่องกง
27

29

-

-

ลูกหนี้อื่น

1

-

-

-

เจ้าหนี้อื่น

(1)

(1)

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

27

28

-

-

-

(1)

-

-

หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย

(18,961)

-

(18,961)

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

(18,961)

(1)

(18,961)

-

18,961

-

18,961

-

-

(1)

-

-

ลูกหนี้การค้า

8

9

-

-

ลูกหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

5

-

-

(1)

-

-

-

-

(68)

-

-

เจ้าหนี้อื่น

(49)

(2)

-

-

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

(42)

(56)

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินเยนญี่ปุ่น
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ
เงินตราต่างประเทศอื่น ๆ

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�ำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�ำหนด
ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม�่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกราย
ที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�ำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ�ำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผล
เสียหายที่มีสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท และเพื่อท�ำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึง
การแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

275

276

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม
(ล้านบาท)

30 กันยายน 2562
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์

(884)

-

(884)

-

(884)

(27,809)

-

-

(26,939)

(26,939)

(179,862)

-

(186,187)

-

(186,187)

(97,910)

-

-

(98,085)

(98,085)

(128,611)

-

(128,556)

-

(128,556)

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตั๋วเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
30 กันยายน 2561
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตั๋วเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม
(ล้านบาท)

30 กันยายน 2562
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์

(880)

-

(880)

-

(880)

6,637

-

-

7,040

7,040

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(38,359)

-

-

(38,807)

(38,807)

ตั๋วเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(27,790)

-

(26,921)

(26,921)

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

หุ้นกู้

(179,862)

-

(186,187)

-

(186,187)

10,622

-

-

11,178

11,178

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(27,795)

-

-

(27,892)

(27,892)

เงินกู้ยืมและตั๋วเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(97,862)

-

-

(98,034)

(98,034)

(126,910)

-

(126,853)

-

(126,853)

30 กันยายน 2561
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

หุ้นกู้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้น
จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
กลุ่มบริษัทได้ทำ� สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหลายสัญญากับสถาบันการเงินหลายแห่ง เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากเงินกู้ยืม มูลค่าของสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สกุลเงินเยนเป็นจ�ำนวนเงินรวม 66,000 ล้านเยน โดยคู่สัญญามีข้อตกลง
จะจ่ายช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้นระหว่างกันตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

การวัดมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 และระดับ 3 ของ
เครื่องมือทางการเงินที่ วั ดมู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ขั้นตอนการประเมินมูล ค่าได้เ ปิด เผย
ในหมายเหตุข้อ 2 (ง)
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ประเภท

เทคนิคการประเมินมูลค่า

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

การคิ ด ลดกระแสเงิ น สด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมค� ำ นวณจากมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของประมาณการกระแสเงิ น สด
ในอนาคต การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนทีส่ ร้างขึน
้ จากแหล่งทีม
่ าเดียวกัน
ซึ่งสะท้อนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารที่เกี่ยวข้องที่ผู้ร่วมตลาดใช้ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการ
ก�ำหนดราคาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

การก�ำหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน และมูลค่าปัจจุบันค�ำนวณโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อคุณภาพดีในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ประเภท

เทคนิคการประเมินมูลค่า

หุ้นกู้

ราคาตลาดจากสมาคมตราสารหนี้ไทย ณ วันที่รายงาน

เงินกู้ยืม

วิธีคิดลดกระแสเงินสด

277

278

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงิน

39. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น

281

709

-

-

เครื่องจักรและอุปกรณ์

255

528

-

-

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

154

133

-

-

ที่ดิน

4

1

-

-

รวม

694

1,371

-

-

ภายในหนึ่งปี

1,126

1,062

16

17

หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี

1,860

1,934

12

14

หลังจากห้าปี

1,261

1,708

-

-

รวม

4,247

4,704

28

31

สัญญาซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

4,760

6,799

-

-

สัญญาโฆษณาและสปอนเซอร์

1,128

1,735

18

23

สัญญาบริการ

1,071

1,511

33

40

การประกันอื่น ๆ

1,027

-

-

-

สัญญาจ้างผู้ชำ� นาญการและบริษัทที่ปรึกษา

778

905

251

293

หนังสือค�ำ้ ประกันจากธนาคาร

202

217

-

-

เลตเตอร์ออฟเครดิตส�ำหรับซื้อสินค้าและวัสดุที่ยังไม่ได้ใช้

135

55

-

-

19

-

-

-

370

379

300

300

9,490

11,601

602

656

จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ที่บอกเลิกไม่ได้

ภาระผูกพันอื่น ๆ

สัญญาซื้อกากน�ำ้ ตาล
สัญญาอื่น ๆ
รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ภาระผูกพันอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ
สัญญาว่าจ้างผู้ช�ำนาญการ
ในปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อย 4 บริษัท ท�ำสัญญาว่าจ้างผู้ช�ำนาญการผู้หนึ่งในการควบคุมดูแลการผลิตและปรุงสุรา “หัวเชื้อสุรา” โดยมีระยะเวลาจ้าง
40 ปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2587 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าจ้าง
แก่ผู้ชำ� นาญการเป็นรายเดือน รวมเดือนละจ�ำนวน 4.3 ล้านบาท โดยเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ทุก ๆ รอบ 12 เดือน ในช่วงเวลา 20 ปีแรก นับตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567 หลังจากนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือนรวมเดือนละจ�ำนวน 0.25 ล้านบาท
จนครบก�ำหนดตามสัญญา ค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,766.2 ล้านบาท ต่อมามีการท�ำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549
ให้บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินจ�ำนวนรวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ช�ำนาญการท่านนี้เพิ่มเติม ดังนั้น ค่าจ้างทั้งสิ้นภายใต้สัญญาทั้งส่วนที่บริษัทและ
บริษัทย่อยได้จ่ายไปแล้วและส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายมีจำ� นวนเงินรวม 3,766.2 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ค่าจ้างที่จะจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือมีจ�ำนวนเงิน 634.9 ล้านบาท (30 กันยายน 2561: 737.9 ล้านบาท)

สัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 บริษัทท�ำสัญญาที่ปรึกษากับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตสุราในประเทศไทยและงานอื่น ๆ
ที่ก�ำหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาจ้าง 10 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษท
ั มีภาระผูกพัน
ทีจ่ ะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 1.67 ล้านบาท โดยปรับเพิม
่ ค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ทุกรอบ 12 เดือน ในช่วงเวลา 10 ปี ค่าจ้างภายใต้สัญญา
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 251.56 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือมีจ�ำนวนเงิน 143.07 ล้านบาท (30 กันยายน 2561: 167.28 ล้านบาท)

สัญญาสปอนเซอร์
ในปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญาให้การสนับสนุนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2569 เพื่อท�ำการประชาสัมพันธ์สินค้าตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวจะสนับสนุน
เป็นเงินและอื่น ๆ รวมมูลค่า 100 ล้านบาทต่อปี ตามเงื่อนไขที่กำ� หนดไว้ในสัญญา
ในปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินขั้นต�่ำจ�ำนวน 0.15 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิงต่อปี ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ในปี 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญาให้การสนับสนุนกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพือ่ ได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ตามทีร่ ะบุในสัญญา บริษท
ั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินขัน
้ ต�ำ่ จ�ำนวน 2.75 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ
ต่อปี ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา

สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า
บริษท
ั ย่อยของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อยทางอ้อมของบริษท
ั ได้ทำ� สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้ากับบริษท
ั ในประเทศแห่งหนึง่ เพือ่ ขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าไปยัง
ปลายทางที่กำ� หนด โดยมีอัตราค่าขนส่งสินค้าคิดเป็นราคาต่อเที่ยวรถตามที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีก�ำหนดระยะเวลา 2 ปี มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เมื่อครบสัญญาแล้ว หากคู่สัญญาไม่แจ้งบอกเลิกล่วงหน้าให้ถือว่าสามารถต่ออายุสัญญา
ออกไปอีกคราวละ 1 ปี
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว
ตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาสองปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนระยะเวลาของสัญญาจะ
สิ้นสุดลง ไม่น้อยกว่า 90 วัน ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คู่สัญญาได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงฉบับที่ 1 เพื่อต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา
สองปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในสัญญาเดิม
สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์
ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ท�ำสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่าวอนุญาตให้บริษัท
เป็นผู้ด�ำเนินกิจการร้านอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า “เคเอฟซี” สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ บริษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญารวมทั้งการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
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งบการเงิน

สัญญาผลิตสินค้า
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ทำ� สัญญาผลิตสินค้าให้กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง
ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

สัญญาบริจาคเงิน
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ท�ำสัญญาบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศซึ่งร่วมกันจัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยในประเทศแห่งหนึ่ง
และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตามสัญญาดังกล่าว บริษัทจะจ่ายเงินบริจาคเป็นจ�ำนวนเงิน 300 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
สัญญาบริการ
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาดังกล่าว สัญญาฉบับใหม่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาและลงนามโดยบริษัทและคู่สัญญา

40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.48 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 12,054 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,767 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 8,287 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท
ให้น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Frasers Property Limited (“FPL”) เมื่อวันที่ 14 และ
15 พฤศจิกายน 2562 ตามล�ำดับ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.055 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.060
เหรียญสิงคโปร์ ตามล�ำดับ ทั้งนี้ F&N และ FPL ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.015 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.024 เหรียญสิงคโปร์
ตามล�ำดับในเดือนมิถุนายน 2562 โดยจะมีการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.040 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.036 เหรียญสิงคโปร์ ตามล�ำดับในปี
2563 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

41. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท และคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อน�ำมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*

การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน

2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*

เครื่องมือทางการเงิน

2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

สัญญาเช่า

2563

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*

การแสดงรายการส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน

2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19*

การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มีผลบังคับใช้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรูร้ ายได้ ทัง้ จ�ำนวนเงินและช่วงเวลาทีร่ บ
ั รู้ โดยรายได้จะรับรูเ้ มือ่ (หรือ ณ ขณะที)่
กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
รายได้จากการขายสินค้า ปัจจุบันรับรู้รายได้เมื่อโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�ำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว ภายใต้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จะรับรู้เมื่อลูกค้ามีอ�ำนาจควบคุมสินค้า ส�ำหรับการขายตามสัญญาจ้างผลิตสินค้าที่มีลักษณะสินค้าเฉพาะเจาะจง
ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมสินค้าระหว่างผลิตทั้งหมดตั้งแต่สินค้าเข้าสู่กระบวนการผลิต ในกรณีดังกล่าวรายได้จะรับรู้ตามกระบวนการผลิต ส่งผลให้รายได้
และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวมีการรับรู้ตลอดช่วงเวลา จึงเป็นการรับรู้รายได้ก่อนส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่ของลูกค้า

เงินที่จ่ายให้กับลูกค้า
บริษัทจ่ายค่าจัดวางสินค้า ค่าจัดงานแสดงสินค้า หรือค่าโฆษณาให้กับร้านค้าปลีก ตาม TAS 18 บริษัทรับรู้จำ� นวนเงินดังกล่าวเป็นต้นทุนในการ
จัดจ�ำหน่ายตาม TFRS 15 ก�ำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาว่าบริษัทได้รับสินค้าหรือบริการจากลูกค้าหรือไม่ หากได้รับสินค้าหรือบริการจากลูกค้า
บริษัทบันทึกการจ่ายช�ำระดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น ในทางกลับกัน หากบริษัทไม่ได้รับสินค้าหรือบริการจากลูกค้า
บริษัทจะรับรู้การจ่ายช�ำระดังกล่าวเป็นส่วนหักจากรายได้ ทั้งนี้ หากจ�ำนวนเงินที่จ่ายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ ส่วนเกินดังกล่าว
จะรับรู้เป็นส่วนหักจากรายได้ซึ่งส่งผลให้รายได้และต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายลดลง
วิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
กลุ่มบริษัทคาดว่าจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 โดยวิธีรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลัง ซึ่งผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นครั้งแรกจะรับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทจะไม่น�ำข้อก�ำหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติกับงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ
ผู้บริหารได้พิจารณาว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 15 เป็นครั้งแรกต่องบการเงิน มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของบริษัทในบางเรื่อง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า
การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได้นําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผู้เช่า (Single lessee accounting model) โดยผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิ
การใช้สินทรัพย์ที่แสดงถึงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงที่เช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่าที่แสดงถึงภาระผูกพันที่ผู้เช่าต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ซึ่งยกเว้นการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่ำ ส่วนการบัญชีสําหรับผู้ให้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี
ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงาน
ขณะนี้ผู้บริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงิน

42. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน�ำเสนองบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 การจัดประเภทรายการเหล่านี้เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากกว่า
การจัดประเภทรายการที่มีสาระส�ำคัญมีดังนี้
2561
งบการเงินรวม
ก่อนจัดประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่

ปรับปรุงย้อนหลัง
(หมายเหตุ 5)

หลังจัดประเภทใหม่
(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

753

868

-

1,621

3,685

(868)

(8)

2,809
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รายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ส�ำหรับปี (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปี
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*
และรายการที่ด�ำเนินการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)

มูลค่ารวมของรายการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามที่ได้รับอนุมัติตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
(หน่วย : พันบาท)

ก

รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการ

1.

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ำกัด

-

4,116.98

2.

บริษัท พี เอส รีไซเคิล จ�ำกัด

-

17,324.00

3.

บริษัท น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด

-

20,940.16

4.

บริษัท อุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย จ�ำกัด (มหาชน)

-

130,137.01

5.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

4,132.24

6.

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

-

6,736.61

7.

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ำกัด

-

57,340.68

8.

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

-

2,429.81

9.

บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

104,820.00

10.

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด

-

264,012.11

11.

F&N Foods Pte. Ltd.

-

164,518.22

12.

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

-

104,764.57

13.

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จ�ำกัด

-

11,965.67

14.

Emerald Brewery Myanmar Limited

-

34,422.95

15.

บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ำกัด

-

8,552.18

16.

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

-

19,223.26

17.

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

3,003,791.43

18.

ภูไท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คัมปะนี

-

8,519.24

19.

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จ�ำกัด

-

28,229.37

20.

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

-

19,576.27

21.

บริษัท วัน แบงค็อก จ�ำกัด

-

17,389.60

283

284

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

รายการกับกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปี
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*
และรายการที่ด�ำเนินการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)

มูลค่ารวมของรายการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามที่ได้รับอนุมัติตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
(หน่วย : พันบาท)

ข

รายได้อื่น ๆ

1.

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)**

-

6,303.20

2.

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด

-

27,689.41

3.

F&N Interflavine Pte Ltd

-

37,073.16

4.

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จ�ำกัด

-

2,636.92

5.

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

-

36,777.13

6.

F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd

-

2,561.98

7.

F&N Beverages Marketing Sdn Bhd

-

4,818.25

8.

F&N Global Marketing Pte. Ltd.

-

15,506.97

9.

Fraser & Neave (Singapore) Pte. Ltd.

-

11,569.51

บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ำกัด

-

5,449.93

10.
ค

ต้นทุนขาย

1.

บริษัท พี เอส รีไซเคิล จ�ำกัด

-

297,400.38

2.

บริษัท น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด***

-

658,345.42

3.

บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลสุพรรณบุรี จ�ำกัด

-

72,615.69

4.

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด

-

14,039.03

5.

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด

-

3,898.08

6.

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด

-

887,535.68

7.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

13,866.03

8.

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)**

-

117,647.12

9.

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)**

-

4,658.38

10.

บริษัท น�้ำตาลทิพย์สุโขทัย จ�ำกัด

-

483,227.26

11.

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ำกัด

-

39,963.66

12.

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

-

5,615.56

13.

บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ�ำกัด

-

3,688.16

14.

บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ�ำกัด

-

11,462.85

15.

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด

-

5,971,467.47

16.

บริษัท ธนสินธิ จ�ำกัด

-

27,483.84

17.

F&N Global Marketing Pte. Ltd.

-

9,388.33
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มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปี
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*
และรายการที่ด�ำเนินการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)
ค

มูลค่ารวมของรายการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามที่ได้รับอนุมัติตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
(หน่วย : พันบาท)

ต้นทุนขาย

18.

F&N Interﬂavine Pte. Ltd.

-

13,616.86

19.

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

-

4,734.60

20.

บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ำกัด

-

28,541.36

21.

บริษท
ั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

4,464.42

22.

บริษัท แก้วสารศิริ จ�ำกัด

-

21,867.34

23.

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน 8 จ�ำกัด

-

21,099.01

24.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

-

16,418.74

25.

บริษัท เอเซีย โฮเรก้า จ�ำกัด

-

6,256.22

26.

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จ�ำกัด

-

60,479.63

27.

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จ�ำกัด

-

5,573.30

28.

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด

-

8,100.00

29.

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 8 จ�ำกัด

-

3,678.30

ง

ค่าใช้จ่ายในการขาย

1.

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด

-

310,978.62

2.

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด

-

2,584.35

3.

บริษท
ั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

-

7,187.33

4.

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)**

-

51,740.03

5.

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)**

-

4,042.07

6.

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

-

5,972.63

7.

บริษัท สุรเศรษฐ์ จ�ำกัด

-

2,584.16

8.

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

-

4,613.75

9.

บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ำกัด

-

7,135.66

10.

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ�ำกัด

-

9,110.81

11.

F&N Foods Pte. Ltd.

-

129,513.95

12.

บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ำกัด

-

4,577.18

13.

บริษท
ั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

3,062.33

14.

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

-

3,065.14

15.

บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จ�ำกัด

-

20,877.55
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รายการกับกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปี
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*
และรายการที่ด�ำเนินการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)
ง

มูลค่ารวมของรายการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามที่ได้รับอนุมัติตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
(หน่วย : พันบาท)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

16.

บริษัท ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จ�ำกัด

-

7,153.60

17.

บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

-

5,149.05

18.

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

-

4,689.40

19.

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

366,526.78

20.

ภูไท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คัมปะนี

-

10,917.60

21.

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จ�ำกัด

-

3,050.46

22.

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

-

17,956.11

23.

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด

-

41,969.59

24.

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ�ำกัด

-

21,950.36

จ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1.

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด

-

135,394.22

2.

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด

-

196,104.13

3.

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด

-

3,200.24

4.

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)**

-

25,550.90

5.

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)**

-

7,460.45

6.

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

-

2,418.93

7.

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ำกัด

-

44,758.19

8.

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด

-

3,018.48

9.

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ�ำกัด

-

7,095.99

10.

Best Wishes Co., Ltd.

-

8,373.09

11.

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

-

3,968.51

12.

บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ำกัด

-

2,389.81

13.

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ�ำกัด

-

2,791.52

14.

บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

39,249.16

15.

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด

-

8,882.49

16.

บริษัท ธนสินธิ จ�ำกัด

-

7,506.06

17.

Fraser and Neave, Limited

-

21,745.74

18.

Fraser & Neave (Singapore) Pte. Ltd.

-

21,718.88
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มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปี
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*
และรายการที่ด�ำเนินการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)
จ

มูลค่ารวมของรายการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามที่ได้รับอนุมัติตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
(หน่วย : พันบาท)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

19.

F&N Vietnam Limited Liabitity Company

-

7,225.07

20.

บริษัท คอมเมอร์เชียล โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

-

45,985.68

21.

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด

-

123,186.71

22.

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

-

59,923.77

23.

บริษัท ทรัพย์มหากิจ 8 จ�ำกัด

-

5,660.36

24.

บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

-

29,910.58

25.

Ananke Holdings Pty Ltd

-

3,955.02

26.

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

-

4,314.30

27.

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

3,111.21

28.

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จ�ำกัด

-

62,098.89

29.

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

-

24,761.15

30.

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด

-

15,200.00

ฉ

ซื้อทรัพย์สิน

1.

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด

-

15,320.66

2.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

5,358.74

3.

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)**

-

2,476.15

4.

บริษัท ธนสินธิ จ�ำกัด

-

312,548.17

5.

บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ำกัด

-

3,354.33

6.

บริษัท ชินาทรัพย์ จ�ำกัด

-

31,276.84

7.

บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จ�ำกัด

-

4,525.63

8.

บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จ�ำกัด

-

9,876.15

9.

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ�ำกัด

-

25,624.09

* อัตราแลกเปลี่ยน 23.18 บาท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์
** แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
*** เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลแม่วัง จ�ำกัด
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ภาคผนวก

ภาคผนวก เรื่อง การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส�ำหรับธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders’ Mandate) นี้จะเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ภาคผนวก
การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำ�หรับธุรกรรมที่ทำ�กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

1. ความเดิม
คณะกรรมการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อ้างถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม
2563 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจ�ำปี 2562 (“รายงานประจ�ำปี”) ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (“การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น”) ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2563 และ (ข) มติการประชุมที่ 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. คำ�นิยาม
ค�ำนิยามดังต่อไปนี้ หรือค�ำจ�ำกัดความตามที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ให้นิยามไว้ จะมีผลบังคับใช้ในภาคผนวกนี้ตลอดทั้งฉบับ (รวมถึงตารางต่าง ๆ
ที่แนบรวมอยู่ในภาคผนวก) เว้นแต่ในกรณีที่มีการกล่าวเป็นอย่างอื่น
“ตลาดหลักทรัพย์รับอนุมัติ”
		

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีกฎระเบียบที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ซึ่งมีลักษณะตามที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”
(ก) เกี่ยวข้องกับกรรมการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม
			
(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
			
(1)
				
			
			
(2)
				
				
			
			
(3)
				

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในล�ำดับติดกัน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย
(กล่าวคือ คู่สมรส บุตรธิดา บุตรบุญธรรม บุตรที่ติดมากับคู่สมรส พี่น้องร่วมสายโลหิต และบิดามารดา)
ทรัสตี (Trustee) ของทรัสต์ (Trust) ใด ๆ ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในล�ำดับติดกัน
และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย เป็นผู้รับผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้
ได้รับผลประโยชน์ในกรณีของทรัสต์ให้อ�ำนาจทรัสตีตัดสินใจ (Discretionary Trust) และ
บริษัทใด ๆ ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในล�ำดับติดกัน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
โดยผลของกฎหมาย มีส่วนได้เสียรวมกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ร้อยละ 30 หรือมากกว่า และ

		
(ข) เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม (ซึ่งเป็นบริษัท) บริษัทอื่นใดซึ่งเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัท
			
ที่ถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้น หรือบริษัทที่ตนและ/หรือบริษัทอื่นหรือบริษัท
			
หลายแห่งรวมกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) มีส่วนได้เสียรวมกันร้อยละ 30 หรือมากกว่า
“บริษัทร่วม”

บริษัทใด ๆ ซึ่งบริษัทหรือ “กลุ่ม” ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

“บาท”

สกุลเงินบาทตามกฎหมายของประเทศไทย

“ซีดีพี (CDP)”

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Central Depository (Pte) Limited)

“การควบคุม”

การมีอ�ำนาจควบคุมการตัดสินใจ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับนโยบายด้านการเงินและการด�ำเนินงานของบริษัท

“ผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม”

หมายถึงบุคคลซึ่ง

		
(ก) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมร้อยละ 15 หรือมากกว่าของสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท
			
(ไม่รวมหุ้นที่ได้ซื้อคืนมา (Treasury Shares) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจก�ำหนดให้บุคคลที่มีลักษณะ
			
ดังกล่าว ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมก็ได้ หรือ
		

(ข) ในทางปฏิบัติแล้ว มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท

“กรรมการ”

กรรมการของบริษัท
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“บุคคลที่มีความเสี่ยง”
		
		

บริษัท บริษัทย่อยของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือ
บริษัทร่วมของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งถูกควบคุม
โดย “กลุ่ม” หรือ “กลุ่ม” และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

“กลุ่ม”

บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัท

“กรรมการอิสระ”

ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ของภาคผนวกนี้

“ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสีย”

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

“บุคคลที่มีส่วนได้เสีย”
		

กรรมการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม

“คู่มือเกี่ยวกับการรับ
คู่มือหลักทรัพย์”

เกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

“ผู้ถือหุ้น”

ผู้ถือหุ้นจดทะเบียนในเงินทุนของบริษัท

“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น”
		
		

ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติโดยทั่วไปจากผู้ถือหุ้น (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและถูกขอให้พิจารณา
อนุมัติต่ออายุธุรกรรมเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเข้าท�ำธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่เกิดเป็นประจ�ำ อันมีลักษณะ
เป็นไปทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจ�ำเป็นในการด�ำเนินกิจการประจ�ำวัน กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัท
ตามประเภทที่ได้มีการก�ำหนดไว้

“SGX-ST”

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

“บริษัทย่อย”

ให้มีความหมายตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติบริษัทของประเทศสิงคโปร์ (บทที่ 50)

3. ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ตามหนังสือชี้ชวนของบริษัท ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 (“หนังสือชี้ชวน”) ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นถือเสมือนว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหุ้นแล้วเพื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) ตามความหมายที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือเกี่ยวกับ การรับหลักทรัพย์
สามารถเข้าท�ำธุรกรรมซึ่งเป็นกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทกับประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ โดยการเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกรรม
ที่ได้กระท�ำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม ที่ท�ำกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียและธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยไว้ในหน้า 124 -148 ของหนังสือชี้ชวนของบริษัท โดยธุรกรรม ดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้เป็นปัจจุบน
ั ในการประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ปีกอ่ น ๆ 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 วันที่ 31 มกราคม 2561 และวันที่ 31 มกราคม 2562 ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในหน้า 180 ถึง 189 หน้า 201 ถึง 212 หน้า 206
ถึง 217 หน้า 195 ถึง 209 หน้า 203 ถึง 213 หน้า 216 ถึง 229 หน้า 214 ถึง 227 หน้า 220 ถึง 231 หน้า 228 ถึง 239 หน้า 233 ถึง 244 หน้า 245
ถึง 256 หน้า 259 ถึง 270 และหน้า 280-293 ของรายงานประจ�ำปีของ บริษัทส�ำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 2551 2552
2553 2554 2555 2556 2557 2558 วันที่ 30 กันยายน 2559 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 ตามล�ำดับ

4. การเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
เนื่องจากธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป กรรมการบริษัทจึงเสนอให้มีการ
พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารต่ออายุธรุ กรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ ในการประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั ซึง่ จะจัดขึน
้ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 (“การประชุม
สามัญผูถ
้ อื หุน
้ ประจ�ำปี 2563”) เพือ่ ให้ธรุ กรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนกระทัง่ ถึงการประชุมสามัญผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั ครัง้ ถัดไป
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ภาคผนวก

5. รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ รวมถึงพืน
้ ฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ตอ่ บริษท
ั ทีจ่ ะได้รบ
ั รวมทัง้ ขัน
้ ตอนการตรวจสอบการก�ำหนดราคา
่ ำ� กับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสีย และข้อมูลทัว่ ไปทีเ่ กีย
่ วกับหมวด 9 ของคูม
่ อื เกีย
่ วกับการรับหลักทรัพย์ ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้
ของธุรกรรมทีท

6. คำ�แถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1
		
		
		

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาข้อก�ำหนดของธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ อื หุน
้ และยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบของบริษัทเพื่อ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ ตามทีร่ ะบุในตาราง 1 ของภาคผนวกของธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากผูถ
้ ถ้าบังคับใช้
ก�ำหนดราคาของธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
้ อื หุน
้ อื หุน
อย่างเคร่งครัด มีความเพียงพอที่จะท�ำให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ท�ำขึ้นกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะเป็นธุรกรรมที่ด�ำเนินการไปตามข้อก�ำหนด
ทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

6.2
		
		
		

ในระหว่างการตรวจสอบ ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบตามที่กล่าวในตาราง 1
ของภาคผนวกนี้ ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะท�ำให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะเป็นธุรกรรมที่ท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนด
ทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท บริษัทจะด�ำเนินการ
ขออนุมัติธุรกรรมจากผู้ถือหุ้นใหม่ โดยพิจารณาจากการควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบชุดใหม่

7. ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก
ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทในหุ้นทุนที่ออกของบริษัท ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 และวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ตามล�ำดับ
สามารถอ่านได้จากรายงานประจ�ำปีในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งบริษัทจะได้แจกจ่ายหรือได้แจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

8. การงดออกเสียง
เนื่องจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ซ่ึงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจะงดออกเสียงและตกลงด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 นี้ ทั้งนี้ บุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่รับเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวอีกด้วย เว้นแต่จะเป็นการมอบฉันทะอันเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�ำหนดเพื่อให้
ลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระดังกล่าว

9. คำ�แนะนำ�ของกรรมการอิสระ
9.1
		
		
		
		
		

กรรมการซึ่งเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายอวยชัย ตันทโอภาส
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ พลเอก นายแพทย์ชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยา ศาสตราจารย์
นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายแพทย์ชาตรี บานชื่น รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ และนายอึ๊ง ตัก พัน (“กรรมการอิสระ”) กรรมการอิสระมีความเห็นว่า
การเข้าท�ำธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้และกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว เป็นธุรกรรม
ที่ได้ท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

9.2 ตามเหตุผลที่ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ กรรมการอิสระแนะน�ำให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเห็นชอบกับวาระที่ 9 ซึ่งเป็น
		
มติสามัญเกี่ยวกับการเสนอต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 นี้
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10.		 คำ�แถลงความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านต่างรับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้ โดยกรรมการได้ด�ำเนินการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมทั้งหมดตามความรู้และความเชื่อของตนอย่างดีที่สุด และยืนยันว่าภาคผนวกนี้มีความเพียงพอและถูกต้อง และเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็น
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมและการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการไม่ทราบข้อเท็จจริง
ใด ๆ เกี่ยวกับการละเว้น ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ระบุในภาคผนวก ส�ำหรับข้อมูลในภาคผนวกที่ถูกตัดทอนจากฉบับที่ได้จัดพิมพ์หรือจากแหล่ง
ข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงชื่อนั้น ความรับผิดชอบของกรรมการแต่เพียงประการเดียวคือกรรมการ
จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้รับตัดทอนอย่างเหมาะสมและถูกต้องจากแหล่งที่มาเหล่านั้น และ/หรือมีการเผยแพร่ซ้�ำในภาคผนวกฉบับนี้
ในรูปแบบและบริบทที่เหมาะสม

11.		 สิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติ
11.1
		
		
		
		
		
		
		

ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากผู้ท่ีถือหุ้นของบริษัทผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“ซีดีพี”) ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ได้ และประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 แทนตน จะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2563 ลงนาม โดย (ก) ส่งมาที่ส�ำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) อาคารแสงโสม ชั้น 6 เลขที่ 14
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 หรือ (ข) ส่งมาที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ก่อนเริ่มประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นคนดังกล่าว
ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ถ้าผู้ถือหุ้นสามารถกระท�ำได้

11.2
		
		
		
		
		
		

บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี สามารถแจ้งให้ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชี
หลักทรัพย์ของตน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกแบบค�ำสั่งออกเสียง (Voting Instruction Form) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประจ�ำปี 2563 ลงนามและส่งกลับตามวิธีการในข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในแบบค�ำสั่งออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้แบบค�ำสั่งออกเสียงไปถึงยัง
ซีดีพี ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบค�ำสั่งออกเสียงภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 23 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม
จะพบว่าตามกฎหมายไทยประกอบกับข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัท ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เฉพาะซีดีพีเท่านั้นที่จะ
มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ซีดีพีจะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่าง ๆ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 แต่เพียงผู้เดียว

11.3
		
		
		
		
		
		

บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี ที่ประสงค์จะเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อตนเองในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการโอนหุ้นของตนเองออกจากระบบของซีดีพี และท�ำการจดทะเบียน
การโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะท�ำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
พักการโอนหุ้น และก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
นอกจากนี้ หุ้นที่ถูกโอนออกจากระบบของซีดีพีจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้จนกว่าจะถูกโอนกลับเข้าไปฝากในระบบซีดีพี
ในการนี้ การโอนดังกล่าวจะต้องมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทั้งนี้ หากท่านต้องการค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกระบวนการโอนหุ้นและ
ทะเบียนหุ้น ท่านสามารถติดต่อซีดีพีได้ที่ (65) 6535 7511 (หรือผ่านอีเมล cdp@sgx.com)

12.		 อื่น ๆ
12.1 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะไม่รับผิดชอบส�ำหรับความถูกต้องของค�ำแถลงหรือความเห็นหรือรายงานที่ปรากฏในภาคผนวกฉบับนี้
12.2 ถ้าท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา หรือไม่แน่ใจว่าควรจะกระท�ำการใด ท่านควรปรึกษานายหน้าซื้อขายหุ้นของท่าน ผู้จัดการธนาคาร
		
ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี หรือที่ปรึกษาอิสระอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทันที
12.3 ถ้าท่านขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดไปแล้ว กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับผู้ซื้อ หรือธนาคาร หรือนายหน้าซื้อขายหุ้น หรือตัวแทน
		
ที่ด�ำเนินการขายเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อ
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ภาคผนวก

ตาราง 1 ของภาคผนวก
การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำ�เนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
บริษัทคาดว่าในการด�ำเนินธุรกรรมตามปกตินั้น บริษัทอาจยังคงต้องเข้าท�ำธุรกรรมบางประเภทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัด
เพียงประเภทของธุรกรรมที่จะกล่าวถึงด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมด้านธุรกิจการค้าที่ต้องการความรวดเร็ว บริษัทเห็นว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวส�ำหรับการด�ำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัท ทัง้ นี้
ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องท�ำขึน
้ ตามข้อก�ำหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษท
ั และผูถ
้ อื หุน
้ รายย่อย
ตามที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนสามารถขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการท�ำธุรกรรมประจ�ำกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสีย โดยธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปในทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจ�ำเป็นในการด�ำเนินกิจการประจ�ำวัน ธุรกรรมเหล่านี้อาจไม่รวมถึง
ธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าท�ำข้อตกลง หรือการด�ำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของบริษัท
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 920(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ การอนุมัติโดยทั่วไปส�ำหรับการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะต้องได้รับ
การต่ออายุทุกปี ข้อมูลที่จ�ำเป็นตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 920(1)(ข) มีดังต่อไปนี้
(ก)		 ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งบุคคลที่มีความเสี่ยง (ตามค�ำนิยามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์)
		 จะด�ำเนินธุรกรรมด้วย
(ข)		 ลักษณะของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
(ค)		 พื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อบุคคลที่มีความเสี่ยง
(ง)		 วิธีหรือขั้นตอนในการก�ำหนดราคาธุรกรรม
(จ)		 ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระว่าวิธีหรือขั้นตอนดังกล่าวในข้อ (ง) เพียงพอหรือไม่เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธุรกรรมทั้งหลายจะมีการด�ำเนินการ
		 ตามข้อก�ำหนดในทางการค้าปกติและจะไม่ท�ำให้ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหาย (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
(ฉ)		 ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
		 (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
(ช)		 ค�ำแถลงจากบริษัทว่าบริษัทจะด�ำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้ง ถ้าวิธีหรือขั้นตอนการด�ำเนินการในข้อ (ง) ข้างต้นนั้นเป็นวิธี
		 หรือขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม และ
(ซ)		 ค�ำแถลงว่าบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงและได้ด�ำเนินการใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระ
		 ที่เกี่ยวกับการอนุมัติธุรกรรมนั้นด้วย
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นถ้าได้รับการต่ออายุจะมีผลบังคับใช้จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ค�ำนิยามและความหมายในภาคผนวก ซึ่งมีธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นฉบับนี้
เป็นเอกสารแนบ จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่ก�ำหนดไว้ดังต่อไปนี้
•		 “กลุ่ม” หมายถึง บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งนับเป็น “บุคคลที่มีความเสี่ยง” ตามความหมายที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 904(2)
		 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และ
•		 “กลุ่มไทยเบฟ” หมายถึง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท

ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสามารถน�ำมาใช้ได้กับธุรกรรมของ “กลุ่ม” กับบุคคลที่เกี่ยวข้องของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา
สิริวัฒนภักดี ผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท (โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม ให้เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่
ได้รับอนุมัติ” และ “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” แต่ละราย)
ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
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ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้หรือการได้รับซึ่งสินค้าและบริการในกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินกิจการประจ�ำวัน
ของกลุ่มบริษัทที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าท�ำข้อตกลง หรือการด�ำเนินธุรกิจทั้งหลาย
ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของบริษัท) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่จะอยู่ภายใต้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว (Shareholders’
Mandate) (“ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)”) ได้แก่
(ก)		 การซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการบรรจุหีบห่อ (Packaging Material) จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงขวดแก้วใหม่และขวดแก้วที่ใช้แล้ว
		 กระป๋องอะลูมิเนียม กากน�้ำตาล สมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตหัวเชื้อเบียร์ (Beer Concentrate) กล่องกระดาษ (Carton) และฝาครอบ (Cap)
(ข)		 การท�ำประกันและการบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท�ำประกันกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ค)		 การซื้อของใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคทุกประเภทในส�ำนักงานและในสถานที่เก็บสินค้าจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงกระดาษช�ำระ
		 และน�้ำตาลส�ำหรับใช้ในส�ำนักงาน เศษเหล็ก ถุงใส่มอลต์ และแผ่นไม้
(ง)		 การได้รับบริการต่าง ๆ จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง บริการที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่พัก พาหนะ
		 และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับกรรมการของบริษัท และ/หรือของบริษัทย่อย การฝึกอบรมพนักงาน การติดต่อสื่อสารด้านโทรคมนาคม
		 และการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ ตลอดจนบริการท�ำการตลาด การโฆษณา และการบริหารงาน รวมถึงการบริการการผลิตและการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
(จ)		 การเช่า หรือการเช่าช่วง ส�ำนักงาน คลังสินค้า รถโดยสาร และที่ดินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ฉ)		 การให้บริการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการพัฒนาสินทรัพย์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และบริการ
		 การขาย ตลอดจนการให้บริการการผลิต
(ช)		 การให้เช่าหรือให้เช่าช่วงส�ำนักงาน คลังสินค้า รถยนต์โดยสาร และที่ดินกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
(ซ)		 การขายกากน�้ำตาลและผลผลิตพลอยได้ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงปุ๋ย ขวดแก้วที่ใช้แล้ว และเศษวัสดุจากโรงงาน เช่น
		 อะลูมิเนียม เศษแก้ว และเศษกระดาษ
(ฌ) การขายเบียร์ สุรา น�้ำดื่ม โซดา และสินค้าอื่น ๆ ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ และ
(ญ) การให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) ดังกล่าวข้างต้น

เหตุผลและประโยชน์ของธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทมีการเข้าท�ำหรือจะเข้าท�ำธุรกรรมที่เป็นการท�ำธุรกิจปกติกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียธุรกรรมเหล่านี้เป็นธุรกรรมที่เกิดเป็นประจ�ำ และอาจเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาใดก็ได้ หรือเกิดขึ้นทุก ๆ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทที่จะท�ำธุรกรรม
หรือยังคงท�ำธุรกรรมต่อไปกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
กรรมการบริษัทเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
และการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะช่วยลดความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นครั้งคราว เมื่อมีการ
เข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีแนวโน้มเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการลดเวลา ในการบริหารจัดการ
และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือมีผลกระทบในด้านลบกับโอกาส ในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทแต่อย่างใด
ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น มีเจตนาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมที่เป็นการด�ำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทซึ่งในบางครั้ง
เป็นธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่ด�ำเนินการเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ทางการค้าปกติและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
การเปิดเผยมูลค่ารวมของการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งด�ำเนินการตามธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีปัจจุบัน
จะจัดท�ำตามแบบที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และเป็นไปตามขอบเขตที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และจะต้อง เปิดเผยในรายงาน
ประจ�ำปีส�ำหรับปีบัญชีนั้น ๆ

ขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำ�กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Review Procedures for Interested Person Transactions)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ (ถ้ามีข้อก�ำหนดระบุไว้) ธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งนายอึ๊ง ตัก พัน (Mr. Ng Tat Pun) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของการท�ำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Lead Independent
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ภาคผนวก

Director for Interested Person Transactions) (“หัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย”) นอกจากนี้
บริษัทยังก�ำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการท�ำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้กระท�ำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ท�ำกับ
บุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติ (On an Arm’s Length Basis and Normal Commercial Terms)

ขั้นตอนการตรวจสอบและข้อจำ�กัดในการอนุมัติ

โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการท�ำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงธุรกรรม ที่ได้รับ
อนุมัติที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Interested Persons) ได้กระท�ำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลภายนอก
และเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางการค้าปกติและสอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และบนเงื่อนไขที่มิได้ เอื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่ได้ให้แก่หรือที่ได้รับจากบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการน�ำขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนี้มาบังคับใช้
(1)

การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าและการได้รับบริการ

(ก)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าทั้งหลายที่กระท�ำเป็นประจ�ำโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัทหรือที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดหาและการจัดซื้อซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น ธุรกรรมที่กล่าวถึงในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการด�ำเนินธุรกรรม
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (General Mandate for Interested Person Transactions - Mandated
Transactions)”) ธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของขั้นตอนการควบคุมภายใน (Internal Control Procedures) ซึ่งระบุถึง
ั ภ
ิ ายใน ข้อจ�ำกัดในการอนุมต
ั ิ จ�ำนวนคูค
่ า้ ทีเ่ ป็นผูเ้ สนอราคา (อย่างน้อย
รายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบของอ�ำนาจในการอนุมต
สองราย) และขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยหลักการดังกล่าวนี้ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทได้รับสินค้าและ/หรือบริการที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไข
ที่ดีที่สุดจากการเสนอราคาแข่งขัน (ตามที่เหมาะสม) ดังนั้น ในการก�ำหนดว่าราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียน�ำเสนอนั้น ยุติธรรม
และสมเหตุสมผลหรือไม่นั้น จะน�ำปัจจัยต่าง ๆ มาใช้ในการพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงปัจจัยเกี่ยวกับตารางเวลาการส่งมอบ
การปฏิบัติตามรายละเอียดที่ก�ำหนด ความเป็นมาในอดีต (Track Record) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การให้ราคาพิเศษ
(Preferential Rate) ส่วนลดหรือการคืนเงินกรณีที่มีการซื้อจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัท
ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็น
บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (“ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ”) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรม ดังนี้

ข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

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

กรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

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

รองประธานกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

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

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 20,000,000 บาท
แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟ
ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

รองประธานกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการจ�ำนวนสองท่าน
หรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจ�ำนวนสองท่าน โดยหนึง่ ในจ�ำนวนดังกล่าวจะต้องเป็น
หัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ”
ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้
หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของหัวข้อดังกล่าวข้างต้น
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(ข)
		
		
		
		

ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอราคาแข่งขัน (Competitive Quotations) (ตัวอย่างเช่น ไม่มีผู้ขายสินค้าและบริการที่คล้ายคลึง
ที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ (โดยพิจารณาถึงจ�ำนวน รายละเอียด ตารางการส่งมอบ และอื่น ๆ) หรือถ้าสินค้านั้น
โดยลักษณะแล้วเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ) ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะเป็นผู้พิจารณาราคา
และเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียน�ำเสนอนั้นว่ายุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ 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)
(ตามที่แก้ไข) นั้นจะถูกรวมอยู่ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีการแก้ไขเงื่อนไขที่เป็นสาระส�ำคัญใด ๆ รวมถึง
การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับราคาซื้อขายขวดแก้วตามที่สัญญาได้อนุญาตไว้ และการต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายขวดแก้ว
เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

(2)

ธุรกรรมอื่น ๆ ที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียอันมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ

(ก)
		
		
		
		
		
		
		
		
		

บริษัทมีความประสงค์ที่จะด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มี
ลักษณะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และเป็นไปในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของกลุ่ม
บริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการขายสินค้า และการให้บริการแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย การให้เช่าหรือการให้เช่าช่วง
ทรัพย์สินให้แก่ หรือการเช่าหรือการเช่าช่วงทรัพย์สินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ที่ได้รับการอนุมัติตามที่อ้างถึงในข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ (ญ) ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติทั่วไปในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ” ข้างต้น โดยบริษัทประสงค์ที่จะเข้าท�ำธุรกรรมโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาสินค้าหรือบริการที่จะให้
ในขณะนั้น และในราคาตลาดในขณะนั้นส�ำหรับการเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินตามเงื่อนไขทางการค้าปกติที่มิได้เอื้อประโยชน์
ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่มีต่อบุคคลภายนอก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้) (รวมทั้งการให้ราคาพิเศษ ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าพิเศษ
(favored customer) หรือในกรณีที่มีการซื้อสินค้าเป็นจ�ำนวนมาก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)) หรือประการอื่นใดตามวิธีปฏิบัติทาง
อุตสาหกรรมที่น�ำมาบังคับใช้ ทั้งนี้

		
(1)
			
			

ในส่วนของการขายสินค้าและการให้บริการให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยมิได้มีการเสนอขายหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก
รายการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีราคาของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่
บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ

		
(2)
			
			

ในส่วนของการเช่า/ให้เช่า หรือเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน บริษัทจะต้องสอบถามจากผู้ให้เช่าและ/หรือผู้เช่าทรัพย์สินที่มีขนาดสถานที่ตั้ง
และการใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสีย

		
		
		
		

นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับการอนุมัติ
เป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่า
ทางธุรกรรม

ข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาท
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

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

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 5,000,000 บาท
แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟ
ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจ�ำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจ�ำนวนดังกล่าวจะต้องเป็น
หัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสีย
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ภาคผนวก

		
		
		

ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หวั ข้อ “การอนุมต
ั โิ ดยทัว่ ไปในการด�ำเนินธุรกรรมกับบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสีย - ธุรกรรมทีไ่ ด้รบ
ั การอนุมต
ั ”ิ
ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ภายใต้หัวข้อดังกล่าวข้างต้น

(ข)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ในกรณีท่ีไม่มีอัตราหรือราคาตลาดในขณะนั้น ไม่ว่าเนื่องมาจากลักษณะของสินค้าที่เสนอขายหรือการให้บริการ หรือเนื่องมาจากการไม่มี
หรือไม่สามารถหาราคาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งอื่นใดในทางปฏิบัติได้ กลุ่มบริษัทจะก�ำหนดราคาส�ำหรับสินค้าและบริการเหล่านี้
ตามหลักปฏิบัติในทางการค้าปกติและตามนโยบายการก�ำหนดราคาของกลุ่มบริษัทซึ่งจะสอดคล้องกับส่วนต่างก�ำไร (Margin) ปกติที่
กลุ่มบริษัทจะได้รับจากสินค้าและบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลภายนอก โดยในการก�ำหนดราคาส�ำหรับธุรกรรม
ที่พึงช�ำระโดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติส�ำหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ บริษัทจะน�ำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณา
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง จ�ำนวน ปริมาณการบริโภค ข้อก�ำหนดของลูกค้า รายละเอียด ระยะเวลาของสัญญาและกลยุทธ์ (Strategic
Purpose) ของธุรกรรม ในส่วนของการเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่มีราคาตลาดของค่าเช่าในขณะนั้น ไม่ว่า
เนื่องจากการไม่มีหรือไม่สามารถหาราคาค่าเช่าเปรียบเทียบได้ในทางปฏิบัติหรือโดยเหตุประการอื่น กลุ่มบริษัทจะก�ำหนดอัตราค่าเช่า
ตามวิธีปฏิบัติในทางธุรกิจอันเป็นปกติและตามนโยบายการก�ำหนดราคาของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของธุรกรรม
ที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ผู้มีอ�ำนาจให้การอนุมัติที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะเป็นผู้ก�ำหนดว่าราคาและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียเสนอมานั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่

(3)

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ
บริษัทอาจท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำหรือเป็นธุรกรรมที่มิได้ท�ำขึ้นตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท หรือไม่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าท�ำข้อตกลง
หรือการด�ำเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินกิจการประจ�ำวันของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าว
โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ (Listing Manual) รวมถึงข้อจ�ำกัดการอนุมัติ การได้รับอนุมัติ และข้อก�ำหนดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อ 905 และ 906 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะตรวจสอบแต่ละธุรกรรมที่ได้กระท�ำ และแต่ละธุรกรรม
ที่ได้กระท�ำจะต้องได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัทตามที่ก�ำหนดไว้
ข้างล่างนี้ (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจะต้องท�ำการตรวจสอบธุรกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่กระท�ำขึ้นตาม
ข้อก�ำหนดทางการค้าปกติและไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

ข้อจ�ำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาท
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

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

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 5,000,000 บาท
แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟ
ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจ�ำนวนสองท่าน โดยหนึง่ ในจ�ำนวนดังกล่าวจะต้องเป็น
หัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสีย

ในกรณีที่ธุรกรรมที่กระท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีเช่นว่านี้อาจต้องมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น
และอาจต้องท�ำการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในธุรกรรมดังกล่าว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ขั้นตอนในการตรวจสอบอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่น�ำโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะต้องด�ำเนินการตรวจสอบ
ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (โดยเฉพาะหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์)
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อระบุธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ) และบุคคลที่มี
ส่วนได้เสีย (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ) รวมถึงการบันทึกธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม
(ก)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ของกลุ่มบริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนธุรกรรมทั้งหลายที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (และเกณฑ์ในการเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวรวมทั้งข้อเสนอราคาเพื่อใช้สนับสนุนเกณฑ์
ดังกล่าว) ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก็ตาม และ

(ข)

ประธานเจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยการเงินของกลุม
่ บริษท
ั จะจัดส่งรายงานธุรกรรมทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั เข้าท�ำกับบุคคลทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียทุกธุรกรรมซึง่ ได้มก
ี ารบันทึก ตลอดจน
หลักเกณฑ์การเข้าท�ำธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้มีการบันทึกไว้ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้
แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของบริษัทจะระบุครอบคลุมถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย รวมทั้งขั้นตอนการ
ตรวจสอบที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ หรือธุรกรรมที่กลุ่มบริษัท
ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ใช้บังคับอยู่ ที่ได้มีการต่ออายุหรือแก้ไขใหม่ในระหว่างรอบปีบัญชีปัจจุบัน ตามธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบที่น�ำโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะด�ำเนินการตรวจสอบ
การควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบส�ำหรับธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมเหล่านั้นมีการควบคุม
ภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบที่เพียงพอ และ/หรือสามารถปฏิบัติได้ในทางการค้า ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการท�ำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียได้ทำ� ขึน
้ ตามข้อก�ำหนดอันเป็นปกติในทางการค้าและไม่มผ
ั และผูถ
้ อื หุน
้ รายย่อยของบริษท
ั โดยในส่วนทีเ่ กีย
่ วเนือ่ ง
ี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษท
กับการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องด�ำเนินการให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ก�ำหนดไว้แล้วหรือไม่
นอกจากนี้ ในระหว่างการตรวจสอบที่กระท�ำขึ้นเป็นครั้งคราวโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่า
การควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบส�ำหรับธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะแน่ใจได้ว่าธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคล
ทีม
่ ส
ี ว่ นได้เสียนัน
้ จะท�ำขึน
้ ตามข้อก�ำหนดปกติในทางการค้าและจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษท
ั และผูถ
้ อื หุน
้ รายย่อยของบริษท
ั คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจะน�ำเรื่องเสนอกลับไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งจะอยู่บนหลักเกณฑ์ของการควบคุม
ภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติชุดใหม่ (ตามกฎข้อ 920(1)(ข)(4) และ (7) ของคู่มือเกี่ยวกับ
การรับหลักทรัพย์) ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้งนั้น ธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบ
และได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากคณะกรรมตรวจสอบ
เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการควบคุมภายในและขัน
้ ตอนในการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น สมาชิกรายใด ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ไม่เป็นอิสระ จะต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีความรับผิดชอบโดยรวมในการก�ำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ และมีอ�ำนาจในการมอบหมายอ�ำนาจให้แก่บุคคล
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทตามที่เห็นสมควร
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ตาราง 2 ของภาคผนวก
ตัวอย่างรายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวก
บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวกนี้ จะรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะรายชื่อของบริษัทและองค์กรตามที่ระบุไว้นี้เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย
รายชื่อดังกล่าวนี้ไม่ได้ระบุรายชื่อทั้งหมดของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

1. บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (1)

30.

บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลสุพรรณบุรี จ�ำกัด

2. บริษัท บางนากลาส จ�ำกัด

31.

บริษัท ที.ซี.ซี. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จ�ำกัด (7)

3. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ำกัด

32.

บริษัท เทอราโกร จ�ำกัด (8)

4. บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด (2)

33.

บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ำกัด (9)

5. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

34.

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

6. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด

35.

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด

7. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

36.

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด

8. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จ�ำกัด

37.

บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลชลบุรี จ�ำกัด

9. บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

38.

บริษัท อุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย จ�ำกัด (มหาชน)

10. บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�ำกัด (3)

39.

บริษัท น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด (10)

11. บริษัท ชลิตลาภ จ�ำกัด

40.

บริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)

12. บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จ�ำกัด

41.

บริษัท น�้ำตาลทิพย์สุโขทัย จ�ำกัด (11)

13. บริษัท อินทรประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

42.

บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ�ำกัด

14. บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จ�ำกัด

43.

บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ�ำกัด (มหาชน)

15. บริษัท เลควิว แลนด์ จ�ำกัด

44.

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด

16. บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลล์ จ�ำกัด (4)

45.

เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

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

46.

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

18. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล

47.

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด

19. บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จ�ำกัด

48.

บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�ำกัด

20. บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ำกัด

49.

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ำกัด

21. บริษัท พี เอส รีไซเคิล จ�ำกัด

50.

บริษัท รัชโยธิน ทาวเวอร์ จ�ำกัด

22. บริษัท พิเศษกิจ จ�ำกัด

51.

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด

23. บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

52.

บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จ�ำกัด

24. บริษัท ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล จ�ำกัด

53.

บริษัท ทีซีซีซีแอล เสนา จ�ำกัด

25. กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

54.

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ�ำกัด

26. บริษัท สยามประชาคาร จ�ำกัด

55.

บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)

27. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด

56.

บริษัท แวลู โฮเทลส์ จ�ำกัด

28. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (5)

57.

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จ�ำกัด

29. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (6)

58.

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
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59. บริษัท คริสตอลลา จ�ำกัด

88.

บริษัท ทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด

60. บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จ�ำกัด

89.

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 10 จ�ำกัด

61. บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

90.

บริษัท ไทย-ไลซาท จ�ำกัด

62. บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ำกัด

91.

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด

63. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ�ำกัด

92.

บริษัท แก้วสารศิริ จ�ำกัด

64. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ�ำกัด

93.

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

65. บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น จ�ำกัด (12)

94.

บริษัท นิวมัลตี้ไมน์ จ�ำกัด

66. บริษัท ทีซีซีซีแอล อโศก จ�ำกัด

95.

บริษัท อินน์ไซด์ โฮเทล สุขุมวิท 50 จ�ำกัด (14)

67. บริษัท นอร์ธปาร์ค เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จ�ำกัด (13)

96.

บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ำกัด

68. บริษัท ปรีดีประภา จ�ำกัด

97.

บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด

69. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ�ำกัด

98.

บริษัท แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์ จ�ำกัด

70. บริษัท พรพัฒนสิน จ�ำกัด

99.

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

71. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ�ำกัด

100.

บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 1 จ�ำกัด

72. บริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จ�ำกัด

101.

บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จ�ำกัด

73. บริษัท เวียงสิริ จ�ำกัด

102.

บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 4 จ�ำกัด

74. บริษัท ธนสินธิ จ�ำกัด

103.

บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 5 จ�ำกัด

75. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

104.

บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 10 จ�ำกัด

76. F&N Foods Pte. Ltd.

105.

บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 8 จ�ำกัด

77. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

106.

บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จ�ำกัด

78. F&N Beverages Marketing Sdn Bhd

107.

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

79. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จ�ำกัด

108.

บริษัท รีเทล เวิลด์ 6 จ�ำกัด

80. F&N Interflavine Pte. Ltd.

109.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

81. บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ำกัด

110.

บริษัท วัน แบงค็อก จ�ำกัด (15)

82. บริษัท เอเชียติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชั่น จ�ำกัด

111.

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

83. บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ำกัด

112.

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จ�ำกัด (16)

84. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

113.

บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จ�ำกัด

85. บริษัท เทอราโกร แลนด์ 1 จ�ำกัด

114.

บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จ�ำกัด

86. บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด

115.

บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเซีย จ�ำกัด

87. บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จ�ำกัด

116.

บริษัท เอเซีย โฮเรก้า จ�ำกัด
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117. ภูไทย กรุ๊ป จอยท์ สต๊อก คัมปะนี

151.

บริษัท ชัชวาลย์ร่วมทุน จ�ำกัด

118. บริษัท นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (17)

152.

Best Wishes Co., Ltd.

119. บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จ�ำกัด

153.

บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จ�ำกัด

120. บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จ�ำกัด

154.

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง กรีนเมโทรโพลีส

121. บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จ�ำกัด

155.

Kesana - Golf Co., Ltd.

122. บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จ�ำกัด

156.

InterContinental Singapore

123. บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จ�ำกัด

157.

บริษัท ที.ซี.ซี.เอ็มไพร์ทาวเวอร์ จ�ำกัด

124. บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

158.

Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd

125. บริษัท ทีซีซี บางไทรภูมิพัฒน์ จ�ำกัด

159.

Times Printers Private Limited

126. Pacific Coast Assets Inc.

160.

บริษัท คอมเมอร์เชียล โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

127. บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

161.

บริษัท ตะวันนา บางพลี จ�ำกัด (20)

128. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จ�ำกัด (มหาชน)

162.

PI Hotel Management Limited

129. บริษัท อิมพีเรียล นครราชสีมา จ�ำกัด (มหาชน)

163.

K.K. Shinkobe Holding

130. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (18)

164.

บริษัท สาธรทรัพย์สิน จ�ำกัด

131. บริษัท มงคลการ พัฒนกิจ จ�ำกัด

165.

บริษัท ทรัพย์มหากิจ 8 จ�ำกัด

132. บริษท
ั เกษตรทิพย์ (2010) จ�ำกัด

166.

Ananke Holdings Pty. Ltd.

133. บริษัท ลาสติกา จ�ำกัด

167.

บริษัท โมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด

134. บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย์ จ�ำกัด

168.

Xiengkeo Hotel & Resort Co., Ltd.

135. บริษัท ปากซอง แคปปิตอล จ�ำกัด

169.

39 QGG Management Limited

136. บริษัท วีเอสแอนด์บี รีไซเคิลเน็ทเวิร์ค จ�ำกัด

170.

บริษัทโฮเทลส์ เวิลด์ 12 จ�ำกัด

137. บริษัท ศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้ จ�ำกัด

171.

Frasers Residential Investment Partnership LP

138. บริษัท เฮอร์มิเทจ คอนซัลแทน จ�ำกัด

172.

บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จ�ำกัด

139. บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จ�ำกัด

173.

บริษัท อิม โฮเทลส์ แอนด์ โฮสเทลส์ จ�ำกัด

140. บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน 8 จ�ำกัด

174.

บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 6 จ�ำกัด

141. บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

175.

บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน จ�ำกัด

142. บริษัท ชินาทรัพย์ จ�ำกัด

176.

บริษัท ทีซีซี-ห้าเชียง จ�ำกัด

143. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 8 จ�ำกัด

177.

บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

144. บริษัท เจริญวรรณกิจ จ�ำกัด

178.

บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จ�ำกัด

145. F&N Vietnam Limited Liability Company

179.

บริษัท ท่าแพโฮเทล จ�ำกัด

146. บริษัท กรีนแลนด์ 2 จ�ำกัด

180.

F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd

147. บริษัท วัฒนศิริคอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (19)

181.

F&N Global Marketing Sdn Bhd

148. บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน 5 จ�ำกัด

182.

Malmaison Trading Limited

149. บริษัท เอ็ม เอส แอนด์ เค ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

183.

Frasers Hospitality (UK) Limited

150. บริษัท ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน จ�ำกัด

184.

Emerald Brewery Myanmar Limited

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

185. F&N Dairies Manufacturing Sdn Bhd

188.

บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ำกัด

186. Vacaron Company Sdn Bhd

189.

Borneo Springs Sdn Bhd

187. F&N Properties Sdn Bhd

190.

Frasers Town Hall Residences Operations Pty. Ltd.

หมายเหตุ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

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 และได้แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
บ ริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจ�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
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท 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 ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จ�ำกัด
บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ�ำกัด
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รวบรวมสารสนเทศทีเ่ ปิดเผยไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX) ในปี 2562

รวบรวมสารสนเทศที่เปิดเผยไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX)
ในปี 2562
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 75 ครั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. รายงานเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาสและรายปีรวม 18 ครั้ง
2. รายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(Substantial Shareholders) และกรรมการ รวม 9 ครั้ง นอกจากนี้
ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
จากกรรมการท่านใด จะรายงานให้กรรมการท่านอื่นทราบ
3. รายงานเกี่ยวกับการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ต่าง ๆ ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) รวม 5 ครั้ง คือ
• คุณภุชชงค์ ชาญธนกิจ พ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการและรองประธาน
		 กรรมการบริหาร คนที่ 2 ในเดือนมกราคม 2562
• คุณกนกนาฏ รังษีเทียนไชย พ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการ ในเดือน
		 มกราคม 2562
• คุณมนู เลียวไพโรจน์ พ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ
		 ตรวจสอบ ในเดือนมกราคม 2562
• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย
4. รายงานเรื่องการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
รวม 17 ครั้ง จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยโดยตรง

และโดยอ้อม และจากการจัดตั้งบริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อม ได้แก่
(1) บริษัท ซี.เอ.ไอ. จ�ำกัด (2) บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (3) บริษัท กรีนบีน จ�ำกัด (4) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จ�ำกัด (5) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเน็คชั่น
จ�ำกัด (6) บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (7) บริษัท เจแปนนิส ไดนิ่ง
คอนเซ็ปท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (8) บริษัท เกนกิ ซูชิ (ประเทศไทย)
ั แมกซ์ เอเชีย ฟูด
้ แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จ�ำกัด (9) บริษท
(10) บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (11) เอเอสเอ็ม
อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (12) อินเตอร์เนชั่นแนล บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด
(13) ช้าง เอชเค ลิมิเต็ด และ (14) ช้าง เบียร์ ยูเค ลิมเิ ต็ด รวมทัง้ จาก
การเข้าซือ้ หุน
้ ใน เวียดนาม เอฟแอนด์บี อัลลายแอนซ์ อินเวสเมนท์ จ๊อยท์
สต๊อก คอมพานี และตงกวน ลีเทง ฟูดส์ คอมพานี ลิมิเต็ด
5. รายงานเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ และเป็นการให้ข้อมูลให้แก่นักลงทุน รวม 26 ครั้ง เกี่ยวกับ
การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลของบริษัทกับผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์
การจัดอันดับเครดิตองค์กรโดยทริส เรทติ้งส์และฟิทช์ เรทติ้งส์
การออกหุ้นกู้ การจัดสรรหุ้นบริษัทให้แก่พนักงานตามที่ก�ำหนดไว้
ในแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟ การสรุป
รายละเอียดผลประกอบการในไตรมาสต่าง ๆ ส�ำหรับนักลงทุน
การรายงานซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย และการได้รับ
การยอมรับให้เป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ของกลุ่มดัชนี
ความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) ปีที่ 2 ติดต่อกัน เป็นต้น
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ข้อมูลทั่วไป
(อ้างอิงตามโครงสร้างการถือหุ้น)

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 272 3026

หมายเหตุ

กลุ่มธุรกิจสุรา
1.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5925

2.

บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (1)

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
โรงงาน

(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

สายการผลิตสุรา
1.

บริษัท แสงโสม จ�ำกัด

2.

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ�ำกัด

เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าตูม
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

(037) 285 016-18

(037) 285 237

3.

บริษัท มงคลสมัย จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ต�ำบลผาจุก
อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

(055) 449 126-30

(055) 449 131

โรงงาน
โรงงาน

4.

บริษัท ธนภักดี จ�ำกัด

เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ต�ำบลแม่แฝก
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

(053) 849 550-4

(053) 849 555

5.

บริษัท กาญจนสิงขร จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ต�ำบลวังขนาย
อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

(034) 611 783-5

(034) 611 786

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 488 หมู่ที่ 1 ต�ำบลวังด้ง
อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

(034) 527 100

(034) 527 111

โรงงาน

เลขที่ 82 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบางคูวัด
อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

(02) 598 2850-9

(02) 598 2858

โรงงาน

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

6.

7.

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จ�ำกัด

บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด

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) 681 010-13
(044) 681 223

(044) 627 202

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ต�ำบลแก่งโดม
อ�ำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

(045) 426 532-5

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

10.

บริษัท เอส.เอส.การสุรา จ�ำกัด

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน
(02) 278 4381

303

304

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ข้อมูลทัว่ ไป

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

11.

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

โรงงาน

เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดค�ำ
อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

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

(042) 449 714

โรงงาน

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

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

12.

13.

บริษัท แก่นขวัญ จ�ำกัด

บริษัท เทพอรุโณทัย จ�ำกัด

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จ�ำกัด

เลขที่ 418 หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่ลาด อ�ำเภอคลองขลุง
จังหวัดก�ำแพงเพชร 62120
14.

บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จ�ำกัด

หมายเหตุ

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) 227 754-5
(034) 227 757,59

(034) 331 955

โรงงาน
โรงงาน

15.

บริษัท สีมาธุรกิจ จ�ำกัด

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านแดน
อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180

(056) 279 088-9

(056) 350 660

16.

บริษัท นทีชัย จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าโรงช้าง
อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

(077) 357 170-3

(077) 357 174

โรงงาน
โรงงาน

17.

บริษัท หลักชัยค้าสุรา จ�ำกัด

เลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองกลางนา
อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

(032) 741 761-2

(032) 741 763

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

(02) 785 7455

กลุ่มบริษัทผู้จัดจ�ำหน่ายสุรา
1.

บริษัท น�ำยุค จ�ำกัด

เลขที่ 40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(02) 785 7428

2.

บริษัท น�ำกิจการ จ�ำกัด

เลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านโพธิ์
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

(044) 955 100-3
ต่อ 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

เลขที่ 62 ชั้น 8,9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(02) 078 5991

กลุ่มธุรกิจเบียร์
1.

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (1)
(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

(077) 914 249

(043) 470 716,
(043) 470 754

โรงงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

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

หมายเหตุ

สายการผลิตเบียร์
1.

2.

3.

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

4.

บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 078 5991
ต่อ 1962

5.

บริษัท ช้างเบียร์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 078 5991
ต่อ 1961

กลุ่มบริษัทผู้จัดจ�ำหน่ายเบียร์
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) 204 953

3.

บริษัท ป้อมโชค จ�ำกัด

เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ต�ำบลท่าวาสุกรี
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

(035) 241 678

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) 407 081

(043) 407 716

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) 785 7455

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
กลุ่มบริษัทจ�ำกัด
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

(02) 783 9100

(02) 783 9122

กลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มบริษัทเสริมสุข
1.

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)

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

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

305

306

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ข้อมูลทัว่ ไป

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

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) 489 164-5

(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

กลุ่มบริษัทโออิชิ (ก)
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

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

11A, Phan Ke Binh Street, Da Kao Ward
District 1, Ho Chi Minh City
the Socialist Republic of Vietnam

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

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

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

8.

บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (1)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

9.

บริษัท กรีนบีน จ�ำกัด (2)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

หมายเหตุ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

10.

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (3)

โทรสาร

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
(3)
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
(1)
(2)

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 เทรดดิชั่นแนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด(1)

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7878

(02) 785 7878
ต่อ 7833

(1)

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิมบริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

กลุ่มบริษัทผู้แทนจ�ำหน่าย
1.

บริษัท ทิพย์ชโลธร จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

2.

บริษัท กฤตยบุญ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

3.

บริษัท สุราทิพย์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

4.

บริษัท สุนทรภิรมย์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

5.

บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
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

เลขที่ 363 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.23
ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

(02) 705 9305

(02) 705 9313

3.

บริษัท ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด

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)
จ�ำกัด

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

8.

บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

9.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7125

บริษัท ไทยโมลาส จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7087
(02) 785 7144

(02) 785 7148

10.

หมายเหตุ

307

308

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ข้อมูลทัว่ ไป

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ

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) 078 5991
ต่อ 1963

หยุด
ด�ำเนินการ

กลุ่มอื่น ๆ
1.

บริษัท เบฟเทค จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(035) 744920-6

(035) 744928

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 จ�ำกัด

เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ห้องเลขที่ 2005-2012 ชั้นที่ 20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4.

บริษัท ซี.เอ.ไอ. จ�ำกัด (1)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 785 9999

(02) 785 9990

5.

บริษัท ทศภาค จ�ำกัด

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ยูนิตบี
1501-2 และชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 018 2000
(02) 018 2100

(02) 018 2077
(02) 018 2088

6.

บริษัท น�้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

7.

บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

8.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 078 5995
ต่อ 1527

9.

บริษัท สุราไทยท�ำ จ�ำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่ได้
ประกอบ
กิจการ

10.

บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่ได้
ประกอบ
กิจการ

11.

บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จ�ำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่ได้
ประกอบ
กิจการ

(1)

ชั้นที่ 15
ชั้นที่ 20

(02) 785 5882

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มบริษัทต่างประเทศ
1.

International Beverage Holdings Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

2.

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 MonPhnom Penh, Cambodia.

(855) 23 210 918

6.

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

Unit C-25-02, 1st 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

Dormant

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ติดต่อธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ

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)
Limited

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

Dormant

11.

International Beverage Trading Limited

Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton, Bermuda

(1) 441 299 4980

(1) 441 299 4983

Dormant

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 Limited

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
(Singapore) Pte. Ltd.

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

16.

International Beverage Trading
(Hong Kong) Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

17.

ASM International Limited (1)

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

18.

Chang HK Limited (2)

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

19.

International Breweries Limited (2)

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

20.

International Beverage Holdings Limited
USA, Inc.

309 4th Avenue #200 San Francisco
CA 94118

(1) 415 292 4770

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

21.

Super Brands Company Pte. Ltd.

438 Alexandra Road #05-01 Alexandra Point
Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

22.

Blairmhor Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

23.

Inver House Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

24.

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

25.

Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

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

(86) 8774 022068

(86) 8774 022199

26.

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

27.

Blairmhor Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

28.

Wee Beastie Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

29.

Moffat & Towers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

30.

Glen Calder Blenders Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

31.

Hankey Bannister & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

32.

R.Carmichael & Sons Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

33.

J MacArthur Junior & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

34.

Mason & Summers Limited

10 Foster Lane, London, EC2V 6 HH, England

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

35.

James Catto & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

36.

The Knockdhu Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

Dormant
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37.

Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

38.

The Pulteney Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

39.

The Balblair Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

40.

InterBev Timor, Unipessoal, Lda.

Suite # 330, Level 3, Timor Plaza, Rua Presidence
Nicolau Lobato, Comoro, Dili, Timor Leste.

(670) 332 3335

(670) 332 3335

Dormant

41.

Chang Beer UK Limited (5)

6/F., 1 George Square, Glasgow, Scotland G2 1 AL

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

42.

Asiaeuro International Beverage
(Hong Kong) Limited

7/F., Hency Tower, 9 Chatham Road South
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

(852) 3996 0332

(852) 3996 0311

43.

Asiaeuro International Beverage
(Guangdong) Co., Ltd.

49-7 and 49-8, Qingping Road, Qinghutou
Tangxia, Dongguan City People’s Republic of China

(86) 0769 8209
9688

(86) 0769 8128
2667

44.

Dongguan LiTeng Foods Co., Ltd. (3)

49G, Level 3, Qingping Road, Qinghutou
Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province
People’s Republic of China 523726

(86) 0769 8209
9688

(86) 0769 8128
2667

45.

Alliance Asia Investment Private Limited

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1812

46.

Alliance Strategic Investments Pte. Ltd.

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

47.

Myanmar Supply Chain and Marketing
Services Co., Ltd.

33 Pyay Road, 6 V2 Miles, 11 Quarter
Hlaing Township, Yangon, Union of Myanmar

(95) 1 654 938

(95) 1 534 986

48.

Grand Royal Group International
Company Limited (4)

33 Pyay Road, 6 V2 Miles, 11 Quarter
Hlaing Township, Yangon, Union of Myanmar

(95) 1 654 938

(95) 1 534 986

49.

Vietnam F&B Alliance Investment
Joint Stock Company

Room 502B, 5/f., HCO Building, 44B Ly Thuong Kiet
Tran Hung Dao Ward Hoan Kiem District
Hanoi, Socialist Republic of Vietnam

024 6282 0834
024 6282 0835

04 382 51733

50.

Vietnam Beverage Company Limited

Room 502B, 5/f., HCO Building, 44B Ly Thuong Kiet
Tran Hung Dao Ward Hoan Kiem District
Hanoi, Socialist Republic of Vietnam

091 380 6820

51.

Saigon Beer - Alcohol - Beverage
Corporation

187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

0283 829 4083

0283 829 6856

52.

Western - Saigon Beer
Joint Stock Company

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

029 2384 3333

029 2384 3222

53.

Chuong Duong Beverages
Joint Stock Company

606 Vo Van Kiet St, Cau Kho Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3836 7518

028 3836 7176

54.

Sai Gon - Quang Ngai Beer
Joint Stock Company

Quang Phu Industrial Zone, Quang Phu Ward
Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Socialist Republic of Vietnam

0255 625 0905

0255 625 0910

55.

Binh Tay Liquor Joint Stock Company

621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3967 0585

028 967 0497

56.

Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol Joint
Stock Company

Zone 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District
Phu Tho Province, Socialist Republic of Vietnam

0210 388 5604

0210 388 5605

57.

Saigon - Nghetinh Beer
Joint Stock Company

54 Phan Dang Luu St, Truong Thi Ward, Vinh City
Nghe An Province, Socialist Republic of Vietnam

038 384 2168

038 383 3879

58.

Saigon - Songlam Beer
Joint Stock Company

Zone 1, Hung Dao Ward, Hung Nguyen District
Nghe An Province, Socialist Republic of Vietnam

038 358 7200

038 358 7226

59.

Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation

Lot A2 - CN8, Tu Liem Industrial Zone
Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City
Socialist Republic of Vietnam

024 376 53338

024 376 53336

60.

Sai Gon Beer Trading Company Limited

12 Dong Du St, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3823 4581

08 827 4157

61.

Northern Sai Gon Beer Trading
Joint Stock Company

Lot CN-01-05 Ninh Hiep Industrial Zone
Ninh Hiep Ward, Gia Lam District, Ha Noi City
Socialist Republic of Vietnam

024 212 5168

024 978 6403

62.

Sai Gon Beer Bac Trung Bo Trading
Joint Stock Company

Dong Vinh Small Industrial Zone
Dong Vinh Ward, Vinh City, Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam

038 384 2044

038 356 4839

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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63.

Saigon Beer Center Trading
Joint Stock Company

5th - 6th Floor, Lion Tower, 29 Nguyen Khac Nhu
Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

028 3827 0946

028 3825 7191

64.

Bia Saigon Mien Trung Trading
Joint Stock Company

7 1st St, An Don Industrial Zone An Hai Bac Ward
Son Tra District, Da Nang City
Socialist Republic of Vietnam

0511 393 7586 392 1527

0511 392 1527

65.

Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading
Joint Stock Company

190 Nguyen Van Linh St, Ea Tu Commune
Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Socialist Republic of Vietnam

0500 382 5303

0500 382 5305

66.

Saigon Beer Nam Trung Bo Trading
Joint Stock Company

1 Highway, Dien Phu Commune, Dien Khanh District
Khanh Hoa Province, Socialist Republic of Vietnam

058 377 1179

058 377 0879

67.

Sai Gon Beer Eastern Trading
Joint Stock Company

46/19 D1 St, Binh Phu Zone, Binh Chuan Ward
Thuan An Town, Binh Duong Province
Socialist Republic of Vietnam

0650 381 3509

0650 383 5038

68.

Saigon Song Tien Beer Trading
Joint Stock Company

Tan Vinh Thuan Hamlet, Tan Ngai Commune
Vinh Long City, Vinh Long Province
Socialist Republic of Vietnam

070 388 0355

070 388 8047

69.

Saigon Song Hau Beer Trading
Joint Stock Company

I5 - 25, 26 Vo Nguyen Giap Street, Phu Thu Ward
Can Tho City, Socialist Republic of Vietnam

0292 376 8337

0292 376 6431

70.

Sa Be Co Mechanical Co., Ltd.

215 Dao Duy Tu, Ward 6, District 10
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3957 2657

028 3957 2657

71.

Saigon Soc Trang Beer One Member
Limited Company

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

0299 362 6367

0299 382 9686

72.

Sai Gon Beer Northeast Trading
Joint Stock Company

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

033 384 3643

033 384 3643

73.

Sai Gon - Ha Tinh Beer One Member
Company Limited

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

039 369 1879

039 369 1879

74.

Sai Gon Beer Packaging
Joint Stock Company

621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

0650 3377 5267

75.

Saigon Beer Company Limited

187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

76.

Saigon Beer Group Company Limited

187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

77.

Fraser and Neave, Limited

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

(65) 6318 9393

(65) 6271 0811

78.

Frasers Property Limited

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

(65) 6276 4882

(65) 6276 6328

79.

Liquorland Limited

8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL, Northern Ireland

(44) 289 077 3990

(44) 289 037 0566

80.

Thanh Nam Consultant Investment Engineering And Technology Transfer
Joint Stock Company

50A Bui Thi Xuan St, Ben Thanh Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

81.

Mechanical and Industrial Construction
Joint Stock Company

929 - 931 1A Highway, Thoi An Ward, District 12
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3717 3554

028 3717 3454

82.

Saigon Tay Do Beer - Beverage
Joint Stock Company

Block 22, Tra Noc 1 Industrial Zone
Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam

0710 384 2538

0710 384 2310

83.

Saigon Binh Tay Beer Group
Joint Stock Company

08 Nam Ky Khoi Nghia St
Nguyen Thai Binh Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3824 3586

028 3915 1856

84.

Saigon - Baclieu Beer Joint Stock Company

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

07813 780781

85.

Truong Sa Food - Food Business
Joint Stock Company

Lot G-64, 11 Street, Song Da Community Zone
Zone 06, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3726 2925

028 3726 2941

หมายเหตุ
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86.

Saigon - Phutho Beer Joint Stock Company

Trung Ha Industrial Zone, Hong Da Ward
Tam Nong District, Phu Tho Province
Socialist Republic of Vietnam

0210 365 0688

0210 365 0686

87.

Sai Gon-Mien Trung Beer
Joint Stock Company

1 Nguyen Van Linh, Tan An Ward
Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Socialist Republic of Vietnam

0500 387 7519

0500 387 7455

88.

Tan Thanh Investment Trading
Company Limited

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

028 6290 6060

89.

Sai Gon - Vinh Long Beer
Joint Stock Company

Tan Vinh Thuan Hamlet, Tan Ngai Commune
Vinh Long City, Vinh Long Province
Socialist Republic of Vietnam

0270 3895999

90.

Sai Gon - Kien Giang Beer
Joint Stock Company

D1-D2 St, Thanh Loc Industrial Zone
Thanh Loc Ward, Chau Thanh District
Kien Giang Province, Socialist Republic of Vietnam

0297 3919 699

91.

Saigon - Khanh Hoa Beer
Joint Stock Company

Dien Phu industrial section, Dien Phu commune
Dien Khanh district, Khanh Hoa Province
Socialist Republic of Vietnam

0258 377 0999

92.

Saigon – Bentre Beer Joint Stock Company

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

027 5363 5678

93.

Saigon – Lamdong Beer
Joint Stock Company

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

026 3246 0279

026 3246 0333

94.

Me Linh Point Limited

2 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward, District
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3822 1738

028 3822 1737

95.

Crown Beverage Cans Saigon Limited

Ha Noi Highway, Hiep Phu Ward, District 9
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3896 1640

028 3896 2141

96.

Malaya - Vietnam Glass Limited

Room 11.1, Floor 11, REE Building No. 9
Doan Van Bo St, Ward 12, District 4
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3940 4149

028 3940 4293

97.

San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging
Company Limited

1 Le Van Khuong Street, Hiep Thanh Ward
District 12, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

028 3717 5515

028 3717 5520

98.

Vietnam Spirits and Wine LTD.

621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3854 0935

028 3854 2732

หมายเหตุ

0270 389 5688

0258 377 0789

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co., Ltd. [“AIB (GD)”] ได้เข้าลงทุนบริษัทนี้ร้อยละ 100 ของ Dongguan LiTeng Foods Co., Ltd. (“LiTeng Food”)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
(4)
Myanmar Distillery Co., Ltd.จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น Grand Royal Group International Co., Ltd. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
(5)
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งในสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
(1)
(2)
(3)

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562)
(ก)

เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 บริษท
ั โออิชิ เดลิเวอรี่ จ�ำกัด จดทะเบียนจัดตัง้ บริษท
ั ตัง้ อยูเ่ ลขที9
่ 0 อาคารซีดบ
ั เบิล
้ ยู ทาวเวอร์ ชัน
้ ที่ 36 ห้องเลขที่ บี 3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 768 8888 โทรสาร (02) 768 8889

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
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 จำ�กัด

หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 31 มกราคม 2562
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. +66 2 785 5555 แฟกซ +66 2 272 3026 www.thaibev.com

