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

STI ticker
Reuters
Bloomberg
Google Finance

THBEV
tbev.si
thbev sp
SIN:Y92

วันที่เสนอขายหลักทรัพย
ราคาเสนอขายหลักทรัพย
สิ้นปงบการเงิน

30 พฤษภาคม 2549
S$ 0.28
31 ธันวาคม

บริษัทผูสอบบัญชี
นโยบายการจายเงินปนผล

ราคาหุนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ThaiBev Close

Volume

ปริมาณ
การซื้อขาย
(ลานหุน)

ราคา (S$)
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กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

0

0.1
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เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ไมต่ำกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังหักเงินสํารองที่จัดสรรแลว

ราคาหุน*
ราคาสูงสุดในรอบป S$ 0.305 (31 สิงหาคม และ
1 กันยายน 2549)
ราคาต่ำสุดในรอบป S$ 0.24 (8 มิถุนายน 2549)
* ขอมูลตั้งแต 30 พฤษภาคม 2549 ถึง 29 ธันวาคม 2549
ติดตอแผนกนักลงทุนสัมพันธ
แผนกนักลงทุนสัมพันธ สํานักสื่อสารองคกร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
ริชารด โจนส
โทรศัพท: +662 272 2295 (สายตรง)
+662 272 2051-5 ตอ 1228
โทรสาร: +662 272 2280
อีเมล: richard.j@thaibev.com
น้ำฝน อังศุธรรังสี
โทรศัพท: +662 272 2051-5 ตอ 1225
อีเมล: namfon.a@thaibev.com
อาริยา ศิลากร
โทรศัพท: +662 272 2051-5 ตอ 1222
อีเมล: ariya.s@thaibev.com
เว็บไซต: www.thaibev.com
เว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ:

www.thaibev.com/set/investor.html
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งบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขาย
รายไดรวม
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย และภาษีเงินได (EBIT)
กําไรสุทธิ
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA)
งบดุล
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

2549
ลานบาท

2548
ลานบาท

97,798
97,956
69,325
28,473
15,789
15,946
10,055
4,652

94,903
95,190
65,188
29,715
16,534
16,822
10,337
4,432

20,598

21,254

33,536
52,044
85,580
26,151
6,875
33,026
52,554
85,580

36,349
50,788
87,137
55,228
195
55,423
31,714
87,137
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อัตราสวนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อายุหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้การคา (วัน)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอ EBITDA (เทา)
อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (FFO)
ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (%)
ขอมูลตอหุน (บาท)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
*กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (FFO) = กําไรสุทธิ + คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี

2549

2548

23.9%
11.6%
1.28
5.2
0.63
13.13
0.95

31.6%
11.4%
0.66
6.0
1.75
12.20
1.94

75.39%

35.81%

2.21
0.42

1.44
0.47
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§√Õ∫§≈ÿ¡ ∑—Ë«∂÷ß °«â“ß‰°≈ ...
¥â«¬§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ

48 % ®“° ∏ÿ√°‘® ÿ√“
∏ÿ√°‘®¢Õß
‰∑¬‡∫ø

44 % ®“° ∏ÿ√°‘®‡∫’¬√å·≈–πÈ”¥◊Ë¡
8 % ®“° ∏ÿ√°‘®·Õ≈°ÕŒÕ≈≈å
Õÿµ “À°√√¡·≈–Õ◊ËπÊ

¬Õ¥¢“¬ 97.8 æ—π≈â“π∫“∑ „πªï 2549

‡§√◊Õ¢à“¬°“√¢“¬·≈–°“√∫√‘°“√¢Õß ‰∑¬‡∫ø
°«à“ 400,000 ®ÿ¥∑—Ë«∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§¢Õßª√–‡∑»‰∑¬
§◊Õ “¬„¬∑’Ë √â“ß§«“¡Õÿàπ„®„Àâ°—∫ºŸâ∫√‘‚¿§∑ÿ°√–¥—∫
√«¡‰ª∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¬“«π“π∑’Ë‡√“¡’°—∫µ—«·∑π
·≈–ºŸâ®—¥®”Àπà“¬∑’Ë‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπµ—«‡™◊ËÕ¡∑’Ë·¢Áß·°√àß¢Õß
‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß‡√“

°â“«¬à“ßÕ¬à“ß

ºŸâ™”π“≠‡ âπ∑“ß
¥â«¬ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â —Ëß ¡
¥â«¬§«“¡™”π“≠¢Õß∑’¡ß“π‡ªïò¬¡
ª√– ‘∑∏‘¿“æ °«à“ 20,000 §π
·≈–¥â«¬«‘ —¬∑—»πå·≈–°“√¥”‡π‘πß“π
Õ¬à“ß ºŸâπ” ‡ªìπºŸâ§√Õß à«π·∫àß
µ≈“¥ Ÿß ÿ¥¡“µ≈Õ¥ ®÷ß∑”„Àâ ‰∑¬‡∫ø
§√Õß„®¡À“™π∑—Ë«‰ªÕ¬à“ß‡Àπ’¬«·πàπ
‚¥¬‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫∑—Èß„π‡™‘ß¬Õ¥¢“¬
·≈–√“ß«—≈§ÿ≥¿“æ√–¥—∫‚≈°

§«“¡¡—Ëπ§ß §◊Õ
»—°¬æ≈—ß
¥â«¬§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß¥â“π‡ß‘π∑ÿπ ºπ«°°—∫°”≈—ß
·Ààßº≈°”‰√∑’Ë‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ∑ÿ°ªï®“°æ≈—ß§«“¡∑ÿà¡‡∑
¢Õßæπ—°ß“π°«à“ 20,000 ™’«‘µ ∑”„ÀâÕß§å°√
¡À“™π ‰∑¬‡∫ø ‡§≈◊ËÕπµ—«‰ª¢â“ßÀπâ“·≈–‡æ‘Ë¡
¡Ÿ≈§à“ ”À√—∫ºŸâ≈ß∑ÿπ æ√âÕ¡∑—Èß‡æ‘Ë¡§ÿ≥§à“„Àâ
∏ÿ√°‘® “¬‡≈◊Õ¥‰∑¬‡™àπ‡√“

¬◊π¬—π„π

¡“µ√∞“π√–¥—∫ Ÿß ÿ¥

∑ÿ°‚√ßß“π ∑ÿ° “¢“∫√‘…—∑ ·≈–∑ÿ°Ê ∑’Ë
∑’Ë¡’§”«à“ ‰∑¬‡∫ø ª√“°ØÕ¬Ÿà®–· ¥ß∂÷ß
°“√‡¢â“‰ª‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß —ß§¡π—ÈπÊ ¥â«¬
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—π
¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß‡√“®÷ß‰¥â√—∫°“√ª√—∫ª√ÿß
·≈–æ—≤π“„ÀâÕ¬Ÿà„π‡°≥±å¡“µ√∞“π∑’Ë Ÿß°«à“
°”Àπ¥‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®«à“‡√“§”π÷ß∂÷ß
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เรียน ทานผูถือหุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงภารกิจที่จะเพิ่มพูนความสามารถทางการแขงขัน สรางคุณคา
และความกาวหนาอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนตอผูถือหุน ตอลูกคา และพนักงานของบริษัท รวมถึงการใหความสําคัญ
ในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอีกดวย
ผลประกอบการของบริษัท ในป 2549 เปนเครื่องชี้วัดไดวา บริษัทไดปฏิบัติตามพันธกิจตางๆ ภายใตสภาวเศรษฐกิจ ที่มีความ
ผันผวนของประเทศ รวมไปถึงภัยธรรมชาติ และเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาได
ปแหงการพัฒนา และปแหงความสําเร็จ
ในป 2549 บริษัทประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน โดยมีรายไดจากการขายรวม 97,798 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 คิดเปน
รอยละ 3.1 มีกําไรจากการดําเนินงาน 15,789 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 10,055 ลานบาท
จากการที่บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,110,025,000 หุน โดยเสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศและผูลงทุนสถาบัน
ในประเทศไทย และดําเนินการจดทะเบียนหุนสามัญบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยสิงคโปร และเริ่มทําการซื้อขายในวันที่
30 พฤษภาคม 2549 ที่ผานมาเปนวันแรกนั้น ทําใหบริษัทสามารถลดภาระหนี้และเพิ่มสภาพคลองในการประกอบธุรกิจ
ในป 2549 มีเหตุการณหลายเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทบาง เชน น้ำทวมในพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งสงผล
กระทบตอการจําหนายสุราขาว อยางไรก็ตาม ในไตรมาสที่สาม การขยายตัวของตลาดเบียรไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูบริโภคเบียร
สวนใหญอยูในตัวเมือง ซึ่งไมไดรับผลกระทบจากน้ำทวม และความนิยมในเบียรอาชาเพิ่มขึ้นดวย กรณีการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย ที่จะมีการหามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนั้น อาจจะมีผลกระทบเปนวงกวางตอทุกบริษัทที่ประกอบกิจการคา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเชนเดียวกันกับบริษัท ซึ่งตองรอใหกฎหมายมีผลบังคับใช จึงจะทราบวาผลกระทบที่แทจริงเปนอยางไร
ในดานการบริหารกิจการ คณะกรรมการบริษัทไดกระจายอํานาจไปใหกับกลุมตางๆ โดยนอกเหนือไปจากการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารเพื่อดูแลงานประจําแลว ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการกลุมยอยเพื่อรับผิดชอบดูแลงานในสวนตางๆ และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทเปนไปดวยความเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการสอดสองดูแลกิจการ และ
อยูภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร เปนที่ยอมรับ
จากผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย ผูเกี่ยวของและหนวยงานตางๆ ที่กํากับดูแลบริษัท ปจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย
รวม 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะกรรมการทุกคณะไดพยายามทํางานตามความรับผิดชอบอยางเต็มที่
จึงเปนการสงเสริมใหการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเขมแข็งขึ้นเปนลําดับ
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ความเปนผูนําดานการตลาด และความแข็งแกรงในการกระจายสินคา
เปนที่ทราบกันดีวา ผลิตภัณฑเบียรและสุราของบริษัท เปนที่นิยมแพรหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ บริษัทสามารถสราง
เครือขายการจัดจําหนายมากกวา 400,000 แหง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ความสัมพันธอันดีที่ยาวนานกับตัวแทนจําหนายและ
ผูจัดจําหนายของบริษัท เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหยอดการจําหนายผลิตภัณฑเบียรและสุราของบริษัทเพิ่มขึ้น
กลยุทธในการประกอบธุรกิจ
กลยุทธของบริษัทในการทําตลาดจะเนนการกระจายสินคา และกระตุนใหผูบริโภครูจักตราสินคาของบริษัทใหมากขึ้น ในสวนของ
ตัวแทนจําหนายจะมีการปรับวิธีการขายโดยเขาไปดูแลใกลชิดมากขึ้น รวมทั้งคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนหลัก บริษัท
ไดทําการวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค วิจัยผลิตภัณฑโดยนําทักษะความสามารถของ
ผูผลิตสุราตางประเทศ ผสมผสานกับทักษะความสามารถของผูผลิตสุราไทย ที่เขาใจถึงความตองการของผูบริโภคเปนอยางดี
เพื่อสรางสินคาใหมที่มีคุณภาพเทาเทียมสุราชั้นนําจากตางประเทศหรือดีกวาเพื่อลดการนําเขา
บริษัทคํานึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และการตอกย้ำตราสินคา โดยบริษัทไดเขาเปนสปอนเซอรเสื้อ
ทีมฟุตบอล เอฟเวอรตัน ทําใหเบียรชางเปนที่รูจักกวางขวางไปยังตางประเทศทั่วโลก
บริษัทมีโรงงานผลิตเบียร 3 โรงงาน ที่มีกําลังการผลิตโดยรวม 1,550 ลานลิตรตอปและโรงงานผลิตสุรา 17 โรงงาน ที่มีกําลังการผลิต
โดยรวม 808 ลานลิตรตอป โรงงานเบียรและโรงงานสุราของบริษัททุกแหง ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาและรักษาระดับมาตรฐาน
ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9000:2004 ผานการรับรองการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบเรื่องการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุม (HACCP) ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
GMP ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยางตอเนื่อง อีกทั้งโรงงานเบียรทุกโรงงาน ยังไดรับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 รวมถึงหองปฏิบัติการของโรงงานเบียร ก็ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งเปนเครื่องยืนยัน
ไดวา บริษัทมุงมั่นรักษาคุณภาพของสินคา ใหเปนไปตามความตองการของผูบริโภคอยางตอเนื่อง ดวยมาตรฐานดังกลาวจึงเปน
ยุทธวิธีหนึ่งที่ทําใหบริษัทสามารถแขงขันในตลาดโลกได
ความรับผิดชอบตอสังคม
นอกเหนือจากแผนการดําเนินงานและเปาหมายทางธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม โดยใหโรงงานทุกโรงงาน บริหาร
จัดการสิง่ แวดลอมภายใตมาตรฐานสากล ISO 14000:2004 บริษทั ไดใหความชวยเหลือ บริจาคเงิน สิง่ ของ เครือ่ งอุปโภคบริโภค ใหกบั
ประชาชนผูยากไร และผูที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ บริษัทไดใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน
ของภาครัฐ และองคกรเอกชน ในดานตางๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งดานกีฬา และการสาธารณสุข

21

การขับเคลื่อนไปขางหนา ดวยศักยภาพที่เขมแข็ง
บริษัทคาดการณวา ตลาดเบียรและสุรา จะเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดตางประเทศ ดวยความมุงมั่น
ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทในทุกๆ ดาน ดวยศักยภาพที่แข็งแกรงของบริษัท จะสามารถนําพาบริษัทกาวไปอยางไมหยุดยั้ง
กาวไปขางหนาอยางมั่นคง
ผลการดําเนินงานของบริษัท ผลการจัดลําดับเครดิตขององคกร รางวัลแหงความภาคภูมิใจ ขอมูลที่สําคัญทางการเงิน การบริหาร
ความเสี่ยง การวิเคราะหแนวโนมธุรกิจ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดในรายงานประจําป
ฉบับนี้
ทายสุดนี้ ผมตองขอขอบคุณลูกคา ผูถือหุนทุกคน ที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีตลอดมา รวมทั้งกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ไดอุทิศแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ และขอยืนยันวา บริษัทจะ
พยายามอยางเต็มที่ตอไป เพื่อความเจริญกาวหนาของบริษัทบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดีสืบตอไป

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุนและชนิดของหุน
ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุน

ทุนที่เรียก
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
ที่ออกจำหนาย

Holding
Company

สามัญ

25,110,025,000.00

25,110,025,000

-

-

2 บริษัท ไทยแอลกอฮอล จํากัด (มหาชน)
ผลิต
31-35 ถนนเฉลิมเขตร 1
แอลกอฮอล
แขวงวัดเทพศิรนิ ทร เขตปอมปราบศัตรูพา ย
กรุงเทพฯ 10100

สามัญ

800,000,000.00

160,000,000

159,999,986

100.00%

3 บริษัท แสงโสม จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

7,500,000,000.00

750,000,000

749,999,994

100.00%

4 บริษัท เฟองฟูอนันต จํากัด
333 หมูที่ 1 ตําบลทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

ผลิตสุรา

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

89,999,994

100.00%

5 บริษัท มงคลสมัย จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

69,999,994

100.00%

6 บริษัท ธนภักดี จํากัด
315 หมูที่ 4 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

69,999,994

100.00%

7 บริษัท กาญจนสิงขร จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

69,999,994

100.00%

8 บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด
82 หมูที่ 3 ตําบลบางคูวัด
อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12130

ผลิตสุรา

สามัญ

4,000,000,000.00

400,000,000

399,999,994

100.00%

9 บริษัท อธิมาตร จํากัด
170 หมูที่ 11 ตําบลนิคม อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย 31150

ผลิตสุรา

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

89,999,994

100.00%

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

79,999,994

100.00%

ลำดับที่

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

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

10 บริษัท เอส.เอส.การสุรา จํากัด
101 หมูที่ 8 ตําบลแกงโดม
กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

สัดสวน
การถือหุน % หมายเหตุ

จำนวนหุน
ที่ถือ
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ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุน

11 บริษัท แกนขวัญ จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

79,999,994

100.00%

12 บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด
99 หมูที่ 4 ตําบลหาดคํา
อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000

ผลิตสุรา

สามัญ

700,000,000.00

70,000,000

69,999,994

100.00%

13 บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

3,000,000,000.00

300,000,000

299,999,940

100.00%

14 บริษัท ยูไนเต็ด ไวนเนอรี่ แอนดดิสทิลเลอรี่
จํากัด
14 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

1,800,000,000.00

180,000,000

179,999,994

100.00%

15 บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด
1 หมูที่ 6 ตําบลบานแดน
อําเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค 60180

ผลิตสุรา

สามัญ

900,000,000.00

90,000,000

89,999,994

100.00%

16 บริษัท นทีชัย จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

79,999,994

100.00%

17 บริษัท หลักชัยคาสุรา จํากัด
46 หมูที่ 1 ตําบลหนองกลางนา
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

ผลิตสุรา

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

79,999,994

100.00%

18 บริษัท ปอมทิพย จํากัด
2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

ผูจัด
จําหนาย
เบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

19 บริษัท ปอมกิจ จํากัด
48,50,52 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

ผูจัด
จําหนาย
เบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

20 บริษัท ปอมโชค จํากัด
ด.16/1 ถนนอูทอง ตําบลทาวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ผูจัด
จําหนาย
เบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

ลำดับที่

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

ทุนที่เรียก
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
ที่ออกจำหนาย

จำนวนหุน
ที่ถือ

สัดสวน
การถือหุน % หมายเหตุ
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ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุน

21 บริษัท ปอมเจริญ จํากัด
135/3 หมูที่ 4 ถนนกาญจนวิถี
ตําบลบางกุง อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี 84000

ผูจัด
จําหนาย
เบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

22 บริษัท ปอมคลัง จํากัด
80/13-14 ถนนเอกาทศรฐ
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

ผูจัด
จําหนาย
เบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

23 บริษัท ปอมบูรพา จํากัด
51/42 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท
ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

ผูจัด
จําหนาย
เบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

24 บริษัท นํายุค จํากัด
95/390-391 ตรอกนอกเขต
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ผูจัด
จําหนายสุรา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

25 บริษัท นําธุรกิจ จํากัด
51/40-41 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท
ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

ผูจัด
จําหนายสุรา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

26 บริษัท นําเมือง จํากัด
ด.16/2 หมูที่ 1 ถนนอูทอง
ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ผูจัด
จําหนายสุรา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

27 บริษัท นํานคร จํากัด
149/3 ถนนจุลจอมเกลา ตําบลทาขาม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 84130

ผูจัด
จําหนายสุรา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

28 บริษัท นําพลัง จํากัด
1/7-8 ถนนพระยาสุรสีห
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

ผูจัด
จําหนายสุรา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

29 บริษัท นํากิจการ จํากัด
1,3,5 ตรอกวัดมวง ถนนสุรนารี
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

ผูจัด
จําหนายสุรา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994

100.00%

ลำดับที่

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

ทุนที่เรียก
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
ที่ออกจำหนาย

จำนวนหุน
ที่ถือ

สัดสวน
การถือหุน % หมายเหตุ

29

ลำดับที่

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุน

ทุนที่เรียก
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
ที่ออกจำหนาย

จำนวนหุน
ที่ถือ

สัดสวน
การถือหุน % หมายเหตุ

30 บริษัท ทิพยชโลธร จํากัด
ตัวแทน
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
จําหนาย
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบียรและสุรา

สามัญ

1,000,000.00

100,000

99,994

100.00%

31 บริษัท กฤตยบุญ จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตัวแทน
จําหนาย
เบียรและสุรา

สามัญ

5,000,000.00

500,000

499,994

100.00%

32 บริษัท สุราทิพย จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตัวแทน
จําหนายสุรา

สามัญ

1,200,000.00

120,000

119,940

100.00%

33 บริษัท สุนทรภิรมย จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตัวแทน
จําหนายสุรา

สามัญ

5,000,000.00

500,000

499,994

100.00%

34 บริษัท ภิรมยสุรางค จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตัวแทน
จําหนายสุรา

สามัญ

5,000,000.00

500,000

499,994

100.00%

35 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด
40/53 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

นําเขาและ
สงออก
สุรา/ทํา
การตลาดใน
ตางประเทศ

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

29,999,940

100.00%

36 บริษัท สหทิพยการขนสง จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริการขนสง

สามัญ

12,000,000.00

1,200,000

1,199,940

100.00%

37 บริษัท มหาราษฎรการเกษตร จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปลูกขาว
ญี่ปุน

สามัญ

2,000,000.00

200,000

199,940

100.00%

38 บริษัท ไทยโมลาส จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จัดจําหนาย
กากน้ำตาล

สามัญ

40,000,000.00

40,000

39,887

99.72%

ผลิต
ถังไมโอค

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

29,999,940

100.00%

39 บริษัท ถังไมโอคไทย จํากัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปลี่ยนชื่อเปน
บริษัท ไทยเบฟ
เวอเรจ โลจิสติก
จํากัด มีผล ณ วันที่
30 ม.ค. 50

30

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุน

ธุรกิจโฆษณา

สามัญ

25,000,000.00

2,500,000

2,499,994

100.00%

41 บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
ผลิตเบียร
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
น้ำดื่ม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
และน้ำโซดา

สามัญ

6,600,000,000.00

660,000,000

659,999,940

100.00%

42 บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
ผลิตเบียร
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
น้ำดื่ม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
และน้ำโซดา

สามัญ

5,550,000,000.00

555,000,000

554,999,985

100.00%

43 บริษัท ปุยไบโอนิค จํากัด
จําหนายปุย
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามัญ

10,000,000.00

100,000

99,994

100.00%

44 บริษัท อาหารเสริม จํากัด
จัดจําหนาย
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล อาหารสัตว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามัญ

1,000,000.00

10,000

9,994

100.00%

45 บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล
จัดจําหนาย
(ประเทศไทย) จํากัด
อุปกรณ
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล และวัสดุ
ขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามัญ

1,000,000.00

10,000

9,994

100.00%

46 บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตอิฐ

สามัญ

121,800,000.00

1,218,000

1,217,994

100.00%

47 บริษัท ธนสินธิ จํากัด
949/6-8 ถนนนครไชยศรี
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพ 10300

กอสราง

สามัญ

20,000,000.00

20,000

19,994

100.00%

48 บริษัท บางนา โลจิสติค จํากัด
จัดจําหนาย
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
ขวด
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามัญ

123,000,000.00

1,230,000

1,229,994

100.00%

49 บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

-

-

ลำดับที่

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

40 บริษัท ทศภาค จํากัด
195 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 25
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ 10120

ผลิตและ
จําหนายสุรา

ทุนที่เรียก
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
ที่ออกจำหนาย

สัดสวน
การถือหุน % หมายเหตุ

จำนวนหุน
ที่ถือ
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ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุน

50 บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตและ
จําหนายสุรา

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

-

-

51 บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตและ
จําหนายสุรา

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

-

-

52 บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด
ผลิตและ
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จําหนายสุรา
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามัญ

500,000,000.00

5,000,000

4,999,994

100.00%

53 บริษัท แพนแอลกอฮอล จํากัด
ผลิตและ
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จัดจําหนาย
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
น้ำสมสายชู

สามัญ

2,000,000.00

20,000

-

-

54 บริษัท เมืองกิจ จํากัด
9 ถนนดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางคอ
เขตจอมทอง กรุงเทพ 19500

จัดหาไมโอค

สามัญ

3,810,000.00

38,100

-

-

55 บริษัท สุราไทยทํา จํากัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จัดจําหนาย
สุรา

สามัญ

17,500,000.00

17,500

-

-

56 บริษัท สินเอกพาณิชย จํากัด
31-35 ถนนเฉลิมเขตร 1
แขวงปอมปราบศัตรูพาย
เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพ 10100

ประกอบ
กิจการ
เหมืองแร

สามัญ

9,000,000.00

90,000

-

-

57 บริษัท บางเลนการเกษตร จํากัด
31-35 ถนนเฉลิมเขตร 1
แขวงปอมปราบศัตรูพาย
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพ 10100

กิจการ
เพาะปลูก
พืชผลทาง
การเกษตร

สามัญ

50,000,000.00

50,000

-

-

58 บริษัท วิทยาทาน จํากัด
ประชาสัมพันธ
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล อนุรักษ
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สิ่งแวดลอม

สามัญ

5,000,000.00

50,000

-

-

59 บริษัท เบียรอาชา จํากัด
4236/55 ตรอกนอกเขต ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

สามัญ

1,000,000.00

100,000

99,940

100.00%

ลำดับที่

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

ถือครอง
เครื่องหมาย
การคาและ
ผลิต
หัวเชื้อเบียร

ทุนที่เรียก
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
ที่ออกจำหนาย

สัดสวน
การถือหุน % หมายเหตุ

จำนวนหุน
ที่ถือ
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ลำดับที่

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุน

ทุนที่เรียก
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
ที่ออกจำหนาย

จำนวนหุน
ที่ถือ

สัดสวน
การถือหุน % หมายเหตุ

60 บริษัท ที.ซี.ซี. สากลการคา จํากัด
ถือครอง
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เครื่องหมาย
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การคา

สามัญ

5,000,000.00

50,000

49,940

100.00%

61 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)
ผลิตเบียร
จํากัด
น้ำดื่ม
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล และน้ำโซดา
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามัญ

1,666,666,500.00

166,666,650

166,666,590

100.00%

62 บริษัท เบียรชาง จํากัด
ถือครอง
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เครื่องหมาย
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การคา
และผลิต
หัวเชื้อเบียร

สามัญ

1,000,000.00

10,000

9,940

100.00%

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

Holding
Company

สามัญ

HK$ 100,000,000.00

100,000,000

100,000,000

100.00%

64 InterBev (Singapore) Limited
3 Philip Street # 13-04 Commerce Point,

จำหนาย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

สามัญ

SGD 3,000,000.00

3,000,000

3,000,000

100.00%

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

สามัญ

MYR 100,000.00

100,000

100,000

100.00%

66 InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
140 Nehru (Street # 215)
Sankat Vealvong, Khan 7 Makara,

จำหนาย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

สามัญ

USD 100,000.00

N/A

N/A

100.00%

67 InterBev USA Inc.
405 Lexington Avenue, 25th Floor,
Suite 2532, New York, USA

จำหนาย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

สามัญ

USD 1.00

10,000

1,000

100.00%

Hong Kong Moffat Distillery, Airdrie,
Lanarkshire, ML6 8PL, Scotland
Singapore

Malaysia

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

เปลี่ยนชื่อเปน

“International
Beverage
Holdings Limited
USA, Inc.”
มีผล ณ วันที่
7 ก.พ. 50

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

Kowloon, Hong Kong

จำหนาย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

สามัญ

HKD 15,300,000.00

15,300,000

15,300,000

100.00%
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ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุน

Holding
companies

สามัญ

£50,000.00

50,000

50,000

100.00%

70 Blairmhor Limited

ผลิตและ
จำหนายสุรา

สามัญ

£9,406.70

940,670

940,670

100.00%

71 Inver House Distillers Limited
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL,

ผลิตและ
จำหนายสุรา

สามัญ

£1,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100.00%

72 Wee Beastie Limited

จำหนาย
เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล

สามัญ

£1,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100.00%

73 Blairmhor Distillers Limited

โรงกลั่นสุรา

สามัญ

£200.00

2,000

2,000

100.00%

74 Moffat & Towers Limited

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£1.00

1

1

100.00%

75 Glen Calder Blenders Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL,

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100.00%

76 Hankey Bannister & Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL,

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100.00%

77 R. Carmichael & Sons Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL,

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£30,000.00

30,000

30,000

100.00%

78 J MacArthur Jr & Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL,

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100.00%

79 Mason & Summers Limited
10 Foster Lane, London, EC2V 6HH,

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£10,030.00

10,030

10,030

100.00%

ลำดับที่

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

69 Pacific Spirits (UK) Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL,
Scotland
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL,
Scotland

Scotland

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL,
Scotland
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL,
Scotland

Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL,
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
England

ทุนที่เรียก
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
ที่ออกจำหนาย

สัดสวน
การถือหุน % หมายเหตุ

จำนวนหุน
ที่ถือ

และ
สำนักงานใหญ
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ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุน

80 James Catto & Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL,

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£50,000.00

50,000

50,000

100.00%

81 The Knockdhu Distillery Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL,

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100.00%

82 Speyburn-Glenlivet Distillery

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£100.00

100

100

100.00%

83 The Pulteney Distillery Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL,

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£2.00

2

2

100.00%

84 The Balblair Distillery Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL,

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£2.00

2

2

100.00%

85 Liquorland Limited
8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL,

ลิขสิทธิ์

สามัญ

£245,000.00

245,000

245,000

49.00%

86 Inver House Distribution SA
Avenue des Tilleuls, 62140 Marconne,

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

£24,450.00

2,500

1,248

50.00%

87 Inver House Polska Limited
ul. Obodrzyców 34 A/1, 81-812 Sopot,

ไมได
ประกอบ
กิจการ

สามัญ

700,000.00 zl

N/A

N/A

40.00%

ลำดับที่

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

Scotland

Scotland

Company Limited
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL,
Scotland

Scotland

Scotland

ทุนที่เรียก
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
ที่ออกจำหนาย

สัดสวน
การถือหุน % หมายเหตุ

จำนวนหุน
ที่ถือ

Northern Ireland

France

Poland
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รายการแสดงผลประโยชนโดยตรงและผลประโยชนโดยออมของกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 21 มกราคม 2550
ลำดับที่

รายชื่อผูถือหุน

1 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ผลประโยชนโดยตรง

จำนวนหุน

รอยละ
ของการ
ถือหุน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

3,156,500,000
199,999,997
25,000
3,156,500,000
199,999,997
25,000
1
34,068,668
200,340,500
1
291,541,500
1
1
107,000,000
1
1

12.57
50
50
12.57
50
50
0
0.14
0.8
0
1.16
0
0
0.43
0
0

Good Show Holdings Limited
Risen Mark Enterprise Ltd.

บริษัท สิริวนา จํากัด
2 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

Golden Capital (Singapore) Limited
MM Group Limited

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

Good Show Holdings Limited
Risen Mark Enterprise Ltd.

บริษัท สิริวนา จํากัด
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายณรงค ศรีสอาน
นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ
นายไพศาล ชีวะศิริ*
นายภุชชงค ชาญธนากิจ
นายสถาพร กวิตานนท
ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย
นายมนู เลียวไพโรจน
นายอึ๊ง ตัก พัน
นายไมเคิล เลา ไวย เคียง
พลเอกนายแพทยชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา
ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ
นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ
นายวิวัฒน เตชะไพบูลย
นายสมุทร หัตถสิงห
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
นายอวยชัย ตันทโอภาส
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ

Golden Capital (Singapore) Limited
MM Group Limited

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

* นายไพศาล ชีวะศิริ ไดลาออกจากคณะกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550

ผลประโยชน
โดยออม

จำนวนหุน

รอยละ
ของการ
ถือหุน

MM Group Limited
MM Group Limited
MM Group Limited
MM Group Limited
MM Group Limited
MM Group Limited
-

5,000
50,000
10,000,000
5,000
50,000
10,000,000
-

100
100
100
100
100
100
-
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ผูถือหุนรายใหญ 20 รายแรก
ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550
ลําดับที่

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

รายชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน

รอยละ

6,295,659,920
3,492,720,000
3,156,500,000
3,156,500,000
2,359,815,000
2,197,200,000
900,000,000
338,519,080
291,541,500
167,061,000
150,000,000
116,480,000
110,236,750
110,236,750
107,000,000
107,000,000
107,000,000
107,000,000
107,000,000
80,000,000
23,457,470,000

25.07
13.91
12.57
12.57
9.4
8.75
3.58
1.35
1.16
0.67
0.6
0.46
0.44
0.44
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.32
93.42

%

No. of Shares

%

0.07
71.75
27.96
0.22
100.00

1,277
42,940,796
213,374,000
6,039,343,847
6,295,659,920

0.00
0.68
3.39
95.93
100.00

The Central Depository (PTE) Limited
Good Show Holdings Limited
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

Risen Mark Enterprise Ltd.

บริษัท สิริวนา จํากัด
นายสุชิน วรวงศวสุ
นางศิริลักษณ ไมไทย
นายวิวัฒน เตชะไพบูลย
นางสาวสมฤดี ศิระวงศประเสริฐ
นายไพศาล ชีวะศิริ

Golden Capital (Singapore) Limited
นางวันทนีย ชีวะศิริ
นางวงศชนก ชีวะศิริ
นางวัลลภา ไตรโสรัส
นางสาวอาทินันท สิริวัฒนภักดี
นายปณต สิริวัฒนภักดี
นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายสุเทพ โอภาสพาณิชย
รวม

THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATISTICS OF SHAREHOLDINGS AS AT 6 MARCH 2007
DISTRIBUTION OF SHAREHOLDINGS
Size of Holdings
1 - 999
1,000 - 10,000
10,001 - 1,000,000
1,000,001 and above

TOTAL

No. of Shareholders
10
9,688
3,776
30
13,504
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TWENTY LARGEST SHAREHOLDERS
No. Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DBSN Services Pte Ltd
DBS Nominees Pte Ltd
Risen Mark Enterprise Limited
Citibank Nominees Singapore Pte Ltd
UOB Kay Hian Pte Ltd
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd
Morgan Stanley Asia (S’pore) Securities Pte Ltd
United Overseas Bank Nominees Pte Ltd
Raffles Nominees Pte Ltd
Golden Capital (Singapore) Limited
Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd
OCBC Securities Private Ltd
CLSA Singapore Pte Ltd
DB Nominees (S) Pte Ltd
DBS Vickers Securities (S) Pte Ltd
ING Nominees (S’pore) Pte Ltd
Royal Bank of Canada (Asia) Ltd
Yala Pte Ltd
Lee Seng Hong or Shee Liang Yee Theresa
United Caoutchouc Trading Co Pte Ltd
TOTAL

No. of Shares

%

1,221,685,943
1,078,172,068
833,335,000
782,419,100
536,483,000
475,032,046
424,868,000
377,803,098
128,381,950
75,000,000
28,510,000
18,632,000
16,583,000
13,352,000
4,258,000
3,942,000
2,000,000
1,954,642
1,620,000
1,600,000
6,025,631,847

19.41
17.13
13.24
12.43
8.52
7.55
6.75
6.00
2.04
1.19
0.45
0.30
0.26
0.21
0.07
0.06
0.03
0.03
0.03
0.03
95.73
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ขอมูลผูถือหุน
ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550
ขอมูลหุนทุน
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชําระเต็มมูลคาแลว
ชนิดของหุน
จํานวนหุนที่ออกและเสนอขาย
สิทธิในการออกเสียง

25,110,025,000 บาท
หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท
25,110,025,000
1 เสียงตอ 1 หุน

การวิเคราะหขอมูลผูถือหุนจากขนาดของการถือหุน
ขนาดของการถือหุน

จํานวนผูถือหุน

รอยละของ
การถือหุน

1 - 999
1,000 - 10,000
10,001 - 1,000,000
1,000,001 ขี้นไป
รวม

8
ไมมี
23
86
117

6.84
ไมมี
19.66
73.5
100

จํานวนหุน

รอยละของหุน

8
ไมมี
6,491,469
25,103,533,523
25,110,025,000

0
ไมมี
0.03
99.97
100

สัญญาที่สําคัญซึ่งทํากับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับป 2549 ประกอบดวย
1. สัญญากูยืมเงินระหวาง Great Oriole Ltd. ผูใหกูกับบริษัทแปซิฟค สปริตส ยูเค ผูกู โดยผูใหกูและผูกูมีผูถือหุนหลักเปนบุคคล
คนเดียวกัน จํานวนเงินกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทียบเปนเงินบาทไดประมาณ 4,615.23 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
2.8% ตอปและไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน กําหนดชําระหนี้เมื่อทวงถาม เงินตนและดอกเบี้ยสวนใหญไดชําระเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ
2550 สวนที่เหลือจะชําระภายในวันที่ 30 เมษายน 2550
2. สัญญาซื้อขายขวดระหวาง บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน เปนผูขาย กับบริษัท บางนา
โลจิสติค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เปนผูซื้อ ยอดซื้อขายขวดในป 2549
เปนจํานวนเงิน 1,971.16 ลานบาท
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มูลคาสุทธิทางบัญชีของที่ดินและอาคารซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้
(ลานบาท)
ที่ดิน
สวนตีราคาเพิ่มของที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
รวม

8,364.83
6,586.76
677.30
10,733.93
26,362.82

สวนตีราคาเพิ่มของที่ดินขางตนสวนใหญดําเนินการในป 2546 และ 2547 โดยผูประเมินอิสระในการประเมินราคาดวยเกณฑ
ราคาตลาด
บริษัทไดเชาสถานที่หลายแหงเพื่อใชเปนสํานักงานสาขาและคลังสินคา การเชาทั้งหมดนี้ถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน
ไมใชสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มูลคาที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่ถือครองไวเพื่อการดําเนินธุรกิจในอนาคตมีจํานวนเงิน 1,625.97
ลานบาท ซึ่งเปน 11.3% ของกําไรกอนภาษีเงินได
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รายงานประจำป 2549 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นายเจริญ
สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

คุณหญิงวรรณา
สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ

นายมนู
เลียวไพโรจน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายไมเคิล
นายอึ๊ง
เลา ไวย เคียง
ตัก พัน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค
ศรีสอาน
รองประธานกรรมการ

ศาสตราจารยคนึง
ฦๅไชย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายโกเมน
ตันติวิวัฒนพันธ
รองประธานกรรมการ

นายสถาพร
กวิตานนท
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ศาสตราจารย
นายแพทยพรชัย
มาตังคสมบัติ
กรรมการอิสระ

พลเอกนายแพทยชฉู ตั ร นายศักดิ์ทิพย
ไกรฤกษ
กําภู ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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นายวิวัฒน
เตชะไพบูลย
กรรมการ

นายภุชชงค
ชาญธนากิจ
กรรมการ

นายสมุทร
หัตถสิงห
กรรมการ

นางสาวกนกนาฏ
รังษีเทียนไชย
กรรมการ

นายฐาปน
สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

นายสิทธิชัย
ชัยเกรียงไกร
กรรมการ

ดร. พิษณุ
วิเชียรสรรค
กรรมการ

นายอวยชัย
ตันทโอภาส
กรรมการ

นายชูเกียรติ
ตั้งพงศปราชญ
กรรมการ

นายปณต
สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

นางแววมณี โสภณพินิจ
เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ
นายธิติ สุวรรณรัตน
รองเลขานุการคณะกรรมการ

42

√“¬™◊ËÕ·≈–µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
รายงานประจำป 2549 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

4. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3

3. นายณรงค ศรีสอาน
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

5. นายภุชชงค ชาญธนากิจ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4*

7. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ

6. นายสมุทร หัตถสิงห
กรรมการผูอำนวยการใหญ

8. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ

9. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

11. นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

10. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

12. นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

นางแววมณี โสภณพินิจ
เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ
นายธิติ สุวรรณรัตน
รองเลขานุการคณะกรรมการ
*มีผลตั้งแต 1 มี.ค. 2550
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รายงานประจำป 2549 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เมื่อป 2546 ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) และประธานกรรมการกลุมบริษัท สุรากระทิงแดง ตั้งแตป 2547
ประธานกรรมการบริษัท ที.ซี.ซี. แคปปตอล แลนด จํากัด ตั้งแตป 2546 และดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร
จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป 2544 นอกจากนี้ยังดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารเครือบริษัท ที.ซี.ซี. ตั้งแตป 2515 ทานไดรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร จากมหาวิทยาลัยแมโจ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นอกจากนี้ยังไดรับรางวัลตางๆ มากมาย รวมทั้งไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก (มหาปรมาภรณชางเผือก) เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ประถมาภรณมงกุฎไทย) เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ทุติยจุลจอมเกลา) และเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ (ปฐมดิเรกคุณาภรณ)
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ไดรับการแตงตั้งเปนรองประธานกรรมการเมื่อป 2546 ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท
เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด และประธานกรรมการกลุมบริษัทแสงโสม ตั้งแตป 2547 ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. แคปปตอล แลนด จํากัด ตั้งแตป 2546 ตําแหนงรองประธานกรรมการบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ตั้งแต
ป 2544 และดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการบริหารเครือบริษัท ที.ซี.ซี. ตั้งแตป 2515 ทานไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร จากมหาวิทยาลัย
แมโจ และปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนรองประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
กรรมการศิริราชมูลนิธิและกรรมการมูลนิธิรามาธิบดี นอกจากนี้ยังไดรับรางวัลตางๆ มากมาย รวมทั้งไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก (มหาปรมาภรณชางเผือก) เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ประถมาภรณมงกุฎไทย) เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ตติยจุลจอมเกลา) และเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ (ปฐมดิเรกคุณาภรณ)
นายณรงค ศรีสอาน
รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
นายณรงค ศรีสอาน ไดรับการแตงตั้งเปนรองประธานกรรมการเมื่อป 2546 มีประสบการณในวงการธนาคารมา 44 ป ดํารง
ตําแหนงรองประธานบริหาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป 2497 ถึงป 2541 นอกจากนี้ยังดํารงตําแหนงประธาน
บริษัทมหาชนอีกหลายบริษัทในประเทศไทย รวมถึงรองประธานกรรมการบริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซอะโกร จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) และเปนกรรมการอิสระบริษัท
ทรูคอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดรับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ
รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ ไดรับการแตงตั้งเปนรองประธานกรรมการเมื่อป 2546 มีประสบการณในการบริหารบริษัทใน
อุตสาหกรรมสุรามากวา 40 ป ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท สหสันติ์ (2529) จํากัด ตั้งแตป 2529 และดํารงตําแหนง
กรรมการผูชวยผูอํานวยการใหญ บริษัท สุรามหาราษฎร จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป 2529 ถึง 2542 ทานจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย
จากประเทศจีน
นายภุชชงค ชาญธนากิจ
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4
นายภุชชงค ชาญธนากิจ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารเมื่อป 2546 ดํารงตําแหนงกรรมการ
บร
ตําแหนงผูอํานวยการฝายบริหาร บริษัท โรบินา เครดิต จํากัด ในป 2523 ถึง 2525 และเปนรองผูจัดการบริษัท เอเชีย เครดิต จํากัด
ตั้งแตป 2518 ถึง 2522 ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจและปริญญาโททางบัญชี จาก California State University
นายสถาพร กวิตานนท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสถาพร กวิตานนท ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระเมื่อป 2547 มีประสบการณมากมายดานการบริหารบริษัท ปจจุบันเปน
กรรมการของบริษัทหลายบริษัท เชน ธนาคารกรุงเทพ เบอรฮัด บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) บริษัท กันยงอิเล็กทริก
จํากัด และบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปริญญาโท
เศรษฐศาสตร จาก Vanderbilt University
ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระเมื่อป 2548 มีประสบการณมากมายในภาครัฐและในวงการกฎหมาย
เปนอัยการผูชวยและอัยการประจํากรม กรมอัยการ ในป 2489 ถึง 2514 และเปนผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ในป 2514 ถึง 2516 เปนรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในป 2516 ถึง 2517 และเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยป 2517 ถึง 2518 ทานเริ่มงานดานกฎหมายที่บริษัท Bangkok International Law Offices ตั้งแตป 2519 ถึง
2528 และที่บริษัท Kanung-Prok Law Office ในป 2529 ถึง 2535 ปจจุบันเปนกรรมการบริษัทสํานักงานกฎหมายคนึง แอนด
พารทเนอรส จํากัด กรรมการบริษัทสํานักงานกฎหมาย คนึง แอนด พารทเนอรส อินเตอรเนชั่นแนล คอนซัลแทนซี จํากัด
ประธานกรรมการบริษัท Thailand Iron Works จํากัด (มหาชน) และกรรมการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้
ในป 2544 ยังไดรับรางวัลนักกฎหมายดีเดนภาคเอกชน กองทุน ศ. สัญญา ธรรมศักดิ์ ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโท
ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยเคมบริจด และเปนสมาชิกสมาคมเนติบัณฑิตยสภา
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นายมนู เลียวไพโรจน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายมนู เลียวไพโรจน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระเมื่อป 2547 มีประสบการณมากมายในภาครัฐ โดยเปนผูอํานวยการ
กองเลขาธิการผูตรวจราชการ และอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ระหวางป 2511 ถึง 2542 และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ในป 2542 ถึง 2547 เปนประธานกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในป 2542 ถึง 2547 ประธานกรรมการเทคโนเน็ตเอเชีย
ในป 2537 ถึง 2547 เปนประธานคณะมนตรีองคการน้ำตาลระหวางประเทศแหงประเทศอังกฤษ (The International Sugar
Organization Council of England) นอกจากนี้เคยเปนอาจารยพิเศษคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนนายกสมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ ในป 2545 ถึง 2547 และปจจุบัน
เปนนายกสมาคมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมดี)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปริญญาโทเศรษฐศาสตร จาก University of Kentucky สหรัฐอเมริกา และไดรับรางวัล
Asian Productivity Organization ในป 2548
นายอึ๊ง ตัก พัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายอึ๊ง ตัก พัน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระเมื่อป 2549 ทานมีประสบการณมากมายในวงการธนาคารและการเงิน
ปจจุบันเปนที่ปรึกษาอาวุโสของธนาคาร UBS AG, Singapore เคยเปนกรรมการผูจัดการธนาคาร UBS AG, Singapore จากป
2546 ถึง 2548 ทานเริ่มตนการทํางานดานการธนาคารที่ธนาคารซิตี้แบงค สิงคโปร เมื่อป 2514 และเปนรองประธานเมื่อป 2525
จากนั้นดํารงตําแหนงอาวุโสในสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนรองประธานกรรมการบริหารธนาคาร OCBC
ดูแลดานธุรกิจการธนาคารระหวางประเทศและสถาบันการเงิน เมื่อป 2541 ทานไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการบริหารและเปน
ประธานเจาหนาที่บริหาร OCBC Bank Malaysia ทานเคยเปนกรรมการผูจัดการที่ JP Morgan Chase จากป 2542 ถึง 2545
นอกจากนี้ ยังเปนกรรมการอิสระที่ Engro Corporation Limited และ SP Chemicals Ltd. ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร
(เศรษฐศาสตรและประวัติศาสตร) จาก University of Singapore
นายไมเคิล เลา ไวย เคียง
กรรมการอิสระ
นายไมเคิล เลา ไวย เคียง ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระในป 2549 ปจจุบันเปนกรรมการผูจัดการบริษัท Advisory Services
of Octagon Advisors (บริษัทที่ปรึกษาดานธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง) ในระหวางเดือนมิถุนายน 2543 ถึงกันยายน 2547
เปนรองประธานบริหารธนาคาร United Overseas Bank จํากัด รับผิดชอบงานดานการบริหารและบรรษัทภิบาลในการดําเนินงาน
ธนาคารตางประเทศ ทานเคยเปนที่ปรึกษาบริษัท Asia Pulp and Paper จากเดือนกุมภาพันธ 2542 ถึงพฤษภาคม 2543 ทานดํารง
ตําแหนงหลายตําแหนงที่ Monetary Authority of Singapore (MAS) จากเดือนกุมภาพันธ 2528 ถึงกรกฎาคม 2532 และจากเดือน
เมษายน 2534 ถึงสิงหาคม 2540 ตําแหนงสุดทายที่ MAS คือรองผูอํานวยการอาวุโส ดาน Development and Domestic Institutions
จากเดือนสิงหาคม 2532 ถึงเดือนมีนาคม 2534 เปนผูจัดการอาวุโส (Institutional Sales) ที่บริษัทจัดจําหนายหลักทรัพย
J M Sassoon & Company และเปนรองประธานบริหารบริษัท Central Depository จํากัด จากเดือนพฤศจิกายน 2540 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 2542 ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก National University of Singapore
และ Chartered Financial Analyst (CFA) charter
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พลเอกนายแพทยชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
พลเอกนายแพทยชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระในป 2549 รับราชการในกองทัพบกตั้งแตป 2516 ถึง
2530 ในตําแหนงเจากรมการแพทยทหารบก ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา
ตั้งแตป 2530 ถึง 2534 จากนั้นในป 2537 ถึง 2547 ดํารงตําแหนงหลายตําแหนงในกองทัพบก อาทิ ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรการแพทยทหาร กรมแพทยทหารบก ผูชวยเจากรมแพทย รองเจากรมแพทย เจากรมแพทยทหารบก และผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษ ปจจุบันเปนศัลยแพทยอาวุโสและแพทยประจําราชสํานัก ทานไดรับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิตจาก Westf. Wilhelms
Universitat zu Munster และปริญญาเอกแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตจาก Georg-August Universitat zu Goettingen ไดรับ
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน และไดรับประกาศนียบัตรผูเชี่ยวชาญดานศัลยกรรมทั่วไป
จากราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปนสมาชิกถาวรของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย และ
สมาชิกแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภอีกดวย ทานไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา
(ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ) และเครื่องราชอิสริยาภรณอันปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก (มหาปรมาภรณชางเผือก)
ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการอิสระ
ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระเมื่อป 2549 ปจจุบันเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล ตั้งแตป 2542 กอนหนานั้นเปนศาสตราจารยที่มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสมาชิก International Union of Immunological
Societies ตั้งแตป 2514 และเปนคณะกรรมการบริหาร International Union of Microbiological Societies ตั้งแตป 2529 ถึง 2533
ทานไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสูงสุดในตระกูลชางเผือก (มหาปรมาภรณชางเผือก ม.ป.ช.) และสูงสุดในตระกูล
มงกุฎไทย (มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.) และ จุลจอมเกลา (ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ) และไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ Palmes
Academiques (Commandeur) จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเปนนักวิจัยกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยฮารวารด
และศาสตราจารยรับเชิญที่มหาวิทยาลัยโอซากา และมหาวิทยาลัยไซงอน ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาเอก
แพทยศาสตร และปริญญาเอกทางวิทยาศาสตรจาก University of Wisconsin
นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ
กรรมการอิสระ
นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระเมื่อป 2548 เปนผูมีประสบการณอยางมากจากการรับราชการ
ในกระทรวงตางๆ หลายกระทรวง เริ่มตนในป 2514 สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในป 2522 ถึง 2547 เปนนักการทูต กระทรวง
การตางประเทศ ไดดํารงหลายตําแหนง อาทิ ตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ อัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา อธิบดีกรมพิธีการทูต โฆษกกระทรวงการตางประเทศ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
กรุงโตเกียว และกรุงวอชิงตัน เคยเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเมื่อป 2547 ปจจุบันเปนปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา และวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ทานไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณทั้งประเทศไทยและตางประเทศ อาทิ เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย (มหาวชิรมงกุฎ) เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก (มหาปรมาภรณชางเผือก) เครื่องราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลา (ทุติยจุลจอมเกลา) และเครื่องราชอิสริยาภรณตางประเทศ ไดแก Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Star
และ the Grand Cordon of the Order of the Rising Sun จากประเทศญี่ปุน
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นายวิวัฒน เตชะไพบูลย
กรรมการ
นายวิวัฒน เตชะไพบูลย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในป 2546 มีประสบการณในวงการธนาคารมากวา 18 ป ดํารงตําแหนง
สําคัญหลายตําแหนงในธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป 2522 ถึง 2541 อาทิ เลขานุการกรรมการผูจัดการ รองผูอํานวยการ
ฝายการคา ผูอํานวยการสาขา และรองประธาน ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
ปริญญาโทจาก Fairleigh Dickinson University
นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี ไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการเมือ่ เดือนกุมภาพันธ 2550 เปนกรรมการบริษทั เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
เมื่อป 2543 เปนกรรมการบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด เมื่อป 2547 และเปนกรรมการกลุมบริษัท สุราบางยี่ขัน
ตั้งแตป 2545 ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา Manufacturing Engineering จาก Boston University และปริญญาโทสาขา
Analysis, Desing and Management of Information System จาก London School of Economics and Political Science
นายสมุทร หัตถสิงห
กรรมการผูอํานวยการใหญ
นายสมุทร หัตถสิงห ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูอํานวยการใหญตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2547 โดยรวมงานกับกลุมบริษัทในป
2529 และดํารงตําแหนงทางการตลาดหลายตําแหนงในกลุมบริษัท เคยเปนผูจัดการฝายการคาบริษัท สุรามหาราษฎร จํากัด
(มหาชน) ในป 2529 ถึง 2542 และเปนกรรมการรองกรรมการผูจัดการกลุมบริษัท สุราบางยี่ขัน ตั้งแตป 2543 ถึง 2546 ในป 2523
เปนผูจัดการระดับจังหวัดของกลุมบริษัทสุราทิพย ป 2524 ถึง 2528 เปนผูจัดการฝายการตลาดบริษัท สุราทิพย จํากัด ป 2522
เปนผูจัดการฝายอาวุโสบริษัท พีทีไอ จํากัด ป 2520 ถึง 2521 เปนหัวหนาสวนงานสินเชื่อภาคเกษตรกรรม ธนาคารทหารไทย
ป 2510 ถึง 2519 เปนผูชวยผูจัดการสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดรับเกียรติบัตรการเขารวมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญเมื่อป 2546 มีประสบการณมากมาย
ทางดานการเงินและการบัญชี เคยเปนกรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการกลุมบริษัทแสงโสม ตั้งแตป 2543 ถึง 2546 และเปน
ผู
2525 และเปนสมุหบัญชีบริษัท เจ แอนด เจเอชโอ จํากัด ระหวางป 2513 ถึง 2518 ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดรับเกียรติบัตรการเขารวมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญเมื่อป 2546 เปนรองประธานกรรมการ
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด ตั้งแตป 2547 และเปนรองประธานกรรมการกลุมบริษัท โออิชิ จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป 2548
นอกจากนี้ยังเปนกรรมการบริหารบริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป 2544 ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร จาก Boston University
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญเมื่อป 2546 ไดเขารวมงานกับกลุมบริษัท
ที.ซี.ซี. ในป 2533 และเปนประธานของศูนยกลางการเงิน กลุมบริษัท ที.ซี.ซี. ตั้งแตป 2546 มีประสบการณในแวดวงการเงินมากวา
23 ป รวมถึงดํารงตําแหนงผูจัดการฝายการเงินและการบัญชี บริษัท Asia Voyages & Pansea Hotel จํากัด ตั้งแตป 2526 ถึง 2533
เปนนักวิเคราะหการเงินของบริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางป 2523 ถึง 2526 และเปนผูสอบบัญชีภายนอก บริษัท
Coopers & Lybrand ตั้งแตป 2520 ถึง 2523 ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และไดรับวุฒิบัตรคอมพิวเตอรบริหาร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรับเกียรติบัตรการเขารวมการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ยังไดรับวุฒิบัตร Mini M.B.A.
สาขา Leadership Management จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
นายอวยชัย ตันทโอภาส ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทตั้งแตเดือนกันยายน 2548 เคยเปนประธานเจาหนาที่บริหารและเปน
กรรมการผูอํานวยการบริษัทริชมอนเด (กรุงเทพฯ) จํากัด ในเดือนกรกฎาคม 2538 ถึงธันวาคม 2545 และเดือนมกราคม 2531 ถึง
มิถุนายน 2538 ตามลําดับ เคยเปนกรรมการผูจัดการบริษัท สารินพรอพเพอรตี้ จํากัด ในเดือนมีนาคม 2537 ถึงมิถุนายน 2538
เปนผูจัดการกลุมผลิตภัณฑ บริษัท คอลเกตปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ในเดือนกันยายน 2522 ถึงมิถุนายน 2526 และเดือน
พฤษภาคม 2516 ถึงสิงหาคม 2522 ดํารงตําแหนงดานการขายและการตลาดหลายตําแหนงในบริษัท กรรณสูตเจเนอรัลแอสเซมบลี
จํากัด ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี Accounting จาก St. Louis University ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และไดรับเกียรติบัตรการรวมการอบรมหลักสูตร Advanced Management Program จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
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ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
กรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2547 โดยดํารงตําแหนง
หลายตําแหนงในกลุมบริษัท รวมถึงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการในป 2543 ถึง 2546 และเปนรองกรรมการผูจัดการ ตั้งแตป
2546 ถึง 2547 ในบริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด
(มหาชน) เคยเปนผูอํานวยการฝายพัฒนาและคนควาวิศวกรรมตั้งแตป 2540 ถึง 2543 และเปนผูชวยผูอํานวยการโรงงาน ในป 2537
ถึง 2539 บริษัทคารลสเบิรกบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด เคยเปนที่ปรึกษาของบริษัท แพนเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนต จํากัด ในป
2535 ถึง 2537 และในป 2520 ถึง 2536 เปนอาจารย รวมถึงเคยเปนผูบริหารคณะวิทยาศาสตรอาหารและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เมื่อป 2535 ถึง 2536 และเปนผูบริหารคณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในป 2532 ถึง 2535 เปนอาจารย
สอนดานเทคโนโลยีอาหารที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ในป 2520 ถึง 2533 ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรจาก
Technical University Berlin ประเทศเยอรมัน ปริญญาโทดานเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจาก
Massey University และปริญญาตรีวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรอาหาร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
นายชูเกียรติ ตัง้ พงศปราชญ ไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการผูช ว ยกรรมการผูอ าํ นวยการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการเมือ่ ป 2546
เคยเปดสํานักงานทนายความเมือ่ ป 2506-2526 จากนัน้ ระหวางป 2526 ถึง 2529 ดํารงตําแหนงผูจ ดั การฝายกฎหมาย และตอมาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหารบริษัท สุราทิพยแสนสุโข จํากัด ในระหวางป 2530 ถึง 2542 ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร และตอมาดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการฝายธุรการ บริษัท สุรามหาราษฎร จํากัด (มหาชน) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายบุคคลและธุรการ บริษัท
สุราบางยี่ขัน จํากัด เมื่อป 2543 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเนติบัณฑิตไทย
จากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ไดรับเกียรติบัตรการเขารวมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ยังเปนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาและเปนสมาชิกสภาทนายความ
แหงประเทศไทย
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นายสวัสดิ์ โสภะ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
นายสวัสดิ์ โสภะ ไดรบั การแตงตัง้ เปนรองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญเมือ่ ป 2547 รับผิดชอบงานดานการผลิตสุราและเทคนิค เคยเปน
กรรมการผูจัดการบริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด ในป 2535 ถึง 2538 และเปนรองประธานกรรมการบริหารบริษัท สุรากระทิงแดง
(1988) จํากัด เมื่อป 2538 ถึง 2547 เปนผูอํานวยการบริหารกลุมบริษัท 43 และเปนผูชวยประธานกรรมการบริหาร รับผิดชอบดาน
สุราและการผลิตแอลกอฮอลตั้งแตป 2523 ถึง 2535 ทานเริ่มชีวิตวิศวกรเมื่อป 2507 ถึง 2518 ตอมาไดเลื่อนเปนหัวหนาวิศวกรบริษัท
สยามเคมี จํากัด ในชวงป 2506 ถึง 2507 เปนวิศวกรที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เปนกรรมการในหลายองคกร รวมทั้งมูลนิธิแถบนีละ
นิธิ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมาคมยิมนาสติกแหงประเทศไทย และวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมาธิการวิสามัญประจําสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รับหนาที่พิจารณารางพระราช
บัญญัติเรื่องการคุมครองการทํางาน หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และภาษีสรรพสามิต เปนผูชํานาญการใหแกคณะกรรมาธิการ
สภาผูแ ทนราษฎรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และเปนกรรมการดานการเงินและอนุกรรมการโครงการการผลิตแอลกอฮอล
เพื่อเปนเชื้อเพลิง โครงการสวนพระองค กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรับเกียรติบัตรการเขารวมการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ยังไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก (เบญจมาภรณชางเผือก) และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (จัตุรถาภรณมงกุฎไทย)
นายไซแกว วงศพิเศษกุล
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
นายไซแกว วงศพิเศษกุล ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญเมื่อป 2549 มีประสบการณดานการบริหารกวา
39 ป โดยดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการบริษัท ไทยน้ำทิพย จํากัด ตั้งแตป 2510 ถึง 2549 เปนที่ปรึกษาสมาคม Association
for Overseas Technical Scholarship ตั้งแตป 2534 ถึง 2536 นอกจากนี้ยังเปนกรรมการโลจิสติกสและกรรมการสิ่งแวดลอม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตั้งแตป 2524 ทานสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รายงานประจำป 2549 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
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ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสำนัก
รายชื่อสำนัก

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ

สํานักประธานกรรมการบริหาร

ประสานงานและกลั่นกรองงานเสนอประธานกรรมการบริหารและ
รับผิดชอบงานเลขานุการประธานกรรมการบริหาร

สํานักตรวจสอบภายใน

ชวยคณะกรรมการบริษัทในการสงเสริมการบริหารใหบริษัทมี
ธรรมาภิบาล รายงานคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดี ใหคําปรึกษาและวิธีการแกปญหาในประเด็นของระบบการควบคุม
ภายใน สงเสริมใหหนวยงานในองคกรมีการดําเนินการเรื่องความเสี่ยง

สํานักเทคนิคงานสุราและสิ่งแวดลอม

กําหนดกรรมวิธีการผลิตสุราและควบคุมการผลิตสุราของโรงงานสุรา
ของบริษัท รวม 17 โรงงาน ใหเปนไปตามขอกําหนดของสุราแตละชนิด
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสุราของสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
รวมทั้งการกําหนดกรรมวิธีจัดการดานสิ่งแวดลอมและควบคุมระบบ
บําบัดน้ำเสียของโรงงานสุรา

สํานักวิศวกรรม

กํากับดูแลงานดานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุมโรงงานสุรา
และบริษทั ในเครือ ใหเปนไปตามเปาหมายและเกิดประโยชนสงู สุดของกลุม

สํานักผลิตหัวเชื้อสุรา

ควบคุมดูแลกระบวนการในการดําเนินการผลิตหัวเชื้อสุราใหไดคุณภาพ
ตามที่กําหนดไวและปริมาณความตองการ

สํานักการผลิตสุรา

บริหารและกํากับดูแลการดําเนินงานการผลิตของกลุมบริษัทสุราทั้ง
3 กลุมใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และเปนไปตามนโยบายของ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาการผลิต
และทักษะบุคลากร เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนของบริษัท
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รายชื่อสำนัก

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ

สํานักธุรการกลาง

รับผิดชอบงานธุรการของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด เชน ดูแลรักษา
ความสะอาดและทํานุบํารุง ซอมแซมอาคารสํานักงาน จัดใหมีอุปกรณ
การทํางานอยางเพียงพอ รวมทั้งใหมีการรักษาความปลอดภัย และ
ประกันภัยอยางเหมาะสม เปนตน โดยดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบาย
และกฎขอบังคับของบริษัท เพื่อใหสามารถสนับสนุนธุรกิจหลักของ
กลุมบริษัทได

สํานักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

จัดทํากรอบงบประมาณของกลุมบริษัทในแตละปงบประมาณ ติดตาม
และวิเคราะหผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้งองคกร ใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
สนับสนุนการดําเนินงานของทุกหนวยงานใหบรรลุตามแผนที่ตั้งไว
วางแผนและพัฒนาระบบงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานโดยรวมทั้งองคกร
ศึกษา คนควาแนวโนมของตลาด และการพัฒนาการของธุรกิจ รวมถึง
การศึกษา และรายงานผลกระทบตอธุรกิจหลักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
จากเหตุการณตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

สํานักการตลาด

วางแผนงานดานการตลาด การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ
การพัฒนาผลิตภัณฑ การกระจายสินคา และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ของกลุมบริษัท ตลอดจนบริหารงบประมาณ กําหนดและควบคุมยอด
การจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท ใหเปนไปตามเปาหมาย รวมถึง
วิเคราะหและกําหนดกลยุทธดานการตลาด ใหสอดคลองกับสภาพ
การแขงขัน
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รายชื่อสำนัก

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ

สํานักประสานงานภายนอก

กํากับดูแลการประสานงานการติดตอสื่อสารภายนอกองคกร และ
สรางความสัมพันธอันดีตอคูคาทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางออมใหเกิด
ความประทับใจ อันนํามาซึ่งโอกาสทางการคาและเพื่อการสนับสนุน
การเจรจาและการติดตอธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว

สํานักสื่อสารองคกร

ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในการดําเนินงานของสํานักสื่อสารองคกร
การประชาสัมพันธ การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร และ
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับนโยบายและกฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัท เพื่อใหสามารถสนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมตางๆ
ของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการผลิตเบียร

บริหารและกํากับดูแลการดําเนินงานการผลิตของกลุมบริษัทเบียรทั้ง
3 บริษัทใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และเปนไปตามนโยบายของ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาการผลิต
และทักษะบุคลากร เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนของบริษัท

สํานักบัญชีและงบประมาณ

ควบคุม ดูแล การดําเนินงานดานสนับสนุนของบริษัทในดานบัญชีและ
งบประมาณ เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจมีการดําเนินงานที่ถูกตองตามหลักการ
กฎระเบียบ และเปนไปตามระบบที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

สํานักการเงิน

ควบคุม ดูแล การดําเนินงานดานสนับสนุนของบริษัทในดานการเงิน
เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจมีการดําเนินงานที่ถูกตองตามหลักการ กฎระเบียบ
และเปนไปตามระบบที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
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รายชื่อสำนัก

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ

สํานักสารสนเทศ

รับผิดชอบในการใหบริการดานสารสนเทศแกหนวยงานตางๆ รวมถึง
การพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยูเสมอ
เพื่อหนวยธุรกิจจะไดมีขอมูลและเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับบริษัท

สํานักทรัพยากรบุคคล

วางระบบงานทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนสากลและมีการสอดประสาน
กันทั้งสวนกลางและภูมิภาค โดยตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรบุคคล
ถือมั่นในจริยธรรมขององคกร ตลอดจนขอกําหนดของกฎหมาย

สํานักเลขานุการบริษัท

จัดการประชุมคณะกรรมการทุกบริษัท ควบคุมการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ
เพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยและ
สอดคลองตามนโยบายของบริษัท ใหคําแนะนําแกกรรมการทุกทานและ
ผูบริหารหลักตามสมควรแกกรณี ดูแลขอมูลของบริษัท และวิเคราะห
กฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัท

สํานักกฎหมาย

พิจารณาวิเคราะห ใหคําแนะนําปรึกษา ในประเด็นทางกฎหมายกับ
หนวยงานตางๆ ของบริษัท เพื่อใหหนวยงานนั้นๆ สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัท

สํานักวิจัยและพัฒนา

รับผิดชอบในการติดตามวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในตลาด
ประเทศไทย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และกฎระเบียบตางๆ รวมถึง
ความเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อเสนอแนวคิดในการปรับ
ภาพลักษณสินคาใหเหมาะสม หรือโดยการออกตราสินคาใหมเพื่อให
สอดคลองกับความเปลีย่ นแปลงดังกลาว ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหบริษทั บรรลุเปาหมาย
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รายงานประจำป 2549 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประกอบดวย
1 ภาพรวม
2 วิสัยทัศนและพันธกิจของคกร
3 ธุรกิจในประเทศไทย
4 ธุรกิจตางประเทศ
5 รายงานวิเคราะหและคําชี้แจงของฝายบริหาร
6 ผลตอบแทนตอผูถือหุน
7 ปจจัยความเสี่ยง
ภาพรวม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2546 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายเบียร สุรา น้ำดื่ม น้ำโซดา แอลกอฮอลที่ใชในอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑพลอยไดอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของผานบริษัทยอยตางๆ โดยมี บริษัท เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ
ดานงานสนับสนุนตางๆ และกํากับดูแลภาพรวมกลุมบริษัท ตอมาบริษัท ไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ในวันที่ 30
พฤษภาคม 2549 และไดรับรางวัล Thailand Capital Market Deals 2006 จากนิตยสาร IFR Asia ในเดือนกุมภาพันธ 2550
บริษัท ถือหุนหลักโดย นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และครอบครัว ในสัดสวน รอยละ 63 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว สําหรับ
หุนสวนที่เหลือเปนสวนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร หรือถือโดยบุคคลและนิติบุคคลอื่น
บริษัทเปนผูจําหนายเบียรและสุรารายใหญในประเทศไทย และมีโรงงานผลิตเบียรและสุรารายใหญในเอเซียตะวันออกเฉียงใต
รายไดหลักของบริษัทมาจากธุรกิจผลิตและจําหนายเบียรและสุราในประเทศไทย ปจจุบันอยูระหวางการขยายธุรกิจไปยังตาง
ประเทศผานบริษัท International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ซึ่งเปนบริษัทยอยจดทะเบียนที่ประเทศฮองกง บริษัท
IBHL ถือหุนในบริษัท Inver House Distillers Limited ซึ่งเปนนิติบุคคลจดทะเบียนที่ประเทศอังกฤษ และถือหุนในบริษัทผลิตและ
จําหนายสุราสก็อตวิสกี้ 5 แหงในประเทศสก็อตแลนด
ปจจุบัน บริษัท มีมูลคาหุนตามราคาตลาดรวม 6.8 พันลานดอลลารสิงคโปร หรือเทียบเทา 4.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
(ณ 29 ธันวาคม 2549) ซึ่งถือเปนบริษัทไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรที่ใหญที่สุด เปนโอกาสสําหรับนักลงทุน
ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจอุปโภคและบริโภคของประเทศไทย ซึ่งมีแนวโนมการเจริญเติบโตดี
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ผลิตและจําหนายสินคาที่มีคุณภาพสูงสุดใหแกผูบริโภค
บริษัทมุงมั่นที่จะผลิตและจําหนายสินคาที่มีทั้งคุณภาพและคุณคาเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาและผูบริโภค มีความ
ภูมิใจในการสรางมาตรฐานสินคาไทยใหมีคุณภาพเทาเทียมกับสินคาตางประเทศและสรางรายไดนํากลับเขาประเทศจากการสงออก
รักษาความเปนผูนําทางการตลาดและขยายตัวสูธุรกิจใหมๆ ที่มีการเติบโตสูง
บริษัทจะรักษาไวซึ่งความเปนผูนําทางการตลาดอันเปรียบเสมือนรากฐานทางธุรกิจและการเงินที่มั่นคงของบริษัท ในขณะเดียวกัน
บริษทั จะขยายตัวสูธ รุ กิจใหมๆ โดยอาศัยประสบการณ ความชํานาญ และความพรอมในการแขงขันของบริษทั เพือ่ สรางผลตอบแทน
ที่สูงขึ้นใหแกผูถือหุน
สรางมูลคาเพิ่มจากการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ
บริษัทเนนการลงทุนในเทคโนโลยีและระบบใหมๆ อยางตอเนื่องเพื่อลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยสินใหเกิด
ประโยชนสูงสุด อีกทั้งจะลดคาใชจายในการผลิตและจัดจําหนายสินคาใหอยูในระดับที่เหมาะสม
ใสใจในสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทเชื่อวาธุรกิจที่มั่นคงนั้นตองมาจากการเปนพลเมืองที่ดีของสังคม บริษัทจึงไดลงทุนและบริจาคเงินในโครงการเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมตางๆ มากมาย เพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัยสูงสุดในทุกๆ ธุรกิจของบริษัท
สรางโอกาสและความมั่นคงทางการงานใหกับบุคลากรของบริษัท
บุคลากรทุกระดับเปนปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะโครงการดานการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรูและเติบโตกาวหนาขึ้นสูระดับบริหารที่จะ
เปนผูนําและมีความรักและความผูกพันกับองคกรอยางลึกซึ้ง
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ธุรกิจในประเทศไทย
ในป 2549 แมวาสภาวะการแขงขันในตลาดจะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัท ยังสามารถคงไวซึ่งความเปนผูนําตลาดทั้งตลาดเบียรและ
สุราภายในประเทศไทย ซึ่งเปนหนึ่งในกลยุทธสําคัญของบริษัท ในการนี้บริษัทยังคงเนนการลงทุนสรางตราสินคาหลักอยางตอเนื่อง
เพื่อเพิ่มพูนความภักดีของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาบริษัท และเปนทีน่ ายินดีที่จะรายงานใหทราบวา บริษัทสามารถบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไวดวยดี ในขณะที่ยังสามารถบริหารกิจการบริษัท ภายใตความเปนบรรษัทภิบาลที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่
ภาครัฐกําหนดไวอยางเครงครัดทุกประการ
ธุรกิจเบียร
ป 2549 เปนปที่ดีของธุรกิจเบียรของบริษัท เนื่องจากยอดขายเบียรไดกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป
2546 โดยในป 2549 ยอดขายเบียรไดเพิ่มขึ้นรอยละ 12 เปนจํานวน 920 ลานลิตรจาก 820 ลานลิตรในป 2548 บริษัทไดแนะนํา
เบียรใหม 2 ตรา คือ “ชางไลท” และ “ชางดราฟท” เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่นิยมเบียรแอลกอฮอลต่ำ โดยบริษัท
ไดเริ่มวางตลาดเบียรชางไลทในเดือนมีนาคม เพื่อเจาะตลาดเบียรออน และวางตลาดเบียรชางดราฟทในเดือนเมษายน เพื่อเปน
ทางเลือกใหมเสริมใหกับเบียรชางเดิม ในตลาดเบียรระดับอีโคโนมี่
นอกจากนี้บริษัทยังหันมาเนนการสรางตราสินคาเบียรอาชาอีกครั้ง หลังจากที่ไดแนะนําสินคาตรานี้เปนครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม
2547 เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเบียรแอลกอฮอลต่ำที่กําลังเปนที่นิยมของผูบริโภค ในป 2549 เบียรอาชามีการเติบโตอยางมาก
โดยมียอดขายเปนจํานวนกวา 80 ลานลิตรหรือคิดเปนรอยละ 9.2 ของปริมาณยอดขายเบียรรวมของบริษัททั้งหมด
เพื่อเปนการรักษาความเปนผูนําตลาด และสรางความตอเนื่องในการผลิตเบียรเพื่อปอนใหกับตลาดในอนาคต บริษัทไดมีการลงทุน
ในโรงงานเบียรกําแพงเพชรตั้งแตป 2547 เพื่อขยายกําลังการผลิต และเมื่อเดือนตุลาคม 2549 บริษัทไดมีการทดลองเครื่องจักรเพื่อ
เพิ่มกําลังการผลิต และประสบความสําเร็จ โดยกําลังการผลิตดังกลาวไดเพิ่มขึ้น ทําใหกําลังการผลิตเบียรรวมปจจุบันของบริษัทอยู
ที่ 1,550 ลานลิตร ทั้งนี้ โรงงานเบียรกําแพงเพชรสวนขยายจะสามารถเปดดําเนินการอยางสมบูรณในเดือนตุลาคม 2550 หลังจากที่
การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร ตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของบริษัทเสร็จสิ้นสมบูรณ
ธุรกิจสุรา
ป 2549 เปนปที่ทาทายเปนอยางยิ่งสําหรับธุรกิจสุรา การปรับอัตราภาษีสุราสีโดยภาครัฐในเดือนกันยายน 2548 สงผลใหผูประกอบ
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การทุกรายจําเปนตองปรับราคาขายสุราสีขึ้นตาม
คาใชจายตนทุนทางภาษีที่เพิ่มขึ้น สุราตราแสงโสม
เหรียญทอง ซึ่งเปนสุราสีหลักของบริษัทมียอดขายตกลง
คิดเปนรอยละ 48 ในป 2549 เปรียบเทียบกับป 2548
ฤดูฝนที่ยาวนานกวาปกติทําใหเกิดปญหาน้ำทวม
ในกวา 49 จังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะในบริเวณ
ตางจังหวัด สงผลใหความตองการสุราขาวลดลง
บางสวนในป 2549 นอกจากนี้นโยบายของภาครัฐ
ในกิจกรรมรณรงคการบริโภคสุราในชวงเขาพรรษา
ที่เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ยังสงผลใหยอดขาย
ของบริษัทลดลงในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2549
อยางไรก็ดี บริษัทไดพยายามทุมเทแกไขปญหาอยาง
เต็มที่ เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ครั้งนี้ โดยบริษัทยังคงเนนการรักษามาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ และลงทุนสรางตราสินคาอยางตอเนื่อง
เพื่อรักษาความเปนผูนําตลาด ในฐานะผูผลิตสินคา
คุณภาพเพื่อผูบริโภคมาหลายทศวรรษ บริษัทจะเนน
สนองความตองการผูบริโภคเปนหลัก โดยผลิตสินคา
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อสนองความตองการตลาด
ในเดือนเมษายน 2549 บริษัทไดแนะนําสุราตราหงสทอง
กลับมาสูตลาดอีกครั้ง สุราตราหงสทองเปนสุราสี
คุณภาพที่มีการปรุงรสและผลิตอยางมีมาตรฐานและ
สอดคลองกับรสชาติที่เปนที่นิยมครองใจผูบริโภค
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มากอนในอดีต การออกตราสินคาหงสทองในครั้งนี้ บริษัทไดปรับรูปลักษณฉลากใหมใหดูทันสมัยซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภค
เปนอยางดี โดยตั้งแตเดือนเมษายน จนถึงสิ้นป 2549 ปริมาณขายสุราตราหงสทองคิดเปน 1.6 ลานกลอง ความสําเร็จของสุราตรา
หงสทองใหม เนื่องมาจากตราสินคาที่เปนที่รูจักและนิยมในอดีต คุณภาพน้ำสุราที่ไดมาตรฐาน และการออกแบบบรรจุภัณฑที่มี
ระดับ ประกอบกับระดับราคาเหมาะสม ทําใหสุราหงสทองไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางกวางขวางและรวดเร็ว
นอกจากนี้บริษัทยังไดออกสุรา เบลนด 285 ซึ่งเปนตราสินคาใหมในสวนตลาดสุราสีในเดือนตุลาคม 2549 เพื่อเปนอีกทางเลือก
ของสินคาที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะกับผูบริโภค สุรา เบลนด 285 สะทอนภาพลักษณสินคาพรีเมี่ยมโดยมีทั้งกลองของขวัญ ฝาจุก
กันปลอม และรูปลักษณสินคาที่มีระดับเปนสากล โดยสุรา เบลนด 285 ไดรับความนิยมอยางรวดเร็วและมีปริมาณขายถึง 1.84
แสนกลองในระยะเวลาเพียงสองเดือนหลังจากวันแนะนําสินคาออกสูตลาด
ความสําเร็จของการแนะนําสินคาสุราตราหงสทอง และสุราเบลนด 285 สะทอนใหเห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการ
กระจายสินคาที่เหนือกวาคูแขงของกลุมการตลาดบริษัท ทําใหสามารถกระจายสินคาเขาสูทุกชองทางการจัดจําหนายและเขาถึง
ผูบริโภคกลุมเปาหมายไดภายในระยะเวลาอันสั้น
บริษัทมีการลงทุนในโรงงานผลิตสุราอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพของเครื่องจักรในการผลิตใหมีสภาพดีที่สุดอยูเสมอ ในเดือน
ตุลาคม 2549 บริษัทไดลงทุนซื้อโรงงานสุราจากบริษัท สินสุรางคการสุรา จํากัด ผูผลิตสุราตราเสือขาว โรงงานดังกลาวใชเครื่องจักร
คุณภาพสูงจากประเทศสวีเดน และมีความสามารถในการผลิตไดทั้งสุราขาวและสุราสี อีกทั้งที่ตั้งโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรีถือเปน
ขอไดเปรียบชวยใหบริษัทสามารถขยายฐานการผลิตสูทองที่เปาหมาย ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทกําลังเปนที่นิยมสูง นอกจากนี้
โรงงานดังกลาวยังสามารถใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตซึ่งชวยกระจายความเสี่ยงใหบริษัทในชวงที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น
ความมุงมั่นในการรักษาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่องทําใหสินคาของบริษัทไดรับรางวัลดานคุณภาพจากองคกรภายนอกอยาง
สม่ำเสมอ ในเดือนมีนาคมป 2549 สุราตราแสงโสมไดรับรางวัลสุรายอดเยี่ยม จากประเทศสเปนอีกเปนครั้งที่ 3 ซึ่งเปนอีกบทพิสูจน
ถึงการรักษามาตรฐานคุณภาพของสินคาอยางตอเนื่อง โดยรางวัลนี้เปนรางวัลที่ 3 หลังจากที่ไดรับรางวัลประเภทเดียวกันนี้มาแลว
2 ครั้งในป 2525 และ 2526
ธุรกิจแอลกอฮอลที่ใชในอุตสาหกรรม
บริษัทไดเริ่มขยายกิจการสูธุรกิจแอลกอฮอลที่ใชในอุตสาหกรรมตั้งแตในป 2545 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางประโยชนรวมกับธุรกิจ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท ที่ผานมาบริษัทไดมุงเนนการสงออกแอลกอฮอลที่ใชในอุตสาหกรรมสูตลาด
ตางประเทศ เชน ญี่ปุน อินเดีย และฟลิปปนส ทั้งนี้บริษัทไดมีการผลิตเอทานอลเพื่อการนําไปใชผสมกับนํามันเบนซิน 95 เพื่อผลิต
แกสโซฮอลตั้งแตเดือนกันยายน 2547 บริษัทมีการขยายกําลังการผลิตเอทานอลอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการแกส
โซฮอลในประเทศตามนโยบายของภาครัฐ ที่จะสนับสนุนการใชเชื้อเพลิงจากวัตถุดิบในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
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ในป 2549 ปริมาณขายเฉพาะเอทานอลของบริษัทเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 46.6 ลานลิตร เปรียบเทียบกับ 20.8 ลานลิตรในป 2548
อยางไรก็ดี ปริมาณขายรวมของผลิตภัณฑแอลกอฮอลที่ใชในอุตสาหกรรมของบริษัทในป 2549 ลดลงนอยจากป 2548 เนื่องจาก
บริษัทไดหยุดการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 เพราะอัตรากําไรขั้นตนที่ไมคุมทุนของเอทานอลอันเนื่องมาจากราคา
วัตถุดิบและการควบคุมราคาขายโดยภาครัฐ
ธุรกิจตอเนื่อง
ดวยความสํานึกในการเปนพลเมืองที่ดีของสังคม บริษัทมีความมุงมั่นในการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ บริษัทมีการแปรสภาพของเสียจากการผลิตสุราและเบียรใหเปนสินคาเชิงพาณิชย เชนอาหารสัตว อิฐมอญ และปุย
ชีวภาพ เพื่อขายใหกับลูกคาในประเทศและตางประเทศ และสรางรายไดใหกับบริษัท กิจกรรมดังกลาวชวยใหบริษัทลดปริมาณ
ของเสียจากกระบวนการผลิตสุราและเบียร ที่บริษัทจะตองนําไปแปรสภาพและกําจัดซึ่งชวยใหบริษัทสามารถลดคาใชจายในการ
กําจัดของเสีย และยังชวยรักษาสิ่งแวดลอมโดยการลดของเสียที่ตองถูกปลอยสูระบบนิเวศวิทยา
ในป 2549 บริษัทไดลงทุนในโครงการสรางศูนยรีไซเคิลขวดเกาอยางตอเนื่อง ในป 2547-2548 บริษัทไดสรางศูนยดังกลาวแลวเสร็จ
ไปแลว 4 แหง และมีความตั้งใจที่จะสรางใหแลวเสร็จเพิ่มอีก 3 แหง ในป 2550 ศูนยรีไซเคิลดังกลาวจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
นําขวดเกามาใชใหมสําหรับเบียรและสุราขาว อันจะนํามาซึ่งตนทุนพัสดุบรรจุที่ลดลง และชวยรักษาสิ่งแวดลอม
เครือขายการกระจายสินคาเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญในความสําเร็จของบริษัท แมบริษัทจะเชื่อวาเครือขายกระจายสินคาของบริษัทมี
ความสมบูรณและมีขอบเขตกวางไกลที่สุดในประเทศ บริษัทยังเชื่อวาเครือขายดังกลาวยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเปนเครือขายกระจาย
สินคาที่ครบวงจรยิ่งขึ้น ตั้งแตวันแรกที่บริษัท ไดกอตั้งขึ้นในป 2546 บริษัทไดพัฒนาและรวบรวมระบบขนสงตางๆ สูสวนกลาง
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนการลดตนทุนคาใชจายในการขนสงของบริษัท ปจจุบัน บริษัทกําลังอยูระหวางการศึกษาวิธีการ
ใหมๆ ที่จะชวยลดคาใชจายและพัฒนาระบบสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในเดือนมกราคม 2550 บริษัทไดเปลี่ยนชื่อบริษัท
สหทิพยการขนสง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือที่รับผิดชอบดานการขนสงสินคาเปน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด และไดมี
การปรับองคกรและคณะผูบริหารเพื่อรองรับการพัฒนาทางการขนสงสินคาและระบบโลจิสติกสใหกับบริษัทอยางจริงจัง
ธุรกิจตางประเทศ
ธุรกิจตางประเทศดําเนินการโดย International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ซึ่งเปนบริษัท
จดทะเบียนในฮองกง โดยบริษัทเปนเจาของรอยละ 100 ปจจุบันมีสาขาอยูใน 6 ประเทศคือ
1. InterBev (Singapore) Limited
2. InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
3. InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
4. International Beverage Holdings Limited USA, Inc.
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5. Pacific Spirits (UK) Limited and Subsidiaries including Inver House Distillers Limited
6. Best Spirits Company Limited
ภารกิจหลักของ IBHL คือ ดูแลธุรกิจของบริษัทในตลาดตางประเทศ มีบทบาทหนาที่ครอบคลุมถึงการผลิต การตลาด และการจัด
จําหนาย นอกจากสินคาทุกยี่หอของบริษัทแลว ยังรวมถึงวิสกี้และสุราแชจากประเทศจีนอีกดวย วิสัยทัศนของ IBHL คือเปนผูนํา
ตลาดอาเซียน และมีสินคาวางตลาดทั้งในประเทศจีนและประเทศแถบตะวันตก
ในป 2549 IBHL เริ่มทําธุรกิจในตลาดสิงคโปร มาเลเซีย และ กัมพูชา และไดเริ่มจัดตั้งบริษัทเพื่อเตรียมทําการตลาดสินคาของบริษัท
ที่ตลาดอเมริกาและอังกฤษ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 IBHL ไดทําซื้อ Best Spirits Company Limited ซึ่งเปนผูแทนจําหนายเบียรชาง
และสุราแชจากประเทศจีนในฮองกง และในวันเดียวกันยังไดซื้อ Pacific Spirits (UK) Limited ซึ่งมี Inver House Distillers Limited
รวมอยูดวย

Inver House Distillers Limited เปนบริษัทผูผลิตสก็อตวิสกี้ชั้นนํา ตั้งอยูภาคกลางของประเทศสก็อตแลนด ปจจุบันผลิตสินคา
กระจายออกไปขาย 80 ประเทศทั่วโลก นอกจากจะผลิตสก็อตวิสกี้เปนสินคาหลักแลว ยังผลิตสุราวอดกา ยิน และ สุราครีมลิเคียว
ออกจําหนายดวย

Inver House Distillers Limited มีโรงกลั่นมอลท 5 โรง และผลิตสินคาซิงเกิลมอลทที่ไดรับรางวัลหลายตราออกจําหนาย เชน
Old Pulteney, Balblair, anCnoc และ Speyburn นอกจากนี้ยังผลิตสุราสก็อตวิสกี้ออกจําหนายอีกหลายตราเชนกัน เชน
Hankey Bannister, Inver House Green Plaid, Catto’s และ McArthur’s
ในป 2550 บริษัทมีแผนที่จะเนนการบริหารจัดการบริษัทตางๆ ที่ไดควบรวมเขามาใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สรางชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศเพื่อกระจายสินคาทั้งหมดของบริษัท ทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและประเทศ
สก็อตแลนด และบริษัทจะพยายามหาโอกาสในการซื้อบริษัทอื่นๆ เพื่อเพิ่มความเจริญเติบโตของธุรกิจในทุกตลาดที่เขาไปทําธุรกิจ
รายงานวิเคราะหและคําชี้แจงของฝายบริหาร
บริษัทไดดําเนินการซื้อกิจการอีกสองบริษัทเสร็จเรียบรอยในเดือนตุลาคม ป 2549 ไดแก Pacific Spirits (UK) Limited ซึ่งเปนบริษัท
ลงทุน (Holding Company) และเปนเจาของกิจการโรงงานกลั่นสุราจํานวน 5 แหง ในสก็อตแลนด และ Best Spirits Company
Limited ซึ่งเปนผูจัดจําหนายเบียรชางและไวนจีนในฮองกง งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดมีการปรับปรุง
โดยรวมสินทรัพย หนี้สิน และผลการดําเนินงานของบริษัทที่ถูกซื้อกิจการทั้งสองแหง ใหเปนเชนเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพื่อใชในการเปรียบเทียบ
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กลุมบริษัท
รายไดรวมของกลุมบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 97,798 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 2,895 ลานบาท หรือรอยละ
3.1 สาเหตุสําคัญเนื่องจากรายไดจากการขายของธุรกิจเบียรและน้ำดื่มที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.3 สามารถชดเชยรายไดจากการขายของ
ธุรกิจสุราที่ลดลงประมาณรอยละ 2.6
กําไรขั้นตนของกลุมบริษัทเปนเงิน 28,473 ลานบาท ลดลง 1,242 ลานบาท หรือรอยละ 4.2 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการลดลงของ
รายไดจากการขายของธุรกิจสุราและราคากากน้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ในขณะที่อัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจเบียรและน้ำดื่ม
เพิ่มสูงขึ้นเล็กนอย การที่ราคากากน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นนั้นเนื่องมาจากสภาวะความแหงแลงในป 2548 ทําใหปริมาณออยที่นําไปผลิต
เปนกากน้ำตาลในป 2549 ลดลงและมีราคาสูงขึ้น อยางไรก็ตามสภาวะฝนตกหนักในป 2549 จะชวยแกไขสถานการณใหราคากาก
น้ำตาลลดลงไดในป 2550
กําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA) จํานวน 20,598 ลานบาท ลดลงจํานวน 656
ลานบาท หรือรอยละ 3.1 สาเหตุสําคัญเนื่องจากปริมาณขายและอัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจสุราลดลง ขณะที่ปริมาณแถมสินคา
เพื่อสงเสริมการจําหนายของธุรกิจเบียรและน้ำดื่มไดลดลงเปนประมาณรอยละ 8 ของปริมาณขายสินคาทั้งหมด
กําไรสุทธิจํานวน 10,055 ลานบาท ลดลงจํานวน 282 ลานบาท
หรือรอยละ 2.7 สาเหตุสําคัญเนื่องจากกําไรสุทธิของธุรกิจสุราลดลง ขณะที่ภาระดอกเบี้ยจายลดลง
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หนวย : ลานบาท

ป 2549
%
เบียร โซดา เทียบกับ
น้ำดื่ม รายได

รายได
ตนทุนขาย
กำไรขั้นตน
คาใชจายในการขาย
และบริหาร
กำไรจาก
การดำเนินงาน
รายไดอื่น
กำไรกอนดอกเบี้ยจาย
และภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กำไรสุทธิ
คาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดบัญชี
กำไรกอนดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได คาเสือ่ มราคา
และคาใชจายตัดบัญชี

46,641 100.0
35,609 76.3
11,032 23.7

% แอลกอฮอล
เทียบกับ
ในอุตสุรา รายได สาหกรรม

51,428 100.0
33,002 64.2
18,426 35.8

%
เทียบกับ
ธุรกิจ
รายได เกี่ยวเนื่อง

%
เทียบกับ
รายได

รายการ
ตัดบัญชี

%
เทียบกับ
รายได

รวม

%
เทียบกับ
รายได

1,205
995
210

100.0
82.6
17.4

7,155
6,365
790

100.0
89.0
11.0

(8,631)
(6,646)
(1,985)

100.0
77.0
23.0

97,798
69,325
28,473

100.0
70.9
29.1

6,932

14.9

7,170

13.9

177

14.7

454

6.3

(2,049)

23.7

12,684

13.0

4,100
68

8.8
0.1

11,256
124

21.9
0.2

33
4

2.7
0.3

336
52

4.7
0.7

(91)

64

(0.7)
1.1

15,789
157

16.1
0.2

4,168
303
1,897
1,968

8.9
0.6
4.1
4.2

11,380
1,187
2,277
7,916

22.1
2.3
4.4
15.4

37
51
8
(22)

3.1
4.2
0.7
(1.8)

388
31
141
216

5.4
0.4
2.0
3.0

(27)
(4)
(23)

0.3
0.0
0.3

15,946
1,568
4,323
10,055

16.3
1.6
4.4
10.3

2,027

4.3

2,283

4.4

126

10.5

216

3.0

-

-

4,652

4.8

6,195

13.3

13,663

26.6

163

13.5

604

8.4

(27)

0.3

20,598

21.1

%
เทียบกับ
ธุรกิจ
รายได เกี่ยวเนื่อง

%
เทียบกับ
รายได

รายการ
ตัดบัญชี

%
เทียบกับ
รายได

รวม

%
เทียบกับ
รายได

-

ป 2548
%
เบียร โซดา เทียบกับ
น้ำดื่ม รายได

รายได
ตนทุนขาย
กำไรขั้นตน
คาใชจายในการขาย
และบริหาร
กำไรจาก
การดำเนินงาน
รายไดอื่น
กำไรกอนดอกเบี้ยจาย
และภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กำไรสุทธิ
คาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดบัญชี
กำไรกอนดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได คาเสือ่ มราคา
และคาใชจายตัดบัญชี

42,277 100.0
32,549 77.0
9,728 23.0

% แอลกอฮอล
เทียบกับ
ในอุตสุรา รายได สาหกรรม

52,811 100.0
32,062 60.7
20,749 39.3

869
471
398

100.0
54.2
45.8

6,633
6,068
565

100.0
91.5
8.5

(7,687)
(5,962)
(1,725)

100.0
77.6
22.4

94,903
65,188
29,715

100.0
68.7
31.3

6,984

16.5

7,343

13.9

166

19.1

462

7.0

(1,774)

23.1

13,181

13.9

2,744
175

6.5
0.4

13,406
128

25.4
0.2

232
13

26.7
1.5

103
26

1.6
0.4

49
(54)

(0.6)
0.7

16,534
288

17.4
0.3

2,919
386
1,330
1,203

6.9
0.9
3.1
2.8

13,534
1,264
3,282
8,988

25.6
2.4
6.2
17.0

245
42
52
151

28.2
4.8
6.0
17.4

129
51
79
(1)

1.9
0.8
1.2
(0.0)

(5)
(1)

0.1
0.0

(4)

0.1

16,822
1,742
4,743
10,337

17.7
1.8
5.0
10.9

1,919

4.5

2,288

4.3

121

13.9

104

1.6

-

-

4,432

4.7

4,838

11.4

15,822

30.0

366

42.1

233

3.5

(5)

0.1

21,254

22.4

-
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เพิ่มขึ้น (ลดลง)
%
เบียร โซดา เทียบกับ
น้ำดื่ม รายได

รายได
ตนทุนขาย
กำไรขั้นตน
คาใชจายในการขาย
และบริหาร
กำไรจาก
การดำเนินงาน
รายไดอื่น
กำไรกอนดอกเบี้ยจาย
และภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กำไรสุทธิ
คาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดบัญชี
กำไรกอนดอกเบีย้ จาย
ภาษีเงินได คาเสือ่ มราคา
และคาใชจายตัดบัญชี

% แอลกอฮอล
เทียบกับ
ในอุตสุรา รายได สาหกรรม

4,364
3,060
1,304

10.3
9.4
13.4

(1,383)

(52)

(0.7)

(173)

%
เทียบกับ
รายได

รายการ
ตัดบัญชี

%
เทียบกับ
รายได

รวม

%
เทียบกับ
รายได

336
524
(188)

38.7
111.3
(47.2)

522
297
225

7.9
4.9
39.8

(944)
(684)
(260)

12.3
11.5
15.1

2,895
4,137
(1,242)

3.1
6.3
(4.2)

(2.4)

11

6.6

(8)

(1.7)

(275)

15.5

(497)

(3.8)

1,356 49.4
(107) (61.1)

(2,150) (16.0)
(4) (3.1)

(199)
(9)

(85.8)
(69.2)

233
26

226.2
100.0

15
(37)

30.6
68.5

(745)
(131)

(4.5)
(45.5)

1,249 42.8
(83) (21.5)
567 42.6
765 63.6

(2,154) (15.9)
(77) (6.1)
(1,005) (30.6)
(1,072) (11.9)

(208)

200.8
(39.2)
62
78.5
217 (21,700.0)

(22)
(3)
(19)

440.0
300.0
475.0

(876)
(174)
(420)
(282)

(5.2)
(10.0)
(8.9)
(2.7)

108

5.6

1,357

28.0

(2.6)
940
2.9
(2,323) (11.2)

%
เทียบกับ
ธุรกิจ
รายได เกี่ยวเนื่อง

(5)

(84.9)
9
21.4
(44) (84.6)
(173) (114.6)

259

(20)

-

(0.2)

5

4.1

112

107.7

-

-

220

5.0

(2,159) (13.6)

(203)

(55.5)

371

159.2

(22)

440.0

(656)

(3.1)

ธุรกิจ เบียร โซดา และน้ำดื่ม
รายไดจากการขาย จํานวน 46,641 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 4,364 ลานบาท หรือรอยละ 10.3 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณขายเบียรประเภทที่มีปริมาณแอลกอฮอลต่ำ ปริมาณขายเบียรทั้งหมดเพิ่มขึ้นรอยละ 12 เปน 923 ลานลิตร มาจาก
ปริมาณขายเบียรในประเทศ 916.2 ลานลิตรและปริมาณขายเบียรสงออกตางประเทศ 6.8 ลานลิตร โดยปริมาณขายเบียรประเภทที่มี
ปริมาณแอลกอฮอลต่ำทั้งหมด 101.9 ลานลิตรเพิ่มขึ้น 90.5 ลานลิตร จากป 2548 ปริมาณขายโซดาจํานวน 12.6 ลานลิตรและน้ำดื่ม
จํานวน 42.6 ลานลิตร ลดลงรอยละ 18.7 และรอยละ 1.4 ตามลําดับ
กําไรขั้นตนจํานวน 11,032 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,304 ลานบาท หรือรอยละ 13.4% สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณขายเบียร และตนทุนผลิตที่ลดลงเนื่องจากตนทุนคงที่ไดเฉลี่ยตามหนวยปริมาณผลิตที่เพิ่มขึ้นและราคามอลตที่ลดลง
สามารถชดเชยตนทุนผลิตสวนที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันเตาและคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
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กําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA) จํานวน 6,195 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,357
ลานบาท หรือรอยละ 28 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายเบียรและอัตรากําไรขั้นตน และการลดลงของคาใชจาย
ในการขายและบริหารเนื่องจากคาใชจายดานการตลาดจากสินคาแถมเพื่อสงเสริมการจําหนายลดลง สามารถชดเชยการเพิ่มขึ้นของ
คาใชจายพนักงาน คาขนสงและคาใชจายยานพาหนะ ปริมาณแถมสินคาเบียรเพื่อสงเสริมการจําหนายโดยเฉลี่ยเทียบเปนเปอรเซ็นต
กับปริมาณขายเบียรทั้งหมดลดลงจากรอยละ 11.8 ในป 2548 เปนรอยละ 8 ในป 2549
กําไรสุทธิจํานวน 1,968 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 765 ลานบาท หรือรอยละ 63.6 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจาก
การขายตามที่ไดชี้แจงแลว และการลดลงของดอกเบี้ยจายเนื่องจากภาระหนี้ที่ลดลงเมื่อไดชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินดวยเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน (IPO)
ธุรกิจสุรา
รายไดจากการขาย จํานวน 51,428 ลานบาท ลดลงจากป 2548 จํานวน 1,383 ลานบาท หรือรอยละ 2.6 สาเหตุสําคัญเนื่องจาก
ปริมาณขายสุราขาวและสุราสีลดลง ในป 2549 บริษัทไดรับผลกระทบสูงจากการขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสุราหลายประเภท
เมื่อเดือนกันยายน 2548 ในปลายป 2548 ราคาจําหนายสุราแสงโสม สินคาหลักของบริษัทเพิ่มขึ้นจากขวดละ 150 บาทเปนขวดละ
190 บาท ซึ่งมีผลทําใหยอดจําหนายลดลงอยางมาก สุราแสงโสมมีสวนแบงของตลาดสุราสีทั้งหมดในประเทศไทยมากกวารอยละ
40 ถึงแมสินคาสุราของผูประกอบการทุกรายจะไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน สําหรับบริษัทแลวคงตองใชระยะเวลาอีกพอสมควร
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จึงจะสามารถกลับสูสภาวะปกติได เพื่อแกไขสถานการณ บริษัทไดนําสุราหงสทองกลับเขามาจําหนายอีกครั้งในเดือนเมษายน 2549
ซึ่งมียอดจําหนายเพิ่มสูงขึ้นเปนที่นาพอใจ แตก็ยังไมสามารถทดแทนการลดลงในป 2549 จากยอดขายสุราแสงโสมได อยางไรก็ตาม
ไดเห็นแนวโนมที่เริ่มดีขึ้นจากยอดขายสุราแสงโสมแลว นอกจากนั้นในเดือนตุลาคม 2549 บริษัทไดนําสินคาใหมซึ่งเปนสุราสีคือสุรา
เบลนด 285 ออกจําหนาย ซึ่งไดผลตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี และถาสามารถรักษาอัตราการเติบโตของยอดจําหนายเชน
ในปจจุบันตอไปได ก็จะเปนสินคาสําคัญที่ชวยนําพาธุรกิจสุราสีของบริษัทใหเติบโตตอไปได
ปริมาณขายสุรารวม ลดลงรอยละ 5.9 เปน 457.1 ลานลิตร มาจากปริมาณขายสุราในประเทศ 456.4 ลานลิตรและปริมาณขายสุราสง
ออกตางประเทศ 0.7 ลานลิตร ปริมาณขายสุราขาวรวม 367.5 ลานลิตร ลดลงรอยละ 1.3 ปริมาณขายสุราสีรวม 89.6 ลานลิตรลดลง
รอยละ 20.7 สาเหตุสําคัญมาจากความตองการบริโภคลดลงเนื่องจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามอัตราภาษีสรรพสามิตที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งไดชี้แจงขางตนแลว
กําไรขั้นตนจํานวน 18,426 ลานบาท ลดลง 2,323 ลานบาท หรือรอยละ 11.2 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการลดลงของปริมาณขาย
และราคากากน้ำตาล (วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต) ราคาน้ำมันเตาและคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้น คาดวาปริมาณกากน้ำตาลในป 2550
จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตออยที่เพิ่มขึ้นจากสภาวะฝนตกหนักในป 2549 ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิตของบริษัทได
กําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA) จํานวน 13,663 ลานบาท ลดลง 2,159
ลานบาท หรือรอยละ 13.6 สาเหตุสําคัญเนื่องจากรายไดจากการขายและอัตรากําไรขั้นตนลดลงและการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย
พนักงาน คาขนสงและคาใชจายยานพาหนะ ปริมาณแถมสินคาสุราสีเพื่อสงเสริมการจําหนายโดยเฉลี่ยเทียบเปนเปอรเซ็นตกับ
ปริมาณขายสุราสีในประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.1 ในป 2548 เปนรอยละ 2.7 ในป 2549
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กําไรสุทธิจํานวน 7,916 ลานบาท ลดลงจํานวน 1,072 ลานบาท หรือรอยละ 11.9 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการลดลงของรายไดจาก
การขายและอัตรากําไรขั้นตนตามที่ไดชี้แจงแลวขางตน ในขณะที่ดอกเบี้ยจายลดลง
ธุรกิจแอลกอฮอลที่ใชในอุตสาหกรรม
รายไดจากการขายจํานวน 1,205 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 336 ลานบาท หรือรอยละ 38.7 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณขายเอทานอล ซึ่งชวยชดเชยการลดลงของปริมาณขายแอลกอฮอล 95 ไดสวนหนึ่ง ปริมาณขายเอทานอลจํานวน 46.6
ลานลิตร เพิ่มขึ้นรอยละ 124.1 โดยมีราคาขายเฉลี่ยลิตรละ 24.94 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 42.3 จากป 2548 ปริมาณขายสินคาทั้งหมด
ในป 2549 ของธุรกิจแอลกอฮอลที่ใชในอุตสาหกรรมจํานวน 48.3 ลานลิตรลดลงรอยละ 9.3 จากจํานวน 53.2 ลานลิตร ในป 2548
กําไรขั้นตนจํานวน 210 ลานบาท ลดลงจํานวน 188 ลานบาทหรือรอยละ 47.2 สาเหตุสําคัญคือตนทุนผลิตสูงขึ้นเนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของราคากากน้ำตาลและตนทุนพลังงาน
กําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA) จํานวน 163 ลานบาท ลดลงจํานวน 203
ลานบาท หรือรอยละ 55.5 สาเหตุสําคัญเนื่องจาก การลดลงของอัตรากําไรขั้นตนและการเพิ่มขึ้นของคาใชจายขายและบริหารจาก
คาใชจายพนักงานที่สูงขึ้น
ขาดทุนสุทธิ จํานวน 22 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีกําไรสุทธิจํานวน 151 ลานบาทหรือเปลี่ยนแปลงรอยละ 114.6 สาเหตุสําคัญ
เนื่องจาก การลดลงของอัตรากําไรขั้นตนตามที่ไดชี้แจงขางตนแลวและดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น

74

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รายไดจากการขายจํานวน 7,155 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 522
ลานบาท หรือรอยละ 7.9 สาเหตุสําคัญมาจากรายไดคาโฆษณา
จากการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลกป 2549 ในไตรมาส
2 รายไดที่เกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการกีฬา
และการขายวัตถุดิบและพัสดุบรรจุในกลุมกําไรขั้นตนจํานวน
790 ลานบาทเพิ่มขึ้นจํานวน 225 ลานบาทหรือรอยละ 39.8
สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย
และประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุนกําไรสุทธิกอน
ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี
(EBITDA) จํานวน 604 ลานบาทเพิ่มขึ้นจํานวน 371 ลานบาท
หรือรอยละ 159.2 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการขายและอัตรากําไรขั้นตนกําไรสุทธิจํานวน 216
ลานบาท ในขณะที่ป 2548 ขาดทุนสุทธิจํานวน 1 ลานบาท
สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายและ
อัตรากําไรขั้นตน ตามที่ไดชี้แจงขางตนแลวและดอกเบี้ยจาย
ลดลง
ฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549 จํานวนเงิน 85,580
ลานบาท ลดลงจํานวน 1,558 ลานบาท หรือรอยละ 1.8
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2548 สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจํานวน
2,814 ลานบาท สาเหตุสําคัญเนื่องจากการลดลงของเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา
และสินคาสําเร็จรูป สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน
1,256 ลานบาท สาเหตุสําคัญเนื่องจากเงินจายคาสิทธิลวงหนา
ใหแกผูชํานาญการพิเศษดานสุรา
หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549 จํานวนเงิน 33,026
ลานบาท ลดลงจํานวน 22,397 ลานบาท หรือรอยละ 40.4
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สาเหตุสําคัญเนื่องจากการที่บริษัทนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน (IPO) ของบริษัทในเดือน
พฤษภาคม 2549 และจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนเกินจากการขายใหแกประชาชนในเดือนกรกฎาคม 2549 ไปชําระคืน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
กําหนดชําระคืนเงินกูและหุนกู
หนวย : ลานบาท
ภายใน 31 ธ.ค. 2550
ระหวาง 1 ม.ค. 2551 - 29 ก.ย. 2551
รวม

12,753
6,755
19,508

สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549 จํานวนเงิน 52,554 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20,839 ลานบาท หรือรอยละ 65.7 สาเหตุ
สําคัญเนื่องจากทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวเพิ่มขึ้นจํานวน 3,110 ลานบาท จากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก
ประชาชนและสวนเกินมูลคาหุนสุทธิหลังหักคาใชจายในการเพิ่มทุนจํานวน 17,216 ลานบาท กําไรสุทธิจํานวน 10,055 ลานบาท
โดยมีการจายเงินปนผล 8,042 ลานบาท จากกําไรของป 2548 และจากกําไรสวนหนึ่งของป 2549
กระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 1,920 ลานบาท ลดลงจากตนงวด 1,478 ลานบาท
ซึ่งมีแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลงจํานวน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

14,172
(5,383)
(10,244)
(23)
(1,478)
3,398
1,920

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 14,172 ลานบาท สาเหตุสาํ คัญมาจากกําไรสุทธิจาํ นวน 10,055 ลานบาทและปรับปรุง
รายการที่ไมใชเงินสด เชน คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 4,652 ลานบาท ในขณะที่กระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพยและหนีส้ นิ หมุนเวียนลดลง 98 ลานบาท และมีคา สิทธิจา ยลวงหนาใหแกผชู าํ นาญการพิเศษดานสุราจํานวน 2,000 ลานบาท
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เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 5,383 ลานบาท สาเหตุสาํ คัญมาจากการซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณจาํ นวน 4,039 ลานบาท
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 10,244 ลานบาท สาเหตุสาํ คัญมาจากการจายเงินปนผล 8,042 ลานบาท และการลดลง
ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 33,405 ลานบาท จากการชําระคืนโดยไดรับเงินจากการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนเกินจากการขายใหแกประชาชนรวม 20,326 ลานบาท และ
จากการแปลงหนี้ระยะสั้นเปนระยะยาวโดยมีเงินกูและหุนกูเพิ่มขึ้นรวม 11,668 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุน (บาท)
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอ EBITDA (เทา)
อัตราสวนเงินทุนจากการดําเนินงาน (FFO)
ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (รอยละ)

31 ธ.ค. 2549

31 ธ.ค. 2548

1.28
0.63
2.21
0.95

0.66
1.75
1.44
1.94

75.39

35.81
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ผลตอบแทนผูถือหุน
เงินปนผล
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอตอผูถือหุนใหจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงิน
สํารองพิเศษตางๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการไดเสนอใหจายเงินปนผลเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
5,524.21 ลานบาท

เงินปนผลสําหรับป (ลานบาท)
จํานวนหุนที่ออก (ลานหุน)
เงินปนผลระหวางกาลตอหุน (บาท)
เงินปนผลงวดสุดทายตอหุน (บาท)
เงินปนผลรวมตอหุน (บาท)
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (รอยละ)
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (บาท)

2549

2548
(ปรับปรุงใหม)

5,524.21
25,110
0.11
0.11
0.22

5,280.00
22,000
0.24
0.24

23.9

31.6

0.42

0.47
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ปจจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดมีการจัดการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับหนวยงานจนถึงระดับองคกร บริษัทมีนโยบายใหจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ ในระดับองคกรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
ของบริษัท และผูบริหารระดับสูง มีหนาที่รับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงของทั้งองคกร และบริษัทไดกําหนดใหการบริหาร
ความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการวางแผนงานและการดําเนินงาน โดยแตละหนวยงานจะตองจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป
โดยระบุและประเมินระดับความเสี่ยงตางๆ อยางครบถวน ความเสี่ยงเหลานี้จะถูกรวบรวมนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อกําหนดนโยบาย และติดตามการบริหารควบคุมความเสี่ยงเปนระยะๆ
ในระดับหนวยงาน บริษัทไดใหผูบริหารสูงสุดของแตละหนวยงานประเมินความเสี่ยงตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ รวมทั้งหามาตรการ
การบริหารความเสี่ยง และรายงานความคืบหนาการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน
เปนประจํา
นอกจากนี้ สํานักตรวจสอบภายใน ยังไดนําปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่แตละหนวยงานไดรายงานไวในการทําแผนงานประจําปไปใช
ในการวางแผนการตรวจสอบ เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารควบคุมความเสี่ยงของแตละหนวยงานอีกดวย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1. การขึ้นภาษีหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณภาษีอาจสงผลกระทบตอปริมาณความตองการบริโภคผลิตภัณฑของ
บริษัท ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท
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บริษัทชําระภาษีสรรพสามิตสําหรับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมทั้งภาษีเพื่อมหาดไทยและเงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสรางสุขภาพ การขึ้นอัตราภาษีหรือการกําหนดวิธีการคํานวณภาษีใหมสําหรับผลิตภัณฑเบียรและสุรา อาจสงผลใหบริษัท
ตองจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งอาจมีผลทําใหปริมาณการบริโภคลดลง และทําใหรายไดจากการขายลดลงตาม
ไปดวย นอกจากนี้ บริษัทอาจตองรับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางสวน ดังนั้น เหตุการณดังกลาวขางตนอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท
2. โอกาสในการเติบโตของบริษัท อาจไดรับผลกระทบหากบริษัท ไมสามารถที่จะขยายธุรกิจไปสูตลาดพรีเมี่ยม หรือขยาย
ธุรกิจไปยังตลาดตางประเทศไดสําเร็จ
กลยุทธที่สําคัญประการหนึ่งของบริษัท ไดแก การขยายฐานตราผลิตภัณฑของบริษัท ดวยการเปดตัวตราผลิตภัณฑใหมเพื่อขยาย
ตลาดพรีเมี่ยมเพื่อเพิ่มรายไดของบริษัท บริษัทเชื่อวาผลิตภัณฑเบียรและสุราในตลาดพรีเมี่ยมที่บริษัทจําหนายในปจจุบันมี
ศักยภาพในการขยายตัวเปนอยางมากในประเทศ และบริษัทเชื่อวาผูบริโภคไดมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจากการบริโภค
เบียรและสุราอีโคโนมี่เปนเบียรและสุราในกลุมพรีเมี่ยม การขยายธุรกิจไปสูตลาดกลุมนี้ที่มีการแขงขันสูงจะทําใหบริษัทตองใชเงิน
ลงทุนเปนจํานวนมากเพื่อทําการตลาด การสงเสริมตราผลิตภัณฑ การพัฒนาการจัดจําหนายและการจําหนายผลิตภัณฑ ทั้งนี้
บริษัท มีประสบการณในการทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑในกลุมนี้ไมมากนัก ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถพัฒนา สงเสริมและ
จําหนายผลิตภัณฑเบียรหรือสุราที่ใชตราผลิตภัณฑใหมในตลาดพรีเมี่ยมที่บริษัทจําหนายในปจจุบันในประเทศได อาจกระทบตอ
โอกาสในการเติบโตในอนาคตของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากความตองการในการบริโภคเบียรในตลาดกลุมดังกลาวไดเพิ่ม
มากขึ้น จะทําใหความตองการบริโภคผลิตภัณฑของบริษัทลดลงและอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท
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เมื่อโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงผลิตเบียรกําแพงเพชรแลวเสร็จ ซึ่งบริษัทคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2550
บริษัท คาดวากําลังการผลิตเบียรจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 460 ลานลิตรตอปทําใหกําลังการผลิตรวมของบริษัทเปนประมาณ
1,550 ลานลิตรตอป กลยุทธประการหนึ่งของบริษัท คือการขายเบียรที่ผลิตไดเพิ่มจากการเพิ่มกําลังการผลิตของบริษัท ไปยัง
ตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกัมพูชา ลาว และประเทศอื่นๆ อยางไรก็ดี บริษัทไมมีประสบการณในการจําหนายเบียร
ในปริมาณสูงอยางตอเนื่องในตลาดตางประเทศมากนัก ดังนั้น บริษัทจึงไมอาจรับรองไดวาบริษัทจะประสบความสําเร็จในการ
เพิ่มยอดขายเบียรในตางประเทศได
อีกทั้งบริษัทไมสามารถรับรองไดวา บริษัทจะสามารถจําหนายเบียรที่ผลิตไดเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลจากการขยายกําลังการผลิต
ซึ่งการขยายกําลังการผลิตดังกลาวจะทําใหคาใชจายคงที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทไมสามารถรับรองไดวา
บริษัทจะสามารถจําหนายผลิตภัณฑเบียรของบริษัทไดในราคาที่จะทําใหบริษัทมีกําไรในระดับที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย
หรือในราคาที่จะไมกอใหเกิดผลขาดทุน และหากบริษัทไมสามารถจําหนายเบียรสวนที่ผลิตเพิ่มไดในเงื่อนไขเชิงพาณิชยที่เปนที่
ยอมรับได บริษัทอาจตองลดการผลิตผลิตภัณฑ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอการใชกําลังการผลิตของโรงผลิตเบียรและอาจ
ทําใหมีสวนตางกําไรลดลง ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑเบียรที่บริษัทผลิตไดเพิ่ม อาจสงผลกระทบในทางลบ
ตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท
3. การขึ้นราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบหรือพัสดุบรรจุอาจทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทสูงขึ้นและอาจสงผลกระทบตอ
ธุรกิจของบริษัท
บริษัทซื้อวัตถุดิบและพัสดุบรรจุที่จําเปนในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทจากผูจําหนายที่เปนบุคคล
ภายนอก โดยบริษัทไดซื้อวัตถุดิบและพัสดุบรรจุบางประเภทปละครั้งเปนการลวงหนาเพื่อไวใชในการผลิต อยางไรก็ตาม บริษัท
ไมอาจรับรองไดวาผูจําหนายดังกลาวจะสามารถสงวัตถุดิบและพัสดุบรรจุตามที่บริษัทตองการได ดังนั้น ผลการดําเนินงานของ
บริษทั อาจไดรบั ผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดบิ และพัสดุบรรจุตลอดจนราคาของวัตถุดบิ และพัสดุบรรจุ ซึง่ รวมถึงกากน้ำตาล
มอลต ฮอปส น้ำ ขวดแกว ฉลาก ฝาปด และผลิตภัณฑบรรจุหีบหออื่นๆ ซึ่งวัตถุดิบและพัสดุบรรจุบางประเภทมีการซื้อขายเปนเงิน
สกุลอื่นนอกจากเงินบาท การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานในตลาดโลกอาจสงผลกระทบตอราคาของวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ
ดังกลาวและเมื่อรวมกับปจจัยอื่นๆ อันไดแก สภาพอากาศ การควบคุมของรัฐบาล อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การควบคุมเงินตรา และ
ปจจัยอื่นๆ จะสงผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบและพัสดุบรรจุของบริษัท การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและพัสดุบรรจุเหลานี้จะทําให
ตนทุนการผลิตของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งจะทําใหผลกําไรของบริษัทลดลงถาบริษัทไมสามารถชดเชยตนทุนการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น
นี้จากผูบริโภคได นอกจากนี้ ในกรณีการจัดสงวัตถุดิบและพัสดุบรรจุเหลานี้ประสบปญหาอยางตอเนื่องอาจสงผลใหวัตถุดิบและ
พัสดุบรรจุมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก หรืออาจมีผลกระทบตอกระบวนการผลิตไดหากบริษัทไมสามารถจัดหาวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ
ทดแทนที่เหมาะสมได ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้อาจทําใหบริษัทมีคาใชจายในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท
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4. การดําเนินงานของบริษัทขึ้นอยูกับกฎระเบียบหลายประเภท ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ อาจทําให
บริษัทมีตนทุนสูงขึ้นหรือมีขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ในฐานะที่เปนผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องดื่ม บริษัทตองปฏิบัติตามมาตรฐานในการผลิต การบรรจุ การรักษาคุณภาพ การติดฉลาก
และการกระจายสินคาในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังตองปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
การบรรจุ การรักษาคุณภาพ การติดฉลากและการกระจายสินคาของประเทศที่บริษัทสงออกผลิตภัณฑไปจําหนายเชนกัน
การผลิตและการจัดจําหนายสินคาของบริษัทนั้นถูกควบคุมโดยกฎหมาย ขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสภาพในการทํางาน
หลายฉบับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายและขอบังคับที่ประกาศใชโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการคลัง
ดังนั้น การปฏิบัติตามหรือการฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับทั้งในปจจุบันและในอนาคตอาจทําใหบริษัทมีคาใชจายเกิดขึ้นเปน
จํานวนมาก หรืออาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจ
ของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังตองปฏิบัติตามกฎเกณฑการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑเบียรและสุรา การควบคุมเหลานี้หรือการควบคุมที่
เขมงวดขึ้นในอนาคตจึงอาจมีผลตอความสามารถในการทําการตลาดของผลิตภัณฑในปจจุบันและในอนาคตของบริษัท ซึ่งอาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท
กฎขอบังคับของรัฐบาลที่จํากัดเวลาการขาย และสถานที่ขายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล การควบคุมนี้หรือขอจํากัดใดๆ ที่อาจมีขึ้น
ในอนาคตที่ใชบังคับกับการขายปลีกอาจสงผลกระทบตอการขายผลิตภัณฑของบริษัท ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท
5. การปฏิบัติและการยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของบริษัท อาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
บริษัทอยูภายใตกฎหมายดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการปลอยมลภาวะเปนพิษ
ในอากาศ การปลอยน้ำเสียลงในแหลงน้ำและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทที่เขมงวด นอกจากนี้ กฎหมายและ
กฎระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหโรงงานของบริษัท ตองตออายุหรือแกไขใบอนุญาตในการดําเนินงาน ซึ่งการละเมิดดังกลาวจะ
ทําใหบริษัทมีความรับผิดทั้งทางแพงและทางอาญา และอาจทําใหบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตและตองปดโรงงาน นอกจากนี้
กฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวยังกําหนดในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบขอเท็จจริงและการกําจัดสารปนเปอน ซึ่งอาจทําใหบริษัท
ตองมีภาระคาใชจายในเรื่องดังกลาวแมวาบริษัทอาจมิใชผูทําผิดก็ตาม
บริษัทไดมีและคาดวาจะยังคงมีคาใชจายตางๆ เพื่อใชดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสุขภาพและความ
ปลอดภัยรวมทั้งกฎระเบียบตางๆ นอกจากนี้ หากมีกฎหมายและกฎระเบียบใหม ๆ ที่มีความเขมงวดมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
จากที่เปนอยูในปจจุบัน หรือหากมีการพบวาในอดีตบริษัทไดเคยปลอยสารปนเปอนโดยที่บริษัทไมเคยทราบหรือมีการกําหนด
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ขอบังคับในการทําความสะอาดสารปนเปอนใหมอาจทําใหบริษัทมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นในจํานวนที่มี
นัยสําคัญและเกินกวาที่บริษัทคาดไว ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
6. ธุรกิจและแผนการลงทุนของบริษัทตองใชเงินทุนจํานวนมาก และมีความเสี่ยงและความไมแนนอนหลายประการ
ธุรกิจของบริษัทเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ดังนั้น ความสามารถของบริษัทในการเสนอผลิตภัณฑใหมๆ
และดํารงไวซงึ่ ความสามารถในการผลิตของบริษทั จึงขึน้ อยูก บั การใชจา ยในการลงทุนอยางตอเนือ่ ง ซึง่ รวมถึงการสรางโรงงานใหม
การบํารุงรักษาและพัฒนาโรงงานที่มีอยู นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีการติดตามการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑเครื่องดื่มในประเทศและ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางตอเนื่องตลอดเวลา
ที่ผานมา บริษัทอาศัยแหลงเงินกูจากภายนอก การเพิ่มทุนของบริษัท และการใชกระแสเงินสดภายในของบริษัท สําหรับการ
ลงทุน บริษัทคาดวาแหลงเงินทุนที่จะใชเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต หรือในการปรับปรุงโรงผลิตเบียรและโรงงาน
สุรา จะมาจากการกูเงินเพิ่ม และการใชกระแสเงินสดภายใน ทั้งนี้ หากบริษัทไมสามารถหาแหลงเงินกูเพิ่มเติมไดในเงื่อนไข
ทางการคาที่เปนที่ยอมรับได บริษัทอาจตองระดมทุนโดยการเพิ่มทุนซึ่งอาจสงผลกระทบทําใหเกิดการลดลงของสัดสวนการ
ถือหุน (Dilution) นอกจากนี้ การที่บริษัทไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนที่จําเปนสําหรับใชเปนเงินลงทุนเพื่อบํารุงรักษาหรือขยาย
โรงงานไดนั้นอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท
7. บริษัทตองพึ่งพาผูบริหารและบุคลากรฝายบริหารอาวุโส และธุรกิจของบริษัทอาจไดรับผลกระทบ หากบริษัทไมสามารถ
รักษาบุคลากรเหลานี้ หรือไมมีบุคลากรที่เหมาะสมมาแทนได
ในปจจุบัน บริษัทบริหารงานโดยกลุมผูบริหารและพนักงานอาวุโสจํานวนหนึ่ง ซึ่งสวนใหญมีประสบการณการทํางานที่ยาวนาน
ในบริษทั ยอยของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ และในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ซึง่ เปนการยากทีจ่ ะหาบุคคลมาทดแทนได ดังนัน้ หากบริษทั
ตองสูญเสียบุคลากรอาวุโส หรือหากบริษัทไมมีบุคลากรใหมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอยางเพียงพอ บริษัทอาจไดรับผลกระทบใน
ทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจของบริษัท
บริษัทเชื่อวาการเติบโตอยางตอเนื่องและความสําเร็จของบริษัท โดยสวนใหญจะขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทที่จะรักษา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณดานการบริหาร การขาย การตลาด และการผลิต รวมถึงความสามารถของบริษัทที่จะ
ฝกอบรมพนักงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหาก
บริษัทไมสามารถดึงดูด รักษาและจูงใจบุคลากรที่มีความชํานาญ มีคุณสมบัติและมีประสบการณสูงไวได บริษัทอาจสูญเสีย
ลูกคาและมีผลกําไรลดลง และถึงแมวาบริษัทจะประสบความสําเร็จในการดึงดูดและรักษาบุคลากรเหลานี้ไวได การแยงชิงกัน
เพื่อใหไดบุคลากรเหลานี้ก็อาจทําใหบริษัทตองมีคาตอบแทนบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นมากเพื่อรักษาบุคลากรเหลานี้ ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท
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8. การออกกฎหมายตอตานการผูกขาดทางการคาของประเทศไทยในป 2542 อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท
พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 หามมิใหมีการปฏิบัติอันเปนการตอตานการแขงขันทางการคา และใหอํานาจ
คณะกรรมการการแขงขันทางการคา ในการสั่งใหผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจเหนือตลาด ระงับ หยุด หรือเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาด
นอกจากนี้ คณะกรรมการการแขงขันทางการคายังมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจซึ่งประกอบธุรกิจอยางไมเปนธรรมระงับ หยุดหรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําดังกลาว ซึ่งหากผูมีอํานาจเหนือตลาดกระทําการอันไมเปนธรรม เชน กําหนดราคาอยางไมเปนธรรม
หรือกําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เปนการบังคับอยางไมเปนธรรม คณะกรรมการการแขงขันทางการคามีอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ในการสั่งใหผูประกอบธุรกิจระงับ หยุด หรือเปลี่ยนแปลงการกระทําดังกลาวได หลักเกณฑเกี่ยวกับผูมีอํานาจเหนือตลาดดังกลาว
ขางตนอยูระหวางการดําเนินการเพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไป ดวยเหตุที่บริษัทเปนผูผลิตเบียรและสุรา
รายใหญที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑหลายประเภทของบริษัท มีสวนแบงตลาดสูง บริษัทจึงอาจถูกคูแขงและบุคคลอื่นใด
ฟองรองบริษัท โดยกลาวหาวาบริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายดังกลาว ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้และกฎเกณฑที่จะประกาศใชภายใต
พระราชบัญญัตินี้จึงอาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท
ในป 2549 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดวางแผนจัดการกับความเสี่ยงดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนไปบางแลว ทําใหระดับ
ความเสี่ยงลดต่ำลง เชน การจัดซื้อกากน้ำตาล มอลต และฮอปส เปนการลวงหนา และมีสํารองไวในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม
การเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุบรรจุ ขวดแกว ฉลาก ฝาปด โดยรวมมือกับคูคาในการบริหารจัดการใหเพียงพอตอ
ความตองการ รวมทั้งไดมีการขุดบอกักเก็บน้ำดิบ และจัดทําระบบน้ำใชของโรงงานเบียร ทําใหตนทุนต่ำลงกวาการใชน้ำบาดาล
และเปนการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่มีการหามใชน้ำบาดาลในอนาคต และปองกันการขาดแคลนน้ำดวย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนมาตรการและอนุมัติงบฉุกเฉินในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ปละ 4 ครั้งเปนอยางนอย เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวา ความเสี่ยงตางๆ ไดมีผูรับผิดชอบ และวางแผนการดําเนินงาน
อยางรอบครอบ หากเกิดเหตุสุดวิสัย ความเสียหายตางๆ ก็จะเบาบางลง
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เมื่อตนป 2549 บริษัทไดมีแผนการระดมทุนภายในประเทศและไดใหบริษัท TRIS Rating จํากัด (“TRIS”) จัดอันดับ Domestic Rating
ซึ่ง TRIS ไดจัดอันดับใหบริษัทเทากับ A+ และ Outlook เทากับ Stable ตอมา บริษัทไดทําการระดมทุนโดยออกหุนกูจํานวน 10,000
ลานบาท ในการทบทวนการจัดอันดับประจําปนั้น บริษัทมีหุนกูคงคางอยูจํานวน 7,500 ลานบาท TRIS ไดปรับอันดับเครดิตบริษัท
จากเดิม A+ เปน AA- และ Outlook เทากับ Stable การปรับอันดับนี้ไดสะทอนโครงสรางเงินทุนของบริษัทที่แข็งแกรงขึ้น หลังจาก
ที่บริษัทไดทําการเพิ่มทุนเปนจํานวนมากจากการเสนอขายหุนแกสถาบันและประชาชนทั่วไปในตางประเทศ (IPO) ในเดือน
พฤษภาคม 2549 โดยบริษัทไดนําเงินเกือบทั้งหมดที่ไดจากการเพิ่มทุนไปชําระคืนหนี้ ณ เวลานั้น
และเพื่อสรางความคลองตัวในตลาดการเงินระดับสากล บริษัทไดใหสถาบันจัดอันดับเครดิตที่มีชื่อเสียงในสากล Standard and
Poors (“S&P”) และ Moody’s Investors Service Pty Limited (“Moody’s”) มาจัดอันดับเครดิตใหบริษัท ซึ่ง S&P จัดอันดับ
International Rating ใหบริษัทเทากับ BBB และ Outlook เทากับ Stable สวน Moody’s จัดอันดับ International Rating ใหบริษัท
เทากับ Baa2 และ Outlook เทากับ Stable
(หมายเหตุ: TRIS ไดจัดอันดับเครดิตใหประเทศไทยเทากับ AAA , S&P ให BBB+ และ Moody’s ให Baa1)
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ไทยเบฟบนเสนทาง
เกียรติยศ
เต็มภาคภูมิ หุนไทยเบฟ
กาวไปเปนที่หนึ่ง ...
กาวอยางสมศักดิ์ศรี
บริษัทของคนไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล “Merit
Award” สาขาบริษัทที่โปรงใสสูงสุด สําหรับบริษัทจด
ทะเบียนใหมในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ประจําป 2549
จากสมาคมนักลงทุนหลักทรัพยแหงสิงคโปร (Securities

Investors Association of Singapore - SIAS)

SIAS จัดตั้งขึ้นเพื่อเฝาติดตามบริษัทตางๆ ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ใหมีการดําเนินงานอยางตรงไปตรงมา
เพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย และเพื่อให
การศึกษาขอมูล และทําการวิจัยในทุกๆ แงมุมที่เกี่ยวของกับ
การลงทุน
สมาคมฯ ไดริเริ่มใหมีการจัดการประกวด “Investors’ Choice
Awards” โดยแบงออกเปน 4 สาขา คือ “รางวัลบรรษัทภิบาล”
“รางวัลบริษัทที่มีความโปรงใสสูงสุด” “รางวัลสื่อมวลชน
ดานการเงินยอดเยี่ยมแหงป” และ “รางวัลผูถือหุนที่เปน
แบบอยาง”
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล
สาขา “บริษัทไทยที่มีสวนนักลงทุนสัมพันธที่ดีที่สุด
ประจําป 2549” จากนิตยสารไออาร (IR Magazine)
นิตยสารไออารคือนิตยสารชั้นนําที่นักลงทุนในสิงคโปรและ
นักลงทุนทั่วโลกนิยมอานเปนจํานวนมาก และเปนผูจัดงาน

IR Magazine South East Asia Conference and Awards

เปนประจําทุกป ซึ่งในป 2549 นี้ไดมอบรางวัลแกบริษัท
ที่มีสวนนักลงทุนสัมพันธที่ดีที่สุดแก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จํากัด (มหาชน) ในสาขา บริษัทไทยที่มีสวนนักลงทุนสัมพันธ
ที่ดีที่สุด (Best Investor Relations in the Singapore Market

by a Thai Company)

โดยนิตยสารไออารไดกลาววา “ไทยเบฟ” คือบริษัทตางชาติที่
จดทะเบียนในตลาดทรัพยสิงคโปรที่นายกยอง มีความซื่อตรง
และใหความสําคัญกับนักลงทุนและผูถือหุน รวมทั้งผูที่สนใจ
หุนไทยเบฟอยางจริงใจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล
“บริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดสิงคโปรที่ยิ่งใหญ และ
ยอดเยี่ยมที่สุดแหงป 2549” จากนิตยสารไอเอฟอาร
เอเชีย (IFR Asia Magazine)
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2550 นิตยสารไอรเอฟอาร เอเชีย (IFR
Asia Magazine) ซึ่งเปนนิตยสารตลาดการลงทุนที่มีอิทธิพล
สูงในภูมิภาค ไดมอบรางวัล บริษัทที่มีการระดมทุนในตลาด
สิงคโปรที่ยิ่งใหญ และยอดเยี่ยมที่สุดแหงป 2549 (Thailand

Capital Markets Deal of the Year - Singapore IPO 2006)

โดยนิตยสารไอเอฟอาร เอเชีย กลาววา ไดมอบรางวัลนี้แก
ไทยเบฟเนือ่ งจากสามารถกาวขามผานความทาทายนานัปการ
และมีความพยายามอยางสูงในการเผชิญกับความทาทายตางๆ
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ในฐานะบริษัทตางชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ในป 2549 เราภูมิใจที่ไดรับรางวัล Merit Award ในสาขาบริษัทที่โปรงใสสูงสุด สําหรับบริษัทจดทะเบียนใหมในตลาดหลักทรัพย
สิงคโปร จากสมาคมนักลงทุนหลักทรัพยแหงสิงคโปร และรางวัลบริษัทไทยที่มีสวนนักลงทุนสัมพันธที่ดีที่สุด จากนิตยสาร
IR Magazine และเมื่อเร็วๆ นี้ เรายังไดรับรางวัลบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดสิงคโปรที่ยิ่งใหญ และยอดเยี่ยมที่สุดแหงป 2549
จากนิตยสาร IFR Asia อีกดวย เรามุงมั่นยึดถือในหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในกฎระเบียบวาดวยหลักธรรมาภิบาล
แหงสิงคโปรประจําป 2548
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หลักเกณฑที่ 1
คณะกรรมการบริษัท
ผูถ อื หุน ไดใหความไววางใจและใหอาํ นาจแกคณะกรรมการบริษทั ของ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ในการกํากับดูแลธุรกิจและการดําเนินงาน
ของบริษัท ตามแนวทางที่อนุมัติโดยผูถือหุน และตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริษัทจึงมีหนาที่ที่จะใชวิจารณญาณและ
ความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทเสมอ
ในปนี้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมรวม 10 ครั้ง ดังมีรายละเอียดการเขาประชุมของกรรมการแตละทาน นับถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2549 ดังนี้

ชื่อ
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. นายณรงค ศรีสอาน
4. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ
5. นายไพศาล ชีวะศิริ *
6. นายภุชชงค ชาญธนากิจ
7. นายสถาพร กวิตานนท

ตําแหนง
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4
กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

*นายไพศาล ชีวะศิริ ไดลาออกจากคณะกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม/
จํานวน
การประชุม
ทั้งหมด
[8/10]
[8/10]
[9/10]
[10/10]
[9/10]
[10/10]
[9/10]
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ชื่อ
8. ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย
9. นายมนู เลียวไพโรจน
10. นายอึ๊ง ตัก พัน(1)
11. นายไมเคิล เลา ไวย เคียง(1)
12. ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัต(1)ิ
13. พลเอกนายแพทยชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา(1)
14. นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ
15. นายวิวัฒน เตชะไพบูลย
16. นายสมุทร หัตถสิงห
17. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
18. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
19. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
20. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
21. นายอวยชัย ตันทโอภาส
22. นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ

ตําแหนง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผูอํานวยการใหญ
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม/
จํานวน
การประชุม
ทั้งหมด
[10/10]
[9/10]
[4/10]
[5/10]
[4/10]
[3/10]
[6/10]
[10/10]
[10/10]
[10/10]
[10/10]
[9/10]
[9/10]
[9/10]
[10/10]

หมายเหตุ (1) นายอึ๊ง ตัก พัน นายไมเคิล เลา ไวย เคียง ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ และ พลเอกนายแพทยชูฉัตร
กําภู ณ อยุธยา ไดรับการแตงตั้งในเดือนมีนาคม 2549
เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ การดําเนินงานของบริษัท และดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท และวัตถุประสงคของบริษัท การถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนใหเปนไปโดยความซื่อสัตยสุจริต
ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยสิงคโปรอีกดวย
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กลาวโดยสรุปคือ คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการใหเปนไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการ
บริหารงานของบริษัทในเครือดวย
การฝกอบรม
กรรมการทุกทานไดผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขาใจกฎหมายของประเทศสิงคโปรและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยสิงคโปร
ที่มีผลใชบังคับกับบริษัท โดยการจัดฝกอบรมภายในบริษัท
ทั้งนี้กรรมการทุกทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ณ วันที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท
องคประกอบและแนวทางของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑที่ 2
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 22 ทาน และในจํานวนนี้มี 8 ทานเปนกรรมการอิสระ ซึ่งมากกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกทานมีประสบการณทางธุรกิจมาเปนเวลานาน หรือเปนผูที่มีตําแหนงหนาที่อันทรงเกียรติ
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจํานวน 13 ทาน ซึ่งสวนหนึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารทําหนาที่แทนคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยัง
แตงตั้งคณะกรรมการอื่นๆ อีกสี่คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทใหเปนไปดวยดี
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย นายสถาพร กวิตานนท ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน และนายอึ๊ง ตัก พัน
โดยมี นายสถาพร กวิตานนท เปนประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการบริษัทและพนักงาน กรรมการบริษัทไดแก นายณรงค ศรีสอาน นายสมุทร
หัตถสิงห นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ นายอวยชัย ตันทโอภาส
นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค นายภุชชงค ชาญธนากิจ และพนักงานไดแก นายเฉลิม พรรัชกิจ นายพิชติ บูรพวงศ
นายธวัชชัย ตั้งใจตรง นายมหินทร กรัยวิเชียร และ นายธิติ สุวรรณรัตน โดยมี นายณรงค ศรีสอาน เปนประธานกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวย นายสถาพร กวิตานนท นายมนู เลียวไพโรจน และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี โดยมี
นายสถาพร กวิตานนท เปนประธานกรรมการ
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คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนประกอบดวย นายสถาพร กวิตานนท ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย และ นายมนู เลียวไพโรจน
โดยมี นายสถาพร กวิตานนท เปนประธานกรรมการ
โดยปกติแลวคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเดือนละครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรืออาจจะ
มากกวาหนึ่งครั้ง หากจําเปนตองมีการพิจารณาหรืออนุมัติเรื่องสําคัญหรือเรื่องเรงดวน
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังแตงตั้งกรรมการบริหารใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทในเครือ เพื่อรักษาผลประโยชนของ
บริษัท
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังตอไปนี้
• จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัท
และบริษัทยอย ตอคณะกรรมการบริษัท
• กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตาง ๆ ของบริษัท และบริษัทยอย เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
• ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ
ทางธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตางๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เอื้อตอสภาพธุรกิจ
• นําเสนอแผนการลงทุน การกูยืม หรือการใหกูยืม รวมทั้งการเปนผูค้ำประกัน สําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
• พิจารณาอนุมัติการสั่งจายตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
• กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัท และบริษัทยอยตอคณะกรรมการบริษัท
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• กํากับดูแลและพิจารณาอนุมัติเรื่องการวาจางและผลตอบแทนที่เกี่ยวของกับบริษัท (ที่นอกเหนือจากประเด็นที่อยูในความดูแล
ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน)
• อนุมัติการแตงตั้งผูแทนของบริษัทเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทยอย ใหสอดคลองกับนโยบาย
ทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ งบประมาณ และอํานาจทางการบริหารอื่นๆ ตามที่ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
• กํากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท โดยสามารถแตงตั้งหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
คณะกรรมการบริหาร แตงตั้งคณะอนุกรรมการยอยที่มีความรูความเชี่ยวชาญเพื่อบริหารจัดการและกลั่นกรองเรื่องตางๆ กอนที่จะ
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขขอบเขตแหงการ
มอบอํานาจนั้นๆ ได และ
• ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อนึ่ง คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลใดก็ตามไมมีอํานาจอนุมัติการเขาทํารายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลใดก็ตาม
ที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือธุรกรรมที่ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากที่ประชุม
ผูถือหุนเสียกอน
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
หลักเกณฑที่ 3
ประธานกรรมการบริษัทดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารดวย เพื่อสนับสนุนในหลักธรรมาภิบาล ไดสนับสนุนใหมีความ
สัมพันธในทางสรางสรรคระหวางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท รวมทั้งระหวางผูที่ไมใชผูบริหารของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทไดแตงตั้งกรรมการอิสระทานหนึ่ง ซึ่งมิไดเปนผูบริหารบริษัทขึ้นเปนหัวหนาคณะกรรมการตรวจสอบในสวนของการทำ
ธุรกรรมระหวางกลุมบริษัทกับบุคคลที่มีสวนไดเสีย
สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑที่ 4
ในการแตงตั้งกรรมการใหมเปนคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทยึดมั่นในกระบวนการที่โปรงใส จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
เพื่อทบทวนและประเมินคุณสมบัติของผูที่จะมาเปนกรรมการ (รวมทั้งกรรมการบริหาร) กอนที่จะเสนอชื่อตอคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังมีหนาที่ทบทวนและเสนอแนะการครบวาระ และการตอวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
แตละทานใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาในการประชุมสามัญประจําป เพื่อใหเปนไปตามที่ขอบังคับของบริษัทกําหนด
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน โดยกรรมการขางมากเปนกรรมการอิสระ รวมถึงประธานคณะกรรมการสรรหา
ดวย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาไดจัดทํากฎระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เพื่อนําเสนอนโยบายและแนวทางตางๆ ในเรื่องของคาตอบแทน
ใหคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกําหนดคาตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูอํานวยการใหญ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ และผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
ในการดําเนินงานตามหนาที่รับผิดชอบนั้น คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไดปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยสิงคโปรที่ใชบังคับกับบริษัท
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑที่ 5
ในการประเมินผลงานนั้นกรรมการทุกทานมีการประเมินตนเอง โดยคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทดวย
การเขาถึงขอมูล
หลักเกณฑที่ 6
บริษัทมีความมุงมั่นใหคณะกรรมการบริษัทไดรับขอมูลที่เพียงพอ ครบถวนตอเนื่อง และทันเวลากอนการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถติดตอเลขานุการบริษัทไดโดยตรงอยางอิสระ โดยความรวมมือและการปรึกษาหารือกับ
สํานักกฎหมายของบริษัท เลขานุการบริษัทมีหนาที่ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบตางๆ โดยผานทางประธานกรรมการบริษัท เพื่อใหเปนที่มั่นใจไดวาไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ตางๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูอนุมัติการแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท ในปนี้เลขานุการบริษัทเขารวมการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง
ระบบนโยบายผลตอบแทน
หลักเกณฑที่ 7
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหนาที่ดูแลการจัดการผลตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการใหญ
รองกรรมการผูอ ํานวยการใหญ และผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ โดยการปรึกษาหารือกับประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีสวนไดสวนเสียกับเรื่องที่กําลังพิจารณา กรรมการทานนั้นจะไมรวม
ในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว
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ระดับและประเภทของผลตอบแทน
หลักเกณฑที่ 8
การกําหนดระดับและประเภทของผลตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารนั้นเปนไปตามผลงานของบริษัท
และผลงานของบุคคล ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงอีกสองทานของบริษัทดวย ระดับคาตอบแทนนั้นพิจารณาจากประสบการณ
และความทุมเทใหกับการทํางาน
ระดับของผลตอบแทนมี 8 ระดับดังนี้
A คือผลตอบแทนต่ำกวา 250,000
B คือผลตอบแทนระหวาง 250,000
C คือผลตอบแทนระหวาง 500,000
D คือผลตอบแทนระหวาง 750,000
E คือผลตอบแทนระหวาง 1,000,000
F คือผลตอบแทนระหวาง 1,250,000
G คือผลตอบแทนระหวาง 1,500,000
H คือผลตอบแทนระหวาง 1,750,000

เหรียญสิงคโปร หรือเทียบเทา
และ 499,999 เหรียญสิงคโปร หรือเทียบเทา
และ 749,999 เหรียญสิงคโปร หรือเทียบเทา
และ 999,999 เหรียญสิงคโปร หรือเทียบเทา
และ 1,249,999 เหรียญสิงคโปร หรือเทียบเทา
และ 1,499,999 เหรียญสิงคโปร หรือเทียบเทา
และ 1,749,999 เหรียญสิงคโปร หรือเทียบเทา
และ 1,999,999 เหรียญสิงคโปร หรือเทียบเทา

อนึ่ง บริษัทไดทําสัญญาวาจางระยะยาวกับ ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค ซึ่งเปนกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการบริษัท เบียรไทย (1991)
จํากัด (มหาชน) และเปนผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานเทคนิคในการผลิตเบียร
การเปดเผยขอมูลผลตอบแทน
หลักเกณฑที่ 9
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลตอบแทนประจําป 2549 ของกรรมการและผูบริหารระดับสูงอีกสองทาน มีดังตอไปนี้
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ชื่อกรรมการ
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. นายณรงค ศรีสอาน
4. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ
5. นายไพศาล ชีวะศิริ *
6. นายภุชชงค ชาญธนากิจ
7. นายสถาพร กวิตานนท
8. ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย
9. นายมนู เลียวไพโรจน
10. นายอึ๊ง ตัก พัน
11. นายไมเคิล เลา ไวย เคียง
12. ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ
13. พลเอกนายแพทยชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา
14. นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ
15. นายวิวัฒน เตชะไพบูลย
16. นายสมุทร หัตถสิงห
17. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
18. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
19. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
20. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
21. นายอวยชัย ตันทโอภาส
22. นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ
23. นายปณต สิริวัฒนภักดี **
*นายไพศาล ชีวะศิริ ไดลาออกจากคณะกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550
**นายปณต สิริวัฒนภักดี ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550

ระดับผลตอบแทน
[D]
[B]
[H]
[B]
[B]
[B]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[H]
[D]
[C]
[C]
[C]
[C]
[B]
[-]
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ชื่อผูบริหารระดับสูง

ระดับผลตอบแทน

1. นายสวัสดิ์ โสภะ
2. นายไซแกว วงศพิเศษกุล*

[B]
[A]

*เริ่มเมื่อเดือนธันวาคม 2549
(หมายเหตุ: 1 เหรียญสิงคโปร = 24 บาท)
ความรับผิดชอบ
หลักเกณฑที่ 10
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบดูแลใหมีการประเมินผลงานของบริษัทอยางสมดุลและเปนที่เขาใจ และมีหนาที่จัดทํา
งบการเงินรายไตรมาสและประจําปใหกับผูถือหุน ทั้งนี้จะเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสของสามไตรมาสแรกใหผูถือหุนทราบ
ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นแตละไตรมาส และผลประกอบการประจําปภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑที่ 11
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน เปนสัญชาติไทย 3 ทานและสัญชาติ
สิงคโปร 1 ทาน โดยมีความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ ทําหนาที่ดูแลใหบริษัทมีระบบ
การตรวจสอบและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การจัดทําและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยสิงคโปรรวมถึง
การพิจารณาการทําธุรกรรมระหวางผูมีสวนไดเสีย เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การควบคุมภายใน
หลักเกณฑที่ 12
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในระบบควบคุมการบริหารงานภายในที่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชนจากการลงทุนของ
ผูถือหุนและทรัพยสินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งแตละทานรับผิดชอบดูแลแผนกและ
หนวยธุรกิจตางๆ ใหมีการควบคุมที่ในระดับที่เหมาะสม ในทางการเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
รวมทั้งนโยบายการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้เพื่อเปนการสนับสนุนการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทยังไดมอบหมายใหสํานักเลขานุการบริษัททําหนาที่ในการ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยสิงคโปรอีกดวย
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จากขอมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
เพียงพอ
การตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑที่ 13
บริษัทจัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทผานคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ
บริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีหนาที่ประเมินความพอเพียงและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน
สําหรับธุรกิจและปฏิบัติการหลักของกลุมธุรกิจของบริษัท การควบคุมภายใน การตรวจสอบการฉอโกง การสอบสวนภายใน
ตามที่ไดกําหนดไวในแผนงานการตรวจสอบ ทั้งนี้ไดจัดทํากําหนดการการตรวจสอบประจําปเพื่อใหการตรวจสอบภายในเปนไป
อยางถูกตอง
การสื่อสารกับผูถือหุน
หลักเกณฑที่ 14
บริษัทมีนโยบายเปดเผยขอมูลใหทันตอเหตุการณ โดยจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งมีนายริชารด ดับบลิว โจนส ผูมี
ประสบการณในงานนี้มากวาสิบป เปนรองผูอํานวยการนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งหนวยงานดังกลาวจะทําหนาที่สรุปผลประกอบการ
ประจําไตรมาส หลังจากที่บริษัทไดเปดเผยผลประกอบการรายไตรมาสและประจําปแลว เพื่อใหนักลงทุนสามารถสอบถามผูบริหาร
เกี่ยวกับประเด็นทางการเงิน การตลาด หรือกลยุทธอื่นๆ นอกจากนี้ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธยังพบปะกับนักลงทุนเปนประจํา
ในระหวางไตรมาส เพื่อสื่อสารถึงนโยบายและกลยุทธของบริษัท เพื่อชวยใหนักลงทุนสามารถเขาใจในการดําเนินงานของบริษัท
ไดเปนอยางดี และยังนําเสนอรายละเอียดตางๆ ผานทางเว็บไซตของบริษัท โดยมีการปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
ในขณะเดียวกัน หนวยงานนักลงทุนสัมพันธยังมีหนาที่รายงานใหผูบริหารทราบความคิดเห็นหรือขอกังวลใจของนักลงทุนดวย
ทานสามารถหารายละเอียดที่อยูและการติดตอไดจากรายงานประจําปฉบับนี้ หรือจากเว็บไซตของบริษัทที่

http://www.thaibev.com/set/investor.html.
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) เชื่อมั่นในภารกิจของพลเมืองดีที่จะตองมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ ทําให
สังคมนาอยู ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไทยเบฟจึงมุงมั่นที่จะสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สังคม
การศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัย และการเผยแพรชื่อเสียงของประเทศ โดยสรุปภาพรวมกิจกรรมของไทยเบฟ
ในป 2549 มีดังตอไปนี้
ดานการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ไทยเบฟเปนเจาภาพจัดนิทรรศการเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป ที่เมืองทองธานี
กรุงเทพฯ มูลคาประมาณ 30 ลานบาท และสนับสนุนการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชย
ครบ 60 ป ที่กรุงเทพฯ และที่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม ใชงบประมาณ
60 ลานบาท นอกจากนี้ ยังเปนเจาภาพจัดการประกวดรองเพลงสรรเสริญพระบารมี ระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษา เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป ดวยงบประมาณ 11 ลานบาท
ดานการบรรเทาภัยธรรมชาติและอุบัติภัย
ไทยเบฟแจกจายผาหมกันหนาว 200,000 ผืน แกพี่นองประชาชนที่ไดประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ ซึ่งโครงการนี้ ไทยเบฟ
ไดปฏิบัติอยางตอเนื่องกันมาเปนปที่ 7 แลว ในปนี้ใชงบประมาณจํานวน 30 ลานบาท และเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นที่ใด ไทยเบฟก็ไดชวย
บริจาคเงินและน้ำดื่มใหแกผูประสบภัยอยูเสมอ
ดานการศึกษา
ไทยเบฟไดชวยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตางๆ ในชุมชน ตลอดจนโครงการเพื่อการศึกษาอื่นๆ ประมาณกวา 2 ลานบาท
ดานการกีฬา
ไทยเบฟไดดําเนินโครงการพัฒนาและฝกฝนกีฬาฟุตบอลใหแกนักเตะเยาวชนไทยที่มีพรสวรรค ซึ่งทําการฝกสอนโดยผูฝกสอน
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ทีมฟุตบอลเอฟเวอรตัน ตลอดจนใหการสนับสนุนทีมฟุตบอลชาติไทยและสโมสรฟุตบอลทองถิ่น ดวยงบประมาณ ประมาณ
250,000 ปอนด (17.5 ลานบาท) ตอป และบริษัทยังเปนเจาภาพการแขงขันฟุตบอลชิงถวย “ชาง-เอฟเวอรตัน” ระหวางโรงเรียน
12 แหง ที่บานน้ำเค็ม จังหวัดพังงา ซึ่งเปนกิจกรรมการชวยฟนฟูหลังเหตุการณธรณีพิบัติ (สึนามิ) ภายใตโครงการที่จัดโดย
Prince of Wales’ International Business Leadership Forum โดยใชงบประมาณ 500,000 บาท นอกจากนี้ยังสนับสนุนกีฬา
ประเภทอืน่ อาทิ ปงปอง วายน้ำ วอลเลยบอล และสนุกเกอร รวมมูลคากวา 18 ลานบาท ภายใตโครงการพัฒนากีฬาไทยของไทยเบฟ
ดานความปลอดภัย
ไทยเบฟรวมกับตํารวจทางหลวงแจกจายหมวกกันน็อก 13,000 ใบ ใหผูขับขี่จักรยานยนต และติดตั้งปาย “ดื่มไมขับ” ทั่วกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ ยังแจกจายสติกเกอรติดรถยนต “งวงไมขับ” จํานวน 100,000 แผน เพื่อปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บบนทองถนน
รวมเปนมูลคา 3 ลานบาท ภายใตโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ”
ดานการสาธารณสุข
ไทยเบฟไดสรางและเปดคลินิกทองถิ่นเพื่อสุขภาพที่จังหวัดกําแพงเพชร โดยคณะแพทยจากกรุงเทพฯ เปนผูใหการรักษาพยาบาล
เปนประจํา รวมมูลคาประมาณ 18.5 ลานบาท
ดานการเผยแพรชื่อเสียงใหกับประเทศ
ไทยเบฟรับอุปการะเลี้ยงดูชาง “พลายชวาง” ในสวนสัตวไนทซาฟารีของประเทศสิงคโปร และบริจาคเงินประมาณ 50,000 ดอลลาร
สิงคโปร (1.25 ลานบาท) ใหแกกองทุนอนุรักษพันธุสัตวปาของประเทศสิงคโปร นอกจากนี้ยังรวมเปนเจาภาพการวิ่งแขงขัน
Bull Run ประจําปของตลาดหลักทรัพยสิงคโปร เพื่อรวบรวมเงินจากการเรี่ยไรไปชวยเหลือเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส ประมาณ
100,000 ดอลลารสิงคโปร (2.5 ลานบาท)
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คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ 4 ทาน ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายสถาพร กวิตานนท
2. นายคนึง ฦๅไชย
3. นายมนู เลียวไพโรจน
4. Mr. Ng Tat Pun

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบแตละทานเปนกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเปนอิสระ ประสบการณ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและพิจารณางบการเงินที่ไดตรวจสอบแลวรวมกับฝายบริหารและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2549 เพื่อแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทวาเปนไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป รวมทั้งไดสอบทานและใหความเห็นตอแผนการตรวจสอบและพิจารณาผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน
ของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะในการเสนอชื่อบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอ
ในป 2550 และเสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปพิจารณาอนุมัติตอไป
จากการสอบทานและพิจารณาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
งบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สถาพร กวิตานนท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ 2550

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุน
เฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้
ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการ ทัง้ ทีเ่ ป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทกี่ จิ การ
ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ
การแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแส เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
บริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
การเปิดเผยข้อมูลถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในงบการเงินพื้นฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย แต่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 33 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลเหล่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการตรวจสอบหรือสอบทานต่อการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้

(นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2316
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2550

105

		

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

106

งบดุล

ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์

2549

2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 		
6
1,919,576,970 3,397,994,012
15,622,582
18,562,884
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
4,358,600
9,999,590
เงินลงทุนชั่วคราว		
	
		
7
1,317,930,493 1,463,650,900
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่
5
64,334,648
157,680,524 16,536,017,371 15,041,591,940
เกี่ยวข้องกัน			
8
28,315,158,270 28,747,016,796
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		
9
1,914,238,542 2,572,998,766
16,988,878
9,556,739
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
33,535,597,523 36,349,340,588 16,568,628,831 15,069,711,563
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
	
		
						
		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
10
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	
11
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ		
12
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
13
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		
14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
				
	
4
รวมสินทรัพย์
		

135,490,042
128,781,575 69,391,025,129 68,045,384,180
3,753,619
4,462,473
49,532,143,469 50,027,842,938
845,926,385
751,334,172
355,424,945
513,688,093
12,353,346
8,271,709
2,017,102,446
112,912,559
357,128,650
68,000
52,043,914,521 50,787,687,638 70,606,433,510 68,805,058,061
85,579,512,044 87,137,028,226 87,175,062,341 83,874,769,624
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งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2549

2548

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน	
15
6,753,305,295 40,158,625,134 3,029,559,265 36,600,000,000
เจ้าหนี้การค้า			
16
2,275,670,644 1,691,136,338
หุ้นกู้ระยะสั้นมีประกัน		
15
2,200,000,000
- 2,200,000,000
หุ้นกู้ระยะยาวมีประกันที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี	
15
2,300,000,000
- 2,300,000,000
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี	
15
1,500,000,000 1,086,600,000 1,500,000,000
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเจ้าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน	
5
4,837,787,398 4,164,857,315 17,457,028,757 15,610,981,855
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย			
		
2,180,870,323 2,528,980,543
47,791,738
97,049,614
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
17
4,103,314,358 5,597,963,143
394,209,562
186,751,240
รวมหนี้สินหมุนเวียน
		
		
26,150,948,018 55,228,162,473 26,928,589,322 52,494,782,709
			
	
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หุ้นกู้ระยะยาวมีประกัน		
15
3,000,000,000
- 3,000,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	
15
3,755,000,000
- 3,755,000,000
ผลขาดทุนส่วนล้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
10
937,917,181
677,227
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			
		
120,008,188
194,362,158
13,281,250
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			
6,875,008,188
194,362,158 7,692,917,181
13,958,477
รวมหนี้สิน
4
33,025,956,206 55,422,524,631 34,621,506,503 52,508,741,186

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

108

งบดุล

ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น 		
18					
ทุนเรือนหุ้น			
		
29,000,000,000 29,000,000,000 29,000,000,000 29,000,000,000
ทุนจดทะเบียน		
		
25,110,025,000 22,000,000,000 25,110,025,000 22,000,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
4 (17,141,406,365) (15,630,789,676) (17,141,406,365) (15,979,264,833)
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ		
19					
สำรอง			
		
17,215,736,603
- 17,215,736,603
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		
		
(19,508,334)
(5,341,471)
(19,508,334)
(5,341,471)
การแปลงค่างบการเงิน		
การตีราคาและการเปลีย่ นแปลงในมูล		
ค่ายุตธิ รรม	
 6,586,263,579 6,584,735,444 6,586,263,579 6,584,735,444
	
กำไรสะสม			
19
1,700,000,000 1,110,000,000 1,700,000,000 1,110,000,000
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย		
		
19,102,445,355 17,655,899,298 19,102,445,355 17,655,899,298
ยังไม่ได้จัดสรร		
4
52,553,555,838 31,714,503,595 52,553,555,838 31,366,028,438
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
	
	
			
		
85,579,512,044 87,137,028,226 87,175,062,341 83,874,769,624
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
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งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
5					
รายได้ 		
97,797,921,895 94,903,412,262
รายได้จากการขาย		
 		
56,452,361
71,522,742
858,621,337
616,562,118
ดอกเบี้ยรับ		
 		
		
- 3,432,470,973 2,349,829,494
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
21
77,938,829
193,261,442
4,873,832
2,026,646
รายได้อื่น		
23,684,083
22,035,776 9,128,590,784 9,812,306,781
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธ		
ีส่วนได้เสีย	
97,955,997,168 95,190,232,222 13,424,556,926 12,780,725,039
รวมรายได้		
 		
		
5					
ค่าใช้จ่าย 		
		
69,325,121,958 65,187,736,555
ต้นทุนขาย
943,322,290
722,625,339
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 		
 22 12,684,556,582 13,180,252,286
82,009,678,540 78,367,988,841
943,322,290
722,625,339
รวมค่าใช้จ่าย		
 		
						
		
15,946,318,628 16,822,243,381 12,481,234,636 12,058,099,700
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงิ		
นได้		
1,568,651,172 1,741,805,230 2,253,267,473 1,775,183,024
ดอกเบี้ยจ่าย		
 		
4,322,890,312 4,743,184,044
149,318,356
150,137,320
ภาษีเงินได้		
 		
4
10,054,777,144 10,337,254,107 10,078,648,807 10,132,779,356
กำไรสุทธิ 	
						
		
4, 24
0.42
0.47
0.42
0.46
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
การเปลี่ยนแปลงในส�วนของผู�ถือหุ�นสำหรับป� 2548
ส�วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย�ถาวร
ขาดทุนที่ยังไม�เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย�
สำรองจากการแปลงค�างบการเงิน
ขาดทุนสุทธิของรายการที่รับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�น
กำไรสุทธิ
รวมส�วนของรายได�และค�าใช�จ�ายที่รับรู�
ค�าตอบแทนที่จ�ายแก�ผู�ถือหุ�นของบริษัทย�อย
ในการปรับโครงสร�างทางธุรกิจ
การเพิ่มทุนในบริษัทย�อยก�อนการปรับโครงสร�างทางธุรกิจ
สำรองตามกฎหมาย
เงินป�นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
การเปลี่ยนแปลงในส�วนของผู�ถือหุ�นสำหรับป� 2549
ส�วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย�ถาวร
สำรองจากการแปลงค�างบการเงิน
ขาดทุนสุทธิของรายการที่รับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�น
กำไรสุทธิ
รวมส�วนของรายได�และค�าใช�จ�ายที่รับรู�
ค�าตอบแทนที่จ�ายแก�ผู�ถือหุ�นของบริษัทย�อย
ในการปรับโครงสร�างทางธุรกิจ
การเพิ่มทุนในบริษัทย�อยก�อนการปรับโครงสร�างทางธุรกิจ
สำรองตามกฎหมาย
เงินป�นผล
ทุนเรือนหุ�นที่ออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

26
18

4
4

(1,505,240,976)
27,039,805
(17,141,406,365)

(8,543,855)
(8,543,855)
(23,871,663)
(32,415,518)

3,110,025,000
25,110,025,000

(9,645,998,710)
46,592,950
(15,630,789,676)

22,000,000,000

4
4

4

4

(17,693,932)
(17,693,932)
204,474,751
186,780,819

(6,218,164,735)

22,000,000,000
-

ผลต�างจาก
การปรับโครงสร�าง
ทางธุรกิจ

ทุนเรือนหุ�น
ที่ออกและ
ชำระแล�ว

19

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

17,215,736,603
17,215,736,603

-

_

-

_

ส�วนเกินมูลค�าหุ�น

(19,508,334)

(14,166,863)
(14,166,863)
(14,166,863)

(5,341,471)

(5,338,491)
(5,338,491)
(5,338,491)

(2,980)

การแปลงค�า
งบการเงิน

6,586,263,579

1,528,135
1,528,135
1,528,135

6,584,735,444

590,000,000
1,700,000,000

-

1,107,500,000
1,110,000,000

-

2,500,000

(บาท)
6,699,299,782
(114,483,767)
(80,571)
(114,564,338)
(114,564,338)

สำรองตามกฎหมาย
ยังไม�ได�จัดสรร

(590,000,000)
(8,042,102,750)
19,102,445,355

10,078,648,807
10,078,648,807

(1,107,500,000)
(2,640,000,000)
17,655,899,298

10,132,779,356
10,132,779,356

11,270,619,942

กำไรสะสม

การตีราคาและ
การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค�ายุติธรรม

งบการเงินรวม (สำหรับป� 2548 ปรับปรุงใหม�)
สำรอง

(1,505,240,976)
27,039,805
(8,042,102,750)
20,325,761,603
52,553,555,838

1,528,135
(22,710,718)
(21,182,583)
10,054,777,144
10,033,594,561

(9,645,998,710)
46,592,950
(2,640,000,000)
31,714,503,595

(114,483,767)
(80,571)
(23,032,423)
(137,596,761)
10,337,254,107
10,199,657,346

33,754,252,009

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
การเปลี่ยนแปลงในส�วนของผู�ถือหุ�นสำหรับป� 2548
ส�วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย�ถาวร
ขาดทุนสุทธิของรายการที่รับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�น
สำรองจากการแปลงค�างบการเงิน
ขาดทุนสุทธิของรายการที่รับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�น
กำไรสุทธิ
รวมส�วนของรายได�และค�าใช�จ�ายที่รับรู�
รายการปรับปรุงผลต�างจากการปรับโครงสร�างทางธุรกิจ
สำรองตามกฎหมาย
เงินป�นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2548
การเปลี่ยนแปลงในส�วนของผู�ถือหุ�นสำหรับป� 2549
ส�วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย�ถาวร
สำรองจากการแปลงค�างบการเงิน
ขาดทุนสุทธิของรายการที่รับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�น
กำไรสุทธิ
รวมส�วนของรายได�และค�าใช�จ�ายที่รับรู�
รายการปรับปรุงผลต�างจากการปรับโครงสร�างทางธุรกิจ
สำรองตามกฎหมาย
เงินป�นผล
ทุนเรือนหุ�นที่ออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2549

สำหรับแต�ละป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

3,110,025,000
25,110,025,000

19

26
18

4

(1,162,141,532)
(17,141,406,365)

(6,326,646,711)
(15,979,264,833)

(9,652,618,122)

22,000,000,000
22,000,000,000

ผลต�างจาก
การปรับโครงสร�าง
ทางธุรกิจ

ทุนเรือนหุ�น
ที่ออกและ
ชำระแล�ว

19

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

17,215,736,603
17,215,736,603

_

_

ส�วนเกินมูลค�าหุ�น

(14,166,863)
(14,166,863)
(14,166,863)
(19,508,334)

(5,338,491)
(5,338,491)
(5,338,491)
(5,341,471)

(2,980)

การแปลงค�า
งบการเงิน

สำรอง

1,528,135
1,528,135
1,528,135
6,586,263,579

6,584,735,444

590,000,000
1,700,000,000

1,107,500,000
1,110,000,000

2,500,000

(บาท)
6,699,299,782
(114,483,767)
(80,571)
(114,564,338)
(114,564,338)

สำรองตามกฎหมาย

ยังไม�ได�จัดสรร

10,078,648,807
10,078,648,807
(590,000,000)
(8,042,102,750)
19,102,445,355

10,132,779,356
10,132,779,356
(1,107,500,000)
(2,640,000,000)
17,655,899,298

11,270,619,942

กำไรสะสม
การตีราคาและ
การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค�ายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

1,528,135
(14,166,863)
(12,638,728)
10,078,648,807
10,066,010,079
(1,162,141,532)
(8,042,102,750)
20,325,761,603
52,553,555,838

(114,483,767)
(80,571)
(5,338,491)
(119,902,829)
10,132,779,356
10,012,876,527
(6,326,646,711)
(2,640,000,000)
31,366,028,438

30,319,798,622

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

	

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

112

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
10,054,777,144 10,337,254,107 10,078,648,807 10,132,779,356
กำไรสุทธิ		
รายการปรับปรุง		
		
4,652,102,246 4,432,147,625
24,071,862
7,837,319
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี		
		
(56,452,361)
(71,522,742) (858,621,337) (616,562,118)
ดอกเบี้ยรับ		
		
1,568,651,172 1,741,805,230 2,253,267,473 1,775,183,024
ดอกเบี้ยจ่าย		
		
50,000,000
70,833,333
9,375,000
13,281,250
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ชำนาญการ		
		
354,960,794
179,217,640
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย		
921,096
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์		
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีที่ด						
ิน		
		
4,734,397
80,027,724
50,309
อาคารและอุปกรณ์	
	
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
		
11,720,775
15,879,762
16,321,434
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	
		
708,828
3,465,809
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน		
		
(1,135,640)
-	
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน		
(23,684,083)
(22,035,776) (9,128,590,784) (9,812,306,781)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้		
เสีย		
		
4,322,890,312 4,743,184,044
149,318,356
150,137,320
ภาษีเงินได้
		
20,940,409,224 21,510,042,212 2,543,841,120 1,650,349,370

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2548

2549

2548

(354,909,409)
(7,432,139)
5,885,734
60,617,406
(375,000,000)
(198,576,232)
1,674,426,480

(880,381,965)
(9,331,464)
7,509,246
105,665,053
(62,476,074)
811,334,166

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี	
ส้ นิ ดำเนินงาน	
ลูกหนี้การค้า		
 		
		
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
สินค้าคงเหลือ		
 		
		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
เจ้าหนี้การค้า		
 		
		
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
 		
		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
28
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ชำนาญการ		
จ่ายภาษีเงินได้		
 		
		
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนิ
นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

143,293,100
36,148,778
76,897,733
657,219,479
583,226,076
46,080,798
(1,637,370,959)
(3,520,637)
(2,000,000,000)
(4,671,000,532)
14,171,383,060

209,688,035
5,031,748,818
4,538,613,438
963,126,112
(320,059,744)
(229,335,116)
2,053,429,124
(25,705,031)
(5,164,843,709)
28,566,704,139

		

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
		
รับดอกเบี้ย
		
รับเงินปันผล
		
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกั		
น
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 		
ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	
ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ 		
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยก่อน
		
การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ	
		
ขายเงินลงทุนระยะยาว
		
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
		
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุ
น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

58,093,432
16,975,616
5,640,990
40,850,000
-

69,514,872
847,583,522
573,221,540
23,385,005 8,055,408,868 5,235,676,477
(8,469,902)
376,838,008 (1,144,799,640) 1,656,000,000
(509,999,340) (535,046,490)

(1,505,240,976) (9,645,998,710)

- (9,619,911,346)

27,039,805
46,592,950
26 1,111,381,960
(4,038,539,449) (7,302,013,424) (111,780,397) (68,425,187)
50,253,932
581,007,562
58,906
(13,060,373)
(73,555,660)
(6,666,764)
(8,206,360)
(25,023,220)
9,626,623
(4,716,900)
(68,000)
(5,383,010,217) (14,811,690,716) 7,125,088,255 (2,766,759,366)
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งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		
(1,420,545,600) (1,741,800,683) (2,086,173,156) (1,731,616,587)
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
26
(8,042,102,750) (2,640,000,000) (8,042,102,750) (2,640,000,000)
จ่ายเงินปันผล
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั	
้น
(33,405,319,840) (5,223,957,520) (33,570,440,734) (1,528,565,682)
จากสถาบันการเงิน	
 		
4,700,000,000
- 4,700,000,000
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้นมีประกัน		
(2,500,000,000)
- (2,500,000,000)
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นมีประกัน 		
629,727,420 (514,822,212) 1,815,500,000 7,856,400,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้		
องกัน
5,300,000,000
- 5,300,000,000
-	
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาวมีประกัน		
		
26,600,000,000
- 26,600,000,000
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบั
นการเงิน
(22,431,600,000) (1,320,000,000) (21,345,000,000)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบั		
นการเงิน
18 20,325,761,603
- 20,325,761,603
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
		
(10,244,079,167) (11,440,580,415) (8,802,455,037) 1,956,217,731
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจั
ดหาเงิน
19
(22,710,718)
(23,032,423)
สำรองจากการแปลงค่างบการเงิน
					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ
่มขึ้น
		
(1,478,417,042) 2,291,400,585
(2,940,302)
792,531
(ลดลง) - สุทธิ
3,397,994,012 1,106,593,427
18,562,884
17,770,353
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ		
วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
1,919,576,970 3,397,994,012
15,622,582
18,562,884
ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ทุนเรือนหุ้น
สำรอง
ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
กำไรต่อหุ้น
สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
เงินปันผล
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพัน
ข้อพิพาททางกฎหมาย
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
การจัดประเภทรายการใหม่
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่ได้นำมาปฎิบัติ
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2546 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่าย เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และ ไม่ผสมแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์เพื่อการอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ รายละเอียดของบริษัทย่อยของบริษัทมีดังต่อไปนี้

				
				
 

บริษัทย่อยทางตรง
1.		บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
2.		บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
3.		บริษัท แสงโสม จำกัด
4.		บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
5.		บริษัท มงคลสมัย จำกัด
6.		บริษัท ธนภักดี จำกัด
7.		บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
8.		บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
9.		บริษัท อธิมาตร จำกัด
10.		บริษัท เอส. เอส. การสุรา จำกัด
11.		บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
12.		บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
13.		บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ดำเนินธุรกิจ
2549 2548

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ผลิตเบียร์ น้ำดื่มและน้ำโซดา
ผลิตเบียร์ น้ำดื่มและน้ำโซดา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา

ไทย
100.00 	
100.00
ไทย
100.00 100.00
ไทย
100.00 100.00
ไทย
100.00 100.00
ไทย	
100.00 100.00
ไทย
100.00 100.00
ไทย	
100.00 100.00
ไทย	
100.00 100.00
ไทย	
100.00 100.00
ไทย	
100.00 100.00
ไทย
100.00 100.00
ไทย	
100.00 100.00
ไทย	
100.00 100.00

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

				
				
14. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
15. บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
16. บริษัท นทีชัย จำกัด
17. บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
18. บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด *
19. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด
21. บริษัท ป้อมกิจ จำกัด
22. บริษัท ป้อมคลัง จำกัด
23. บริษัท ป้อมโชค จำกัด
24. บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด
25. บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด
26. บริษัท นำยุค จำกัด
27. บริษัท นำกิจการ จำกัด
28. บริษัท นำพลัง จำกัด
29. บริษัท นำเมือง จำกัด
30. บริษัท นำนคร จำกัด
31. บริษัท นำธุรกิจ จำกัด
32. บริษัท ทิพย์ชโลธร จำกัด
33. บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
34. บริษัท สุราทิพย์ จำกัด
35. บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด
36. บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด
37. บริษัท ปุ๋ยไบโอนิค จำกัด
38. บริษัท มหาราษฎรการเกษตร จำกัด
39. บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
40. บริษัท อาหารเสริม จำกัด
41. บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด
42. บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
43. บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด
44. บริษัท บางนาโลจิสติค จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ดำเนินธุรกิจ
2549 2548

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา
ผลิตแอลกอฮอล์
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ตัวแทนจำหน่ายเบียร์และสุรา
ตัวแทนจำหน่ายเบียร์และสุรา
ตัวแทนจำหน่ายสุรา
ตัวแทนจำหน่ายสุรา
ตัวแทนจำหน่ายสุรา
จำหน่ายปุ๋ย
ปลูกข้าวญี่ปุ่น
จัดจำหน่ายกากน้ำตาล
จัดจำหน่ายอาหารสัตว์
จัดจำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุ
ผลิตอิฐ
ผลิตถังไม้โอ๊ค
จัดจำหน่ายขวด

ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย	
99.72
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
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
99.72
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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45. บริษัท สหทิพย์การขนส่ง จำกัด
46. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
					
47. บริษัท ธนสินธิ จำกัด
48. บริษัท ทศภาค จำกัด

49. International Beverage Holdings Ltd.
50. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด **
51. บริษัท ที.ซี.ซี.สากลการค้า จำกัด **
52. บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด **
					
53. บริษัท เบียร์อาชา จำกัด **
					
บริษัทย่อยทางอ้อม
54. บริษัท สุราไทยทำ จำกัด #
55. บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จำกัด #
56. บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จำกัด #
57. บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด #
58. บริษัท เมืองกิจ จำกัด #
59. บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด #
60. บริษัท แพนแอลกอฮอล์ จำกัด #
61. บริษัท บางเลนการเกษตร จำกัด #
62. บริษัท วิทยาทาน จำกัด

63. InterBev (Singapore) Limited
64. InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
65. InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
66. InterBev USA Inc.
67. Best Spirits Company Limited***
68. Pacific Spirits (UK) Limited***
69. Blairmhor Limited
70. Inver House Distillers Limited

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ดำเนินธุรกิจ
2549 2548

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริการขนส่ง
นำเข้าและส่งออกสุรา/ทำการตลาด
ในต่างประเทศ
ก่อสร้าง
ธุรกิจโฆษณา
ธุรกิจลงทุน
ผลิตเบียร์ น้ำดื่มและน้ำโซดา
ถือครองเครื่องหมายการค้า
ถือครองเครื่องหมายการค้า
และผลิตหัวเชื้อเบียร์
ถือครองเครื่องหมายการค้า
และผลิตหัวเชื้อเบียร์

จัดจำหน่ายสุรา
ผลิตและจำหน่ายสุรา
ผลิตและจำหน่ายสุรา
ผลิตและจำหน่ายสุรา
จัดหาไม้โอ๊ค
ประกอบกิจการเหมืองแร่
ผลิตและจำหน่ายน้ำส้มสายชู
กิจการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ธุรกิจลงทุน
ผลิตและจำหน่ายสุรา
ผลิตและจำหน่ายสุรา

ไทย

100.00 100.00

ไทย
ไทย
ไทย
ฮ่องกง
ไทย
ไทย

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ไทย

100.00 100.00

ไทย

100.00 100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

(%) (%)
ไทย	
99.90 99.90
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย	
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
ไทย
100.00
สิงคโปร์
100.00
กัมพูชา
100.00
มาเลเซีย
100.00
สหรัฐอเมริกา
100.00
ฮ่องกง
100.00
สหราชอาณาจักร 100.00
สหราชอาณาจักร 100.00
สหราชอาณาจักร 100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

120

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

				
				
    

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ดำเนินธุรกิจ
2549 2548

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม****

ผลิตสุรา
71. Blairmhor Distillers Limited
72. Wee Beastie Limited
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
73. Speyburn-Glenlivet Distillery Company Limited # หยุดดำเนินกิจการ
74. The Knockdhu Distillery Company Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
75. The Pulteney Distillery Company Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
76. The Balblair Distillery Company Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
77. R. Carmichael & Sons Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
78. J MacArthur Junior & Company Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
79. Mason & Summers Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
80. Hankey Bannister Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
81. James Catto & Company Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
82. Glen Calder Blenders Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
83. Moffat & Towers Limited # 	
หยุดดำเนินกิจการ
(เดิมชื่อ: Blairmhor Blender Limited)

สหราชอาณาจักร 100.00
100.00
สหราชอาณาจักร	
สหราชอาณาจักร 100.00
สหราชอาณาจักร 100.00
สหราชอาณาจักร 100.00
สหราชอาณาจักร 100.00
สหราชอาณาจักร 100.00
สหราชอาณาจักร 100.00
สหราชอาณาจักร 100.00
สหราชอาณาจักร 100.00
สหราชอาณาจักร 100.00
สหราชอาณาจักร 100.00

-

สหราชอาณาจักร 100.00

-

(%)

(%)

49.00
40.00
50.00

-

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม*****

84. Liquorland Limited
85. Inver House Polska Limited #
86. Inver House Distribution SA #

*
**
***
****
*****
#

ลิขสิทธิ์
ผลิตสุรา
ผลิตสุรา

เปลี่ยนจากบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นบริษัทย่อยทางตรงในปี 2549
รับโอนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมบริษัทในปี 2548
รับโอนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมบริษัทในปี 2549
บริษัทย่อยของ Pacific Spirits (UK) Limited		
บริษัทร่วมของ Pacific Spirits (UK) Limited
ปัจจุบันบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ประกอบกิจการ

สหราชอาณาจักร
โปรแลนด์
ฝรั่งเศส
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2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้
จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย
งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชีิ”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชีิ”) และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุ
ไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ที่แสดงมูลค่ายุติธรรม
คือ ที่ดินและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐาน
มาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่
เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับ
หรืองวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
(ก) เกณฑ์ในการทำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “ กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม
รายการที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำงบการเงินรวม

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมใน
การกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของ
บริษัทย่อยได้ร่วมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน

ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญสิ้นสุดลง
เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันจากบริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุด
รับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม
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การรวมธุรกิจ
การรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันจะถูกบันทึกบัญชีด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกับการใช้วิธีส่วนได้เสีย โดยสินทรัพย์ หนี้สินและหนี้
สินที่อาจจะเกิดขึ้นหล่านั้น จะถูกบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่รับโอนมา
การรวมธุรกิจที่ใช้วิธีซื้อธุรกิจ ต้นทุนการซื้อธุรกิจบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ตราสารทุนและหนี้สินที่ที่ผู้ซื้อมอบให้ ณ วันที่มี
การแลกเปลี่ยน รวมถึงรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อธุรกิจ
(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

กิจการในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ในงบดุล
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิด
รายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกไว้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุน
นั้นออกไป
(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ได้แสดงเป็นรายการนอกงบดุล
(ง) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง
สูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้
จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
(ฉ) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ต้นทุนของวัตถุดิบ พัสดุบรรจุ สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูปคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย
ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้า
ระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของ
ค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย
(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น
ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในงบดุล

การจำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน
(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่
ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรม
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สินทรัพย์ซึ่งอยู่ระหว่างการสร้างและพัฒนาเพื่อใช้เองในอนาคต จะจัดประเภทบัญชีภายใต้หมวด ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และแสดง
ในราคาทุนจนกว่าการสร้างหรือพัฒนาแล้วเสร็จ
124

สินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาการเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็น
สัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่า
ปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจาก
การด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ย
แต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เพียงพอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาที่ดินทุกๆ สามถึง
ห้าปีหรือเมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าที่ดินเพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่
แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบดุล
ในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ หากสินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
โดยสุทธิจากมูลค่าที่เคยประเมินลดลงและเคยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนแล้วเสียก่อน และหากเป็นกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจาก
การตีราคาใหม่จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนสำหรับมูลค่าทีล่ ดลงเฉพาะจำนวนทีม่ ากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทเี่ คยประเมิน
ไว้ครั้งก่อนในส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์เดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ที่จำหน่ายจะโอนจากส่วนของผู้ถือหุ้นไปยังกำไรสะสมโดยตรงและไม่รวมในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่าย
สินทรัพย์ด้วย
รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตแก่กลุ่มบริษัทเกินกว่าที่ได้เคยประเมินได้จากทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายที่เกิดขึ้นในภายหลังอื่นๆ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละ
รายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ถังไม้โอ๊ค
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน
ยานพาหนะ

5-20
5-40
5-20
4-40
10-20
3-10
5-10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้น
ของกลุ่มบริษัท
ค่าความนิยมแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าตัดจำหน่าย
ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงและวิธีจำนวนผลผลิตตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน จะถูกตัดจำหน่ายนับจากวันที่เริ่มก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
เครื่องหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม

10 ปี
3-10 ปี
4
ปี

(วิธีเส้นตรง)
(วิธีเส้นตรง)
(วิธีจำนวนผลผลิต)
ตามอายุสัญญาเช่า (วิธีเส้นตรง)
20 ปี
(วิธีเส้นตรง)

(ญ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี
ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่า
ที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มที่เคยรับรู้
ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดก่อน ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินประเภทมีดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินประเภทมี
ดอกเบี้ยจะบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินและยอดเงินเมื่อถึงกำหนดชำระบันทึก
ในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) แสดงในราคาทุน
(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผล
มาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว
โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแส
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เงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่
อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
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(ฑ) ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างต้นทุนในการรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ ณ วันที่รวมธุรกิจ (ยกเว้นกิจการ
ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน จะปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม) โดยบริษัทได้ปรับปรุงผล
ต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น และจะตัดจำหน่ายเมื่อขายเงินลงทุนออกไป
(ฒ) รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับ
ผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญใน
การได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ
ทันทีที่ผลงานบริการตามสัญญาที่ให้ไปสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามอัตราส่วน
ของความสำเร็จของกิจกรรมบริการตามสัญญา ณ วันที่ในงบดุล หากมูลค่าของผลงานตามสัญญาไม่อาจประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ
รายได้ตามสัญญาจะบันทึกเท่ากับต้นทุนที่คาดว่าจะได้รับคืน

รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง
เมื่อผลงานการก่อสร้างตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนโดยคำนวณจาก
ความสำเร็จของกิจกรรมงานก่อสร้างตามสัญญา ณ วันที่ในงบดุล ขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างคำนวณโดยวิธีอัตราร้อยละของ
ความสำเร็จของงานก่อสร้างซึ่งประเมินโดยวิศวกรของโครงการในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการ
เกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญากลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่บริษัท/กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับ
เงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในการความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศ
สิทธิการรับปันผล
(ณ) ค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าดำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะ
รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการ
ดังกล่าว

รายจ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึก

เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะ
นำมาใช้เองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง

การวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
(ด) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณ
จากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบดุล ตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ

4. การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

บริษัทได้จัดตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อรวมธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกันคือ ครอบครัว สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ จำนวน 89 บริษัท ที่มีการดำเนินงานแยกต่างหากจากกันมารวมกันเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกัน ใน
จำนวนนี้ 65 บริษัทถูกโอนในระหว่างปี 2546 และ 2547 4 บริษัทถูกโอนในระหว่างปี 2548 และ 20 บริษัทถูกโอนในระหว่างปี 2549
โดยก่อนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ธุรกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมบริษัท
เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมบริษัทมีอำนาจในการควบคุมธุรกิจและการดำเนินงานของกิจการที่โอนมาให้แก่บริษัททั้งก่อน
และหลังปรับโครงสร้างทางธุรกิจ งบการเงินรวมจึงได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์การรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้นการโอน
ธุรกิจและการดำเนินงานจะถูกบันทึกบัญชีด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกับวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
เหล่านั้นจะถูกบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่รับโอนมา
ผลต่างระหว่างต้นทุนในการรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ ณ วันที่รวมธุรกิจ (ยกเว้นกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกัน จะปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม) แสดงเป็น “ผลต่างจากการปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจิ” เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น
ในการจัดทำงบการเงินรวม สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของ
บริษัทที่รับโอนมา จะถูกนำมารวมในงบการเงินรวมในมูลค่าเดิมที่บันทึกไว้โดยบริษัทเหล่านั้นภายหลังการปรับปรุงรายการระหว่างกัน
กับผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ควบคุมบริษัทเหล่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุเจาะจงได้จะถูกปันส่วนตามเกณฑ์ร้อยละของยอดขาย
ผู้บริหารเชื่อว่าเกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลแล้ว
ในปี 2548 กลุ่มบริษัทได้รับโอนกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันซึ่งได้แก่ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท
ที.ซี.ซี. สากลการค้า จำกัด บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด และบริษัท เบียร์อาชา จำกัด จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมบริษัท ซึ่งมีอำนาจ
ในการควบคุมธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัททั้ง 4 ที่โอนมาให้แก่กลุ่มบริษัททั้งก่อนและหลังโอนธุรกิจ ดังนั้น การโอนธุรกิจและ
การดำเนินงานจะถูกบันทึกบัญชีด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกับวิธีการรวมส่วนได้เสียเช่นเดียวกับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจในปี 2546 ทั้งนี้
บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม เสมือนหนึ่งว่าการโอนกิจการมีขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดที่เสนอรายงาน
ในการรับโอนกิจการดังกล่าว มีผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 6,326.65 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างค่า

127

128

ตอบแทนที่กลุ่มบริษัทได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมกลุ่มบริษัทจำนวนเงิน 9,646 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่ระบุได้สุทธิของบริษัททั้ง 4 ณ วันที่รับโอนกิจการจำนวนเงิน 3,319.35 ล้านบาท
ต่อมาในปี 2549 กลุ่มบริษัทได้รับโอนกิจการจำนวน 20 บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งได้แก่ Pacific Spirits (UK) Limited (มี
บริษัทย่อย 15 บริษัท และบริษัทร่วม 3 บริษัท) และ Best Spirits Company Limited โดยการโอนธุรกิจดังกล่าวมีผลต่างจากการปรับ
โครงสร้างธุรกิจเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 1,162.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างค่าตอบแทนที่กลุ่มบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่
เป็นผู้ควบคุมกลุ่มบริษัทจำนวนเงิน 1,505.24 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิของบริษัทที่โอนธุรกิจมา ณ วันที่
รับโอนกิจการ จำนวนเงิน 343.10 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในปี 2549 และ 2548 ก่อนการโอนธุรกิจ บริษัทบางแห่งซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำนวนเงิน 27.04 ล้านบาท และจำนวนเงิน 46.59 ล้านบาท ตามลำดับ และมีสำรองจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว
จำนวนเงิน 8.54 ล้านบาท และจำนวนเงิน 17.69 ล้านบาท ตามลำดับ รวมทั้งมีกำไร(ขาดทุน) ของกิจการต่างๆ ที่รับโอนมาก่อนการปรับ
โครงสร้างธุรกิจจำนวนเงิน (23.87) ล้านบาท และจำนวนเงิน 204.47 ล้านบาท ตามลำดับ

การปรับปรุงงบการเงิน
งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ได้ปรับปรุงผลการรับโอนกิจการของ 20 บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปี 2549 และจะถูกบันทึกบัญชีด้วยวิธีที่คล้ายคลึง กับวิธีการรวมส่วนได้เสีย ผลกระทบของการปรับปรุงงบ
การเงินรวมย้อนหลังดังกล่าวต่องบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
สรุปได้ดังนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
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งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือตามที่
รายงานไว้เดิม

2549

ผลกระทบของ
รายการปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

(ล้านบาท)

งบดุล
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

81,211.38
49,845.35
(15,979.26)
31,366.03

5,925.65
5,577.17
348.47
348.47

87,137.03
55,422.52
(15,630.79)
31,714.50

ผลการดำเนินงาน
ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลกระทบของ
รายการปรับปรุง

ผลการดำเนินงาน
หลังปรับปรุง

(ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

10,409.37
0.47

(72.12)
-		

10,337.25
0.47

5. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมี
กรรมการร่วมกัน รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
หากไม่มีราคาตลาดรองรับ
นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการบัญชีอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ขายสินค้าสำเร็จรูป
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อบริการ
ซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อขายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกำหนดราคา
ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราตลาด
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงร่วมกันกับผู้ถือหุ้นโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย
จากธนาคารพาณิชย์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

รายการสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

2549
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2548

2549

2548

(ล้านบาท)
145.84
32.63
0.02
18.30
23.68

382.22
9.03
27.45
24.96
22.04

3,432.47
843.88
4.87
9,128.59

2,349.83
615.87
1.92
9,812.31

ค่าใช้จ่าย
ซื้อวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ
ค่าจ้างผลิต
ค่าโสหุ้ยการผลิต
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าตอบแทนกรรมการ

4,800.28
1.99
175.23
109.00
274.21
264.76

4,067.74
10.70
235.86
103.13
249.82
250.93

885.51
254.73

356.91
218.04

อื่นๆ
ขายเงินลงทุน
ขายที่ดิน
ขายอาคารและอุปกรณ์
ค่าตอบแทนในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ซื้อเงินลงทุน
ซื้อที่ดิน
ซื้ออุปกรณ์และอื่นๆ

0.66
1,505.24
3.76

1,108.98
474.83
52.02
9,646.00
491.35
17.36

110.00
-

9,619.91
27.85
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีได้ดังนี้
ลูกหนี้การค้า
(เป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าในงบดุล)

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

_

_

(ล้านบาท)
บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัด

Madrigal Trading Ltd.

บริษัท พิเศษกิจ จำกัด
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ยู.ดับบลิว.ดี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
รวม

6.67
5.74
3.85
2.57
2.25
21.08

8.83
6.49
34.15
1.80
51.27

บริษัทย�อย
บริษัท เบียร�ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบียร�ทิพย� บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
บริษัท แสงโสม จำกัด
บริษัท เฟ��องฟูอนันต� จำกัด
บริษัท ธนภักดี จำกัด
บริษัท มงคลสมัย จำกัด
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
บริษัท อธิมาตร จำกัด
บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด
บริษัท แก�นขวัญ จำกัด
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน�เนอรี่ แอนด� ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
บริษัท นทีชัย จำกัด
บริษัท หลักชัยค�าสุรา จำกัด
บริษัท ไทยแอลกอฮอล� จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพย�ชโลธร จำกัด
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
บริษัท สุราทิพย� จำกัด
บริษัท สุนทรภิรมย� จำกัด
บริษัท ภิรมย�สุรางค� จำกัด
บริษัท นำยุค จำกัด
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด

เงินให�กู�ยืมระยะสั้นและ
ลูกหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

-

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

-

ลูกหนี้อื่น

2549

-

รวม

-

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินรวม

-

ลูกหนี้อื่น

2548

-

3,625.70
412.00
760.20
1,919.00
329.60
2,961.80
670.00
694.40
1,160.40
680.00
85.30
-

(ล�านบาท)

รวม

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

135.86
145.64
46.67
11.74
4.39
3.24
6.40
1.82
44.85
12.67
12.52
14.86
10.53
6.69
32.33
8.74
11.59
10.64
13.91
202.47
190.32
71.60
61.35
14.00
66.66
30.18

ลูกหนี้อื่น

2549

3,761.56
145.64
46.67
11.74
4.39
3.24
418.40
762.02
1,963.85
12.67
12.52
344.46
10.53
6.69
2,994.13
678.74
705.99
1,171.04
693.91
287.77
190.32
71.60
61.35
14.00
66.66
30.18

รวม

4,693.50
1,036.00
2,261.80
666.10
2,565.80
220.00
575.00
975.40
60.00
-

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

65.20
67.31
97.29
15.26
5.19
3.73
10.87
20.83
14.74
14.41
18.83
12.80
9.04
16.16
2.59
13.87
4.80
2.53
130.70
132.09
119.79
30.14
28.31
84.24
44.04

ลูกหนี้อื่น

2548

4,758.70
67.31
97.29
15.26
5.19
3.73
1,046.87
2,282.63
14.74
14.41
684.93
12.80
9.04
2,581.96
222.59
588.87
980.20
62.53
130.70
132.09
119.79
30.14
28.31
84.24
44.04

รวม

รวมบริษัทย�อย

International Beverage Holdings Ltd.

บริษัทย�อย (ต�อ)
บริษัท นำเมือง จำกัด
บริษัท นำนคร จำกัด
บริษัท นำพลัง จำกัด
บริษัท นำกิจการ จำกัด
บริษัท ป�อมทิพย� จำกัด
บริษัท ป�อมกิจ จำกัด
บริษัท ป�อมคลัง จำกัด
บริษัท ป�อมโชค จำกัด
บริษัท ป�อมเจริญ จำกัด
บริษัท ป�อมบูรพา จำกัด
บริษัท ปุ�ยไบโอนิค จำกัด
บริษัท มหาราษฎรการเกษตร จำกัด
บริษัท สหทิพย�การขนส�ง จำกัด
บริษัท ทศภาค จำกัด
บริษัท บางนาโลจิสติค จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร�เก็ตติ้ง จำกัด

เงินให�กู�ยืมระยะสั้นและ
ลูกหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

_

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

_

ลูกหนี้อื่น

2549

_

รวม

_

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินรวม

_

ลูกหนี้อื่น

2548

23.00
13.30
50.00
- 1,483.77
_ 14,868.47

(ล�านบาท)

รวม

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น
รวม

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

46.67
46.67
24.55
24.55
38.91
38.91
89.36
89.36
37.32
37.32
106.68
106.68
39.84
39.84
47.81
47.81
20.92
20.92
35.35
35.35
0.12
23.12
17.00
0.06
13.36
3.80
50.00
120.00
185.50
310.00
50.00
8.29 1,492.06
1,667.55 16,536.02 13,739.90

ลูกหนี้อื่น

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รวม

65.02
65.02
34.01
34.01
55.60
55.60
119.29
119.29
11.06
11.06
15.96
15.96
9.98
9.98
10.74
10.74
5.85
5.85
7.80
7.80
0.05
17.05
0.02
3.82
120.00
0.02
185.52
1.32
311.32
0.21
50.21
1,301.69 15,041.59

ลูกหนี้อื่น

2548

บริษัท สุโขทัยมาร�เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข�องกันอื่นๆ
รวมกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
รวม

Best Spirits (China) Co., Ltd.
T.C.C. Ningbo Best Spirits Co., Ltd.

กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
บริษัท พลาสติกเอกชน จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลแม�วัง จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ� จำกัด
บริษัท สุรเศรษฐ� (2005) จำกัด
บริษัท เผดิมชัย จำกัด
บริษัท ทีซีซี อะโกร จำกัด
บริษัท พิเศษกิจ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก�วไทย จำกัด
บริษัท ไทยเจริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย�ประกันภัย (2000) จำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และสิทธิเรียกร�องนิวโนเบิล
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และสิทธิเรียกร�อง
ไดนามิคแอสเส็ทส�

เงินให�กู�ยืมระยะสั้นและ
ลูกหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

12.03
7.97
6.52
6.67
0.01
1.96
6.87
1.46
1.81
1.75
3.55
13.04
0.69
64.33
64.33

_
_

ลูกหนี้อื่น

2549

-

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

13.04
0.69
64.33
64.33

12.03
7.97
6.52
6.67
0.01
1.96
6.87
1.46
1.81
1.75
3.55

รวม

40.85
40.85

40.85
-

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินรวม

2.56
13.30
1.18
0.64
116.83
116.83

3.10
10.50
7.93
3.86
7.03
38.50
21.75
3.25
1.22
0.44
1.21
0.06
0.30

ลูกหนี้อื่น

2548

-

2.56
13.30
1.18
0.64
_
157.68
157.68 14,868.47

43.95
10.50
7.93
3.86
7.03
38.50
21.75
3.25
1.22
0.44
1.21
0.06
0.30

(ล�านบาท)

รวม

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

-

รวม

-

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

_
_
_
1,667.55 16,536.02 13,739.90

-

ลูกหนี้อื่น

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

-

รวม

_
_
1,301.69 15,041.59

-

ลูกหนี้อื่น

2548

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

135

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

13,739.90
13,572.80
(12,444.23)
14,868.47

15,395.90
15,588.28
(17,244.28)
13,739.90

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

40.85
(40.85)
_

417.69
6,483.15
(6,859.99)
40.85

เจ้าหนี้การค้า
(เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหนี้การค้าในงบดุล)

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

_

_

(ล้านบาท)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
บริษัท พิเศษกิจ จำกัด
บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด

Yunnan Yunlinquan Liquor Co., Ltd.
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
รวม

553.92
126.04
59.58
74.11
3.35
2.31
819.31

273.74
97.00
58.78
75.98
8.15
7.47
521.12

บริษัทย�อย
บริษัท เบียร�ทิพย� บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
บริษัท แสงโสม จำกัด
บริษัท เฟ��องฟูอนันต� จำกัด
บริษัท ธนภักดี จำกัด
บริษัท มงคลสมัย จำกัด
บริษัท อธิมาตร จำกัด
บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน�เนอรี่ แอนด� ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
บริษัท ทิพย�ชโลธร จำกัด
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
บริษัท สุราทิพย� จำกัด
บริษัท สุนทรภิรมย� จำกัด
บริษัท ภิรมย�สุรางค� จำกัด
บริษัท นำยุค จำกัด
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด
บริษัท นำเมือง จำกัด
บริษัท นำนคร จำกัด
บริษัท นำพลัง จำกัด
บริษัท นำกิจการ จำกัด
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
บริษัท ถังไม�โอ�คไทย จำกัด
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ป�อมทิพย� จำกัด
บริษัท ป�อมกิจ จำกัด

เงินให�กู�ยืมระยะสั้นและ
เจ�าหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

-

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

-

เจ�าหนี้อื่น

2549

-

รวม

-

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินรวม

-

เจ�าหนี้อื่น

2548

-

3,489.00
1,052.00
200.00
130.00
92.00
193.40
396.00
286.00
394.00
473.40
594.30
1,201.30
772.50
120.00
175.30
170.00
125.80
94.70
1,248.95
83.00
176.50
2,097.00
444.80
1,603.10

(ล�านบาท)

รวม

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

17.78
4.58
0.80
0.28
0.08
0.59
1.46
1.14
2.01
3.57
2.68
5.66
3.78
0.33
0.66
0.87
0.30
0.05
5.48
0.10
0.80
10.69
2.09
6.88

เจ�าหนี้อื่น

2549

3,506.78
1,056.58
200.80
130.28
92.08
193.99
397.46
287.14
396.01
476.97
596.98
1,206.96
776.28
120.33
175.96
170.87
126.10
94.75
1,254.43
83.10
177.30
2,107.69
446.89
1,609.98

รวม

990.00
2,263.00
140.00
20.00
135.00
180.00
329.60
311.00
212.00
686.00
710.00
916.00
1,053.80
795.00
352.00
284.00
530.60
171.50
236.00
1,211.10
60.00
9.50
2,050.00
388.00
255.00

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

3.08
9.05
0.55
0.03
0.57
0.71
1.40
0.95
0.90
2.36
3.03
3.56
4.23
3.19
0.37
0.74
1.19
0.41
0.54
4.30
0.07
0.04
7.08
1.35
0.46

เจ�าหนี้อื่น

2548

993.08
2,272.05
140.55
20.03
135.57
180.71
331.00
311.95
212.90
688.36
713.03
919.56
1,058.03
798.19
352.37
284.74
531.79
171.91
236.54
1,215.40
60.07
9.54
2,057.08
389.35
255.46

รวม

บริษัทที่เกี่ยวข�องกันอื่นๆ
รวมกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
รวม

Great Oriole Limited

กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท อาคเนย�แคปป�ตอล จำกัด
บริษัท ที.ซี.ซี. พร�อมเพอร�ตี้ ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด
บริษัท พลาซ�า แอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยเจริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย�ประกันภัย (2000) จำกัด
บริษัท ควีนส�ปาร�ค โฮเต็ล กรุ�ป จำกัด
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมแม�ป�ง (1988) จำกัด

รวมบริษัทย�อย

International Beverage Holdings Ltd.

บริษัทย�อย (ต�อ)
บริษัท ป�อมคลัง จำกัด
บริษัท ป�อมโชค จำกัด
บริษัท ป�อมเจริญ จำกัด
บริษัท ป�อมบูรพา จำกัด
บริษัท อาหารเสริม จำกัด
บริษัท เบียร�ช�าง จำกัด
บริษัท เบียร�อาชา จำกัด
บริษัท แพนอินเตอร�เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทศภาค จำกัด

เงินให�กู�ยืมระยะสั้นและ
เจ�าหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

4,615.23
4,615.23
4,615.23

_

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

9.90
16.61
10.89
41.32
6.67
3.53
1.49
128.62
3.53
222.56
222.56

_

เจ�าหนี้อื่น

2549

9.90
16.61
10.89
41.32
6.67
3.53
1.49
4,743.85
3.53
4,837.79
4,837.79

_

รวม

4,015.39
4,015.39
4,015.39

_

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินรวม

6.17
13.32
6.38
0.32
6.24
0.69
0.03
115.04
1.28
149.47
149.47

_

เจ�าหนี้อื่น

2548

6.17
13.32
6.38
0.32
6.24
0.69
0.03
4,130.43
1.28
_
4,164.86
4,164.86 17,356.10

310.45
573.00
123.30
496.30
25.00
100.00
20.00
55.00
40.00
_ 17,356.10

(ล�านบาท)

รวม

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น
รวม

เงินให�กู�ยืม
ระยะสั้น

5.56
5.56
1.75
1.75
_
0.18
0.18
_
7.49
7.49
100.93 17,457.03 15,540.60

1.50
311.95
205.00
2.16
575.16
567.20
0.72
124.02
20.00
2.16
498.46
281.30
0.13
25.13
0.51
100.51
128.00
0.10
20.10
0.42
55.42
50.00
12.76
52.76
0.32
0.32
93.44 17,449.54 15,540.60

เจ�าหนี้อื่น

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รวม

0.34
0.34
2.60
2.60
6.38
6.38
0.30
0.30
9.62
9.62
70.38 15,610.98

0.63
205.63
2.15
569.35
0.01
20.01
0.83
282.13
0.49
128.49
0.27
50.27
6.22
6.22
60.76 15,601.36

เจ�าหนี้อื่น

2548

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

15,540.60
21,391.94
(19,576.44)
17,356.10

7,684.20
22,795.80
(14,939.40)
15,540.60

(ล้านบาท)
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4,015.39
630.35
(30.51)
4,615.23

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,505.21
46.21
(536.03)
4,015.39

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

0.02
15.60
15.62

0.02
18.54
18.56

(ล้านบาท)
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

32.55
1,887.03
1,919.58

22.51
3,375.48
3,397.99

7. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
หมายเหตุ

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

_

_

(ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

5

21.08
1,320.74
(23.89)
1,317.93

2549

51.27
1,431.11
(18.73)
1,463.65

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

(ล้านบาท)
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินวันครบกำหนดชำระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

957.98

1,123.96

-

-

343.07
17.15
18.42
5.20
1,341.82
(23.89)
1,317.93

242.86
39.33
39.06
37.17
1,482.38
(18.73)
1,463.65

_

_

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท คือ 7 - 150 วัน

8. สินค้าคงเหลือ
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

(ล้านบาท)
วัตถุดิบ
พัสดุบรรจุ
สุราเก็บบ่ม
สินค้าระหว่างผลิต
สินค้าสำเร็จรูป
- ราคาทุน
- มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
อะไหล่
อื่นๆ
รวม

1,379.46
921.61
523.61
516.43
8,160.89
7,065.93
3,406.65
3,243.37
	
13,235.05
15,958.20
880.66
279.86
488.81
540.25
240.03
221.37
_
_
28,315.16
28,747.02

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สินค้าสำเร็จรูปของบริษัทย่อยบางบริษัท มูลค่าตามบัญชีรวมจำนวนเงิน 4,054.76 ล้านบาท ใช้เป็นหลัก
ทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 15

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

8.95
0.19
0.84
7.01
16.99
_

8.06
0.09
0.75
0.66
9.56
_

16.99

9.56

(ล้านบาท)
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
เงินมัดจำ
ภาษีโรงเรือนจ่ายล่วงหน้า
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินทดรองจ่าย
เงินค่าก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

687.75
380.58
374.23
151.77
102.51
55.75
51.87
30.52
37.14
9.56
50.66
1,932.34
(18.10)
1,914.24

1,553.55
260.80
103.35
148.44
168.35
133.11
33.63
43.32
44.23
74.74
23.50
2,587.02
(14.02)
2,573.00
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10 เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2549

2548

(ล้านบาท)
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
รายการปรับปรุงผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
(หมายเหตุ 4)
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนได้เสีย
รายได้เงินปันผล
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ขาดทุนส่วนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษัทย่อย
สำรองจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

			
			
			

68,045.38
110.00
400.00

59,761.28
9,619.91
535.05

			
		
		
			
		

(1,162.14)
9,128.59
(8,055.41)
1.53
937.24

(6,326.65)
9,812.30
(5,235.68)
(114.48)
(0.93)

			
		
			

(14.17)
69,391.02

(0.08)
(5.34)
68,045.38

แสดงรายการดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2549

2548

(ล้านบาท)
เงินลงทุนบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน
รวม

		
			
		

69,391.02
(937.92)
68,453.10

68,045.38
(0.67)
68,044.71

49.90
40.00
50.00

(ร�อยละ)
49.90
40.00
50.00

69.06
8.50
1.70

2549

ทุนชำระแล�ว

69.06
8.50
1.70

2548

51.35
3.75
0.85

2549

2548

51.35
3.75
0.85

(ล�านบาท)

วิธีราคาทุน

135.49
-

2549

บริษัทย�อยทางตรง
บริษัท เบียร�ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบียร�ทิพย� บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยแอลกอฮอล� จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสงโสม จำกัด
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน�เนอรี่ แอนด� ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
บริษัท เฟ��องฟูอนันต� จำกัด
บริษัท อธิมาตร จำกัด
บริษัท เอส. เอส. การสุรา จำกัด
บริษัท แก�นขวัญ จำกัด

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

2549
(ร�อยละ)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

2548

สัดส�วนความเป�นเจ�าของ

5,550.00
6,600.00
1,666.67
800.00
7,500.00
3,000.00
1,800.00
4,000.00
900.00
900.00
800.00
800.00

2549

2548

5,550.00
6,600.00
1,666.67
800.00
7,500.00
3,000.00
1,800.00
4,000.00
900.00
900.00
800.00
800.00

ทุนชำระแล�ว

12,500.00
12,500.00
5,150.00
1,665.60
7,500.00
3,000.00
1,800.00
4,000.00
900.00
900.00
800.00
800.00

2549

2548
12,500.00
12,500.00
5,150.00
1,665.60
7,500.00
3,000.00
1,800.00
4,000.00
900.00
900.00
800.00
800.00

(ล�านบาท)

วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

9,156.18
9,185.50
3,431.43
2,200.96
10,846.15
3,286.78
2,046.13
6,161.19
1,314.15
1,262.76
1,281.26
1,171.72

2549

2548

2548
8,944.94
8,894.18
3,308.38
2,333.72
11,473.56
3,478.71
2,025.71
5,952.10
1,301.14
1,258.97
1,259.23
1,150.26

วิธีส�วนได�เสีย

128.78
-

วิธีส�วนได�เสีย

เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส�วนได�เสียในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 และรายได�เงินป�นผลจากเงินลงทุนระหว�างป�สิ้นสุด ณ วันเดียวกัน มีดังนี้

Liquorland Limited
Inver House Polska Limited
Inver House Distribution SA

บริษัทร�วม
ถือหุ�นโดยบริษัทย�อยของบริษัทย�อยทางอ�อม

2548

สัดส�วนความเป�นเจ�าของ

2549

งบการเงินรวม

เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส�วนได�เสียในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 และรายได�เงินป�นผลจากเงินลงทุนระหว�างป�สิ้นสุด ณ วันเดียวกัน มีดังนี้

821.40
1,089.00
256.67
120.00
840.00
66.60
60.00
104.40
108.90
128.80
122.40

2549

16.97
-

2549

เงินป�นผล

เงินป�นผล

666.00
660.00
80.00
562.50
30.00
21.60
80.00
112.50
135.00
120.00
160.00

2548

23.39
-

2548

บริษัทย�อยทางตรง (ต�อ)
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
บริษัท ธนภักดี จำกัด
บริษัท มงคลสมัย จำกัด
บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
บริษัท หลักชัยค�าสุรา จำกัด
บริษัท นทีชัย จำกัด
บริษัท ทิพย�ชโลธร จำกัด
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
บริษัท สุราทิพย� จำกัด
บริษัท สุนทรภิรมย� จำกัด
บริษัท ภิรมย�สุรางค� จำกัด
บริษัท ที.ซี.ซี.สากลการค�า จำกัด
บริษัท ป�อมทิพย� จำกัด
บริษัท ป�อมกิจ จำกัด
บริษัท ป�อมคลัง จำกัด
บริษัท ป�อมโชค จำกัด
บริษัท ป�อมเจริญ จำกัด
บริษัท ป�อมบูรพา จำกัด
บริษัท นำยุค จำกัด
บริษัท นำกิจการ จำกัด
บริษัท นำพลัง จำกัด
บริษัท นำเมือง จำกัด
บริษัท นำนคร จำกัด
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด
บริษัท เบียร�ช�าง จำกัด
บริษัท เบียร�อาชา จำกัด
บริษัท มหาราษฎรการเกษตร จำกัด
บริษัท แพนอินเตอร�เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาหารเสริม จำกัด
บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

(ร�อยละ)
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

2548

สัดส�วนความเป�นเจ�าของ

2549
700.00
700.00
700.00
900.00
700.00
800.00
800.00
1.00
5.00
1.20
5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
121.80

2549

2548

700.00
700.00
700.00
900.00
700.00
800.00
800.00
1.00
5.00
1.20
5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
121.80

ทุนชำระแล�ว

700.00
700.00
700.00
900.00
700.00
800.00
800.00
2.59
26.6
6.84
24.75
23.80
38.95
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
4,301.04
129.92
2.00
53.62
38.11
84.53

2549

2548

700.00
700.00
700.00
900.00
700.00
800.00
800.00
2.59
26.65
6.84
24.75
23.80
38.95
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
4,301.04
129.92
2.00
53.62
38.11
84.53

(ล�านบาท)

วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

1,038.06
845.82
808.88
1,157.70
968.10
1,413.04
1,211.23
165.43
187.23
673.10
1,017.77
707.51
9.19
221.84
323.88
205.04
410.52
27.35
294.18
723.48
1,228.42
394.86
507.27
198.94
385.11
187.32
34.26
73.71
41.38
103.56

2549

2548

1,017.71
834.72
843.81
1,134.23
973.97
1,386.02
1,171.43
345.36
229.73
630.62
892.94
690.79
6.07
143.36
40.10
96.32
224.82
7.96
158.90
671.04
1,102.28
387.43
498.89
202.45
390.48
166.87
4.95
59.28
31.04
102.27

วิธีส�วนได�เสีย

95.20
24.50
24.50
22.50
32.20
24.00
37.60
232.79
234.50
413.31
436.99
350.00
0.06
100.00
116.00
74.00
155.00
93.00
247.04
604.00
170.33
267.00
119.04
196.31
95.55
1.60
18.86
12.41
-

2549

เงินป�นผล

105.00
54.00
52.50
40.00
100.00
149.99
55.00
191.90
400.00
300.00
70.00
130.00
50.00
100.00
25.00
60.00
200.00
200.00
30.00
50.00
20.00
60.00
21.98
6.00
-

2548

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด
รวม

International Beverage Holdings Limited

บริษัทย�อยทางตรง (ต�อ)
บริษัท ปุ�ยไบโอนิค จำกัด
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
บริษัท สหทิพย�การขนส�ง จำกัด
บริษัท ถังไม�โอ�คไทย จำกัด
บริษัท ธนสินธิ จำกัด
บริษัท บางนาโลจิสติค จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร�เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ทศภาค จำกัด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

100.00
99.72
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

2549
(ร�อยละ)
100.00
99.72
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

2548

สัดส�วนความเป�นเจ�าของ

10.00
40.00
12.00
300.00
20.00
123.00
300.00
25.00
535.10
500.00

2549

2548

10.00
40.00
12.00
300.00
20.00
123.00
300.00
25.00
535.10
-

ทุนชำระแล�ว

14.36
35.41
12.00
300.00
23.89
134.07
300.00
61.50
535.10
510.00
63,594.73

2549

2548

14.36
35.41
12.00
300.00
23.89
134.07
300.00
61.50
535.10
63,084.73

(ล�านบาท)

วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

5.56
117.67
85.10
553.70
32.14
196.57
931.04
61.22
499.63
69,391.02

2549

2548

12.76
88.35
60.12
515.10
32.52
169.47
840.95
15.10
484.27
68,045.38

วิธีส�วนได�เสีย

62.70
22.80
7.80
8.40
29.75
7.50
8,055.41

2549

2548
3.50
47.86
9.60
30.75
45.00
5,235.68

เงินป�นผล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

144

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

_

_

(ล้านบาท)
ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
สุทธิ

8.07
(4.32)
3.75

8.78
(4.32)
4.46

ในปี 2548 บริษัทย่อย 3 แห่ง ได้ขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งมีราคาทุนรวม 1,108.06
ล้านบาท โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวนเงิน 0.92 ล้านบาท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

7,941.30
8,364.83

_
_

ค�าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
ค�าเสื่อมราคาสำหรับป�
โอน
จำหน�าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ค�าเสื่อมราคาสำหรับป�
โอน
จำหน�าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

มูลค�าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

7,856.60
560.54
(475.84)
7,941.30
423.65
(0.12)
8,364.83

ราคาทุน

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม�
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
เพิ่มขึ้น
โอน
จำหน�าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เพิ่มขึ้น
โอน
จำหน�าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม

_
_

6,585.23 14,526.53
6,586.76 14,951.59

_
_

6,699.71 14,556.31
20.35
580.89
(134.83) (610.67)
6,585.23 14,526.53
3.16
426.81
(1.63)
(1.75)
6,586.76 14,951.59

ส�วนตี
ราคาเพิ่ม

ที่ดิน
อาคารและ
ส�วนปรับปรุง
อาคาร

(ล�านบาท)

เครื่องจักรและ
อุปกรณ�

4,489.27 16,657.91
724.89 3,008.67
64.44
(26.35)
(58.37)
5,187.81 19,672.65
732.51 3,171.31
(260.99)
85.79
(5.81)
(48.23)
5,653.52 22,881.52
518.93 10,214.15 15,217.51
677.30 10,733.93 18,425.35

155.76
45.40
201.16
52.97
224.14
(1.42)
476.85

719.20 15,361.49 34,031.61
0.06
28.54
153.66
0.83
150.68
796.59
(138.75)
(91.70)
720.09 15,401.96 34,890.16
1.95
200.19 1,069.89
434.07
795.84 5,438.83
(1.96)
(10.54)
(92.01)
1,154.15 16,387.45 41,306.87

ส�วนปรับปรุง
ที่ดิน

งบการเงินรวม

1,512.09
1,408.66

1,115.50
133.32
(7.99)
1,240.83
134.05
0.18
(0.05)
1,375.01

2,782.31
5.80
(35.19)
2,752.92
30.79
0.18
(0.22)
2,783.67

ถังไม�โอ�ค

248.24
253.64

271.81
65.13
(15.44)
(8.35)
313.15
75.69
(34.45)
(9.23)
345.16

447.87
74.37
50.90
(11.75)
561.39
83.63
(35.11)
(11.11)
598.80

เครื่องติดตั้ง
และเครื่องใช�
สำนักงาน
ก�อสร�าง

งานระหว�าง

รวม

622.33
328.06

1,758.90
359.76
(3.51)
(21.97)
2,093.18
314.25
(14.67)
(21.95)
2,370.81

7,168.06 50,027.84
2,753.61 49,532.14

- 24,449.15
- 4,337.17
45.49
(123.03)
- 28,708.78
- 4,480.78
(86.69)
- 33,102.87

2,698.08 1,479.71 72,076.58
50.77 6,428.27 7,322.36
(2.46) (739.04)
257.50
(30.88)
(0.88) (919.82)
2,715.51 7,168.06 78,736.62
29.43 2,199.01 4,041.70
(20.84) (6,612.97)
(25.23)
(0.49) (143.31)
2,698.87 2,753.61 82,635.01

ยานพาหนะ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

146

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวนเงินรวม 3,025.90
ล้านบาท (2548: 2,253.62 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยบางแห่งที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง Negative Pledge ตามที่เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 15 มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม 34,530.16 ล้านบาท (2548: 31,658.05 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินที่ถือครองไว้เพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตแต่ยังมิได้ใช้ประโยชน์มีจำนวนเงิน
1,625.97 ล้านบาท (2548: 1,735.21 ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดิน
ราคาทุน

ส�วนตี
ราคาเพิ่ม

รวม

เครื่องติดตั้ง
และเครื่องใช�
สำนักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว�าง

ก�อสร�าง

รวม

(ล�านบาท)

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม�
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
เพิ่มขึ้น
จำหน�าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เพิ่มขึ้น
จำหน�าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

410.90
410.90
410.90

134.52
134.52
134.52

545.42
545.42
545.42

4.65
63.06
67.71
27.12
(0.17)
94.66

24.18
24.18
0.02
24.20

121.90
(0.98)
120.92
99.93
(10.89)
209.96

671.97
87.24
(0.98)
758.23
127.07
(11.06)
874.24

ค�าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
ค�าเสื่อมราคาสำหรับป�
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ค�าเสื่อมราคาสำหรับป�
จำหน�าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

_
_

_
_

_
_

0.28
5.00
5.28
16.64
(0.07)
21.85

1.62
1.62
4.84
6.46

_
_

0.28
6.62
6.90
21.48
(0.07)
28.31

410.90
410.90

134.52
134.52

545.42
545.42

62.43
72.81

22.56
17.74

120.92
209.96

751.33
845.93

มูลค�าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ในปี 2549 และ 2548 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 19
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

21.48
21.48

6.62
6.62

(ล้านบาท)
ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการผลิต
ส่วนที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

2,879.58
1,601.20
4,480.78

2,378.45
1,958.72
4,337.17

ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

-

-

(ล้านบาท)
154.33

ดอกเบี้ยจ่าย

82.71

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
งบการเงินรวม

เครื่องหมายการค�า

สิทธิการเช�า

โปรแกรม
คอมพิวเตอร�

ลิขสิทธิ์
ถ�ายทอดสด

ค�าความนิยม

รวม

(ล�านบาท)

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
เพิ่มขึ้น
โอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

304.86
1.82
306.68
3.43
310.11

1.04
0.12
1.16
0.70
1.86

4.28
11.69
0.32
16.29
8.93
25.22

101.96
59.93
161.89
161.89

426.11
426.11
426.11

838.25
73.56
0.32
912.13
13.06
925.19

ค�าตัดจำหน�ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
ค�าตัดจำหน�ายสำหรับป�
โอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ค�าตัดจำหน�ายสำหรับป�
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

158.01
24.67
182.68
24.93
207.61

0.13
0.18
0.31
0.26
0.57

0.58
1.57
0.02
2.17
3.87
6.04

19.83
18.53
38.36
123.53
161.89

140.19
34.73
174.92
18.74
193.66

318.74
79.68
0.02
398.44
171.33
569.77

มูลค�าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

124.00
102.50

0.85
1.29

14.12
19.18

123.53
_

251.19
232.45

513.69
355.42
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(ล้านบาท)
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

1.36
8.20
9.56
6.67
16.23

ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

0.07
1.22
1.29
2.59
3.88

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

8.27
12.35

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ชำนาญการ
แผ่นแสตนเลส
เงินมัดจำ
อื่นๆ

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
สุทธิ

28

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

1,879.16
71.44
57.92
13.94
2,022.46
(5.36)
2,017.10

2548

33.27
67.29
18.60
119.16
(6.25)
112.91

2549
(ล้านบาท)

352.34
4.72
0.07
357.13
357.13

2548
0.07	
0.07
0.07
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15. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549
(ล้านบาท)

2548

		
		
1,516.42
858.63
		
366.89
29.56
		
1,883.31
858.63
29.56
		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	
		
2,700.00
- ส่วนที่มีหลักประกัน
		
36,600.00
36,600.00
- ส่วนที่มีการค้ำประกัน/ทำ Negative
Pledge
		
4,870.00
3,000.00
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
4,870.00
39,300.00
3,000.00
36,600.00
	
หุ้นกู้ระยะสั้นมีประกัน
		
2,200.00
2,200.00
- ส่วนที่มีการค้ำประกัน/ทำ Negative
Pledge
	
หุน้ กูร้ ะยะยาวมีประกันทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี
		
2,300.00
2,300.00
- ส่วนที่มีการค้ำประกัน/ทำ Negative
Pledge
	
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
		
1,086.60
- ส่วนที่มีหลักประกัน
		
1,500.00
1,500.00
- ส่วนที่มีการค้ำประกัน/ทำ Negative
Pledge
		
12,753.31
41,245.23
9,029.56
36,600.00
	
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ระยะยาวมีประกัน
		
3,000.00
3,000.00
- ส่วนที่มีการค้ำประกัน/ทำ Negative
Pledge
	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
		
3,755.00
3,755.00
- ส่วนที่มีการค้ำประกัน/ ทำ Negative
Pledge
		
6,755.00
6,755.00
		
19,508.31
41,245.23
15,784.56
36,600.00
รวม
ส่วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
- ส่วนที่มีการค้ำประกัน
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแยกแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

9,029.56
6,755.00
15,784.56

36,600.00
36,600.00

(ล้านบาท)
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
ครบกำหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

12,753.31
6,755.00
19,508.31

41,245.23
41,245.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม มีดังนี้
ระหว่าง

2549

ถัวเฉลี่ยน้ำหนัก

ระหว่าง

2548

ถัวเฉลี่ยน้ำหนัก

(ร้อยละ)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ระยะสั้นมีประกัน
หุ้นกู้ระยะยาวมีประกันและส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวและส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

6.00 - 10.75
5.27 - 5.45
5.40
5.55 - 5.75
5.70 - 5.75

7.16
5.41
5.40
5.66
5.73

6.00 - 7.00
3.75 - 5.00
5.00

6.00
4.74
5.00

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำแนกตามสกุลเงินได้ดังนี้

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

15,784.56
15,784.56

36,600.00
36,600.00

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาท
สกุลปอนด์สเตอร์ลิง
รวม

18,652.17
856.14
19,508.31

40,386.76
858.47
41,245.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 17,789.94 ล้านบาท
(2548: 14,851.74 ล้านบาท)

ลักษณะที่สำคัญต่างๆ ของเงินกู้ยืมมีดังนี้
(ก) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกำหนดชำระคืนทันทีที่เรียกคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีรวมเป็นเงิน
จำนวน 3,705.39 ล้านบาท (2548: 3,595.55 ล้านบาท) ซึ่งบางส่วนถูกค้ำประกันโดยบริษัทย่อย 5 แห่ง
(ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่งรวม
เป็นเงินจำนวน 20,820 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่สถาบันการเงินกำหนดเป็นครั้งๆ กลุ่มบริษัทเบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบ
ด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกลุ่มบริษัทให้แก่ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ รวมเป็นเงินจำนวน 4,870 ล้านบาท (2548: 39,300
ล้านบาท)
เงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 36,600 ล้านบาท มีบริษัทย่อย 4 บริษัทเป็นผู้ค้ำประกัน และมีบริษัทย่อย 17 บริษัท
ได้ทำข้อตกลง Negative Pledge สำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าวโดยบริษัทย่อยเหล่านั้นจะไม่นำที่ดิน อาคาร โรงงานและเครื่องจักรไปจำหน่าย
จ่ายโอน จำนอง จำนำ วางประกัน หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดภาระผูกพัน หรือบุริมสิทธิใดๆ ขึ้นกับสินทรัพย์ดังกล่าว
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมิได้ชำระหนี้และ/หรือ ยังคงมีความรับผิดชอบต่อธนาคารตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน โดยมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ Negative Pledge ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 12 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินส่วนที่เหลือค้ำประกันโดยสินค้าคงเหลือบางส่วน
ของบริษัทย่อยบางแห่ง โดยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของสินค้าที่ค้ำประกันเงินกู้ยืมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ 8 เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวได้ถูกชำระคืนและไถ่ถอนหลักประกันแล้วในปี 2549
(ค) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัทออกหุ้นกู้มีประกันจำนวนเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ค้ำประกันร่วม
เต็มมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทได้ทำ Negative Pledge โดยดำเนินการให้บริษัทย่อย 17 บริษัท ให้ความยินยอมในการไม่นำที่ดิน อาคาร
โรงงานและเครื่องจักรไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนอง จำนำ วางประกัน หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดภาระผูกพัน หรือ
บุริมสิทธิใดๆ ขึ้นกับสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวม (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ไม่รวม
กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม
ประจำปีที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงื่อนไขการชำระคืน ดังต่อไปนี้

ชุดที่หนึ่ง
ชุดที่สอง
ชุดที่สาม
ชุดที่สี่

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
(ร้อยละต่อปี)

วันครบกำหนดไถ่ถอน

2,500
2,200
2,300
3,000

4.95
5.40
5.55
5.75

22 สิงหาคม 2549
22 กุมภาพันธ์ 2550
22 สิงหาคม 2550
22 กุมภาพันธ์ 2551

เงินต้นชำระคืนทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน ดอกเบี้ยชำระทุกๆ 6 เดือน เริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 22 สิงหาคม 2549 โดย
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของสินทรัพย์ที่ค้ำประกันภายใต้ข้อตกลง Negative Pledge ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ 12
เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้ถูกนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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(ง) เงินกู้ยืมระยะยาวและส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแห่งหนึ่งโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง กำหนดชำระคืนรายเดือน จำนวน 23 งวดๆ ละ 110 ล้านบาท สำหรับ 22 งวดแรก และ
จำนวนเงิน 96.60 ล้านบาท สำหรับงวดสุดท้าย โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนธันวาคม 2547 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายเดือน ใน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี สำหรับปีแรก และร้อยละ MLR-1.75 ต่อปี สำหรับระยะเวลาหลังจากนั้น เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดย
สินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย โดยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของสินค้าที่ค้ำประกันเงินกู้ยืมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ 8 และเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ชำระคืนงวดสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2549 พร้อมไถ่ถอนหลักประกันสินค้าคงเหลือ
ในระหว่างเดือนมีนาคม 2549 บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่กับธนาคารพาณิชย์ 8 ราย โดยบริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจำนวนเงินรวม
26,600 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ในจำนวนนี้ เงินกู้ยืมจำนวนเงิน 23,600 ล้านบาท มีระยะเวลาปลอดชำระคืนเงิน
ต้น 2 ปี โดยเงินต้นมีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนจำนวน 36 งวด งวดละ 654.22 ล้านบาท สำหรับ 35 งวดแรก และจำนวน 702.20
ล้านบาท สำหรับงวดสุดท้าย เริ่มชำระตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายเดือน ที่
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 และร้อยละ 6.00 ต่อปี สำหรับปีแรกและปีที่สอง ตามลำดับ และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.5 ถึง
MLR-1.75 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไป เริ่มชำระเดือนมีนาคม 2549 เงินกู้ยืมส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท กำหนดชำระคืน
เป็นรายไตรมาสจำนวน 8 งวด งวดละ 375 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ดอกเบี้ยกำหนดชำระ
เป็นรายไตรมาส ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.70 ต่อปี เริ่มชำระเดือนมิถุนายน 2549
เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีบริษทั ย่อย 4 บริษทั ค้ำประกันร่วมเต็มมูลค่าเงินกู้ และมีบริษทั ย่อย 17 บริษทั ทำ Negative Pledge โดยให้ความยินยอม
ในการไม่นำที่ดิน อาคาร โรงงานและเครื่องจักรไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนอง จำนำ วางประกัน หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุ
ให้เกิดภาระผูกพัน หรือบุริมสิทธิใดๆ ขึ้นกับสินทรัพย์ดังกล่าว โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ค้ำประกันภายใต้ข้อตกลง Negative
Pledge ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 12
บริษัทเบิกเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวน ระหว่างวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2549 โดยนำไปชำระคืนเงินกู้ ระยะสั้นจากสถาบันการเงินทันที
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 บริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนดบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยคงค้าง
ให้กับสถาบันการเงิน 7 แห่ง จำนวนเงิน 15,959.20 ล้านบาท และจำนวนเงิน 4,376.31 ล้านบาท ตามลำดับ

16. เจ้าหนี้การค้า

หมายเหตุ

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

_

_

(ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
รวม

5

819.31
1,456.36
2,275.67

521.12
1,170.02
1,691.14

17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

(ล้านบาท)
1,004.74
883.34
686.81
344.32
294.89
272.62
163.23
132.70
79.43
60.93
180.30
4,103.31

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
เช็คจ่ายค่าภาษีสรรพสามิตรอเรียกเก็บ
เงินมัดจำและเงินประกันผลงาน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
เจ้าหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวม

18. ทุนเรือนหุ้น
ราคาตามมูลค่าหุ้น (บาท) จำนวนหุ้น

1,879.05
727.00
736.84
596.98
918.68
318.74
15.13
230.41
72.80
43.17
59.16
5,597.96

2549

มูลค่า
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90.47
104.82
4.72
2.93
156.56
22.47
11.77
0.47
394.21

จำนวนหุ้น

53.92
81.61
11.78
0.43
14.13
23.20
1.31
0.37
186.75

2548

มูลค่า

(ล้านหุ้น/ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1
1
1

29,000
29,000

29,000
29,000

22,000
7,000
29,000

22,000
7,000
29,000

หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1
1
1

22,000
3,110
25,110

22,000
3,110
25,110

22,000
22,000

22,000
22,000

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม
จำนวนเงิน 22,000 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 29,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 7,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านหุ้น และจัดสรรให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินใช้สิทธิ (Greenshoe Option) จำนวน
ไม่เกิน 1,000 ล้านหุ้น บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548
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บริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 และได้รับเงินสุทธิจำนวนเงิน 16,191.60 ล้านบาท จากการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,444.45 ล้านหุ้นขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกในราคาขายหุ้นละ 0.28 สิงคโปร์ดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรกจำนวนเงิน 676.49 ล้านบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการขาย
หุ้นครั้งนี้ บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 จากเดิมจำนวน
22,000 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 24,444.45 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 665.58 ล้านหุ้น เนื่องจากเป็นการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากการขาย
ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกซึ่งบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนสุทธิจำนวน 4,390.54 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน
ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2549 จากเดิมจำนวนเงิน 24,444.45 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 25,110.03 ล้านบาท

19. สำรอง
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทบี่ ริษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนไว้
บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงในการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศให้เป็นเงินบาทเพื่อนำไปรวมในงบการเงินของกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมและการประเมินราคา
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เผื่อขายจนกระทั่งมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้น
การประเมินราคา
ในระหว่างปี 2546 และ 2547 กลุ่มบริษัทได้ประเมินราคาที่ดินทั้งหมด โดยใช้ผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาด้วยเกณฑ์ราคาตลาด
การประเมินราคาดังกล่าวถือตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระในปี 2546 และ 2547 ต่อมาในเดือนกันยายน 2548
ผู้ประเมินอิสระได้ปรับปรุงมูลค่าที่ดินตามที่ได้ตีราคาไว้ และได้บันทึกเป็นรายการปรับปรุงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ใน
งบการเงิน โดยผลจากการปรับปรุงมูลค่าที่ดินดังกล่าวทำให้มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเป็นจำนวน 6,453.34 ล้านบาท ถูกบันทึก
เป็นสำรองจากการประเมินราคาในส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2546 จำนวน 246.38 ล้านบาท ถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2547 และจำนวน
134.83 ล้านบาท ได้ถูกกลับรายการในปี 2548
นอกจากนี้ในปี 2548 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินจากผู้ประเมินอิสระ บริษัทจึงบันทึกสำรองจากการประเมิน
ราคาในงบการเงินปี 2548 เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 20.35 ล้านบาท
ต่อมาในปี 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินจากผู้ประเมินอิสระ บริษัทจึงบันทึกส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้นจำนวน
3.16 ล้านบาท เป็นสำรองจากการประเมินราคา แต่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งมีการจำหน่ายที่ดินส่วนที่เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้น จึงได้ปรับลด
สำรองจากการประเมินราคาจำนวน 1.63 ล้านบาท

สำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

20. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานจะนำเสนอส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์รูปแบบหลักในการรายงานคือ ส่วนงานธุรกิจ
โดยพิจารณาจากระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัท
ผลการดำเนินงาน สินทรัพย์และหนี้สินของแต่ละส่วนงานได้รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแต่ละส่วนงานและรายการที่สามารถปัน
ส่วนด้วยเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล
ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน หนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องกับส่วนงานใด จะถูกปันส่วน
ตามเกณฑ์ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิของแต่ละส่วนงาน โดยผู้บริหารเชื่อว่าเกณฑ์ดังกล่าวได้แสดงหนี้สินของแต่ละส่วนงานได้อย่าง
เหมาะสมและใกล้เคียงกับความเป็นจริง
รายการบัญชีที่สำคัญระหว่างกันของส่วนงานได้ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้
ธุรกิจเบียร์และน้ำดื่ม
ธุรกิจสุรา
ธุรกิจแอลกอฮอล์
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ผลิตและจำหน่ายเบียร์และน้ำดื่มยี่ห้อต่าง ๆ (ส่วนใหญ่ขายภายนอกกลุ่มบริษัท)
ผลิตและจำหน่ายสุรายี่ห้อต่าง ๆ (ส่วนใหญ่ขายภายนอกกลุ่มบริษัท)
ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ (ส่วนใหญ่ขายภายนอกกลุ่มบริษัท) และ
ซื้อพัสดุบรรจุ และวัตถุดิบ และขายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต (ส่วนใหญ่ขายภายในกลุ่มบริษัท)

ข้อมูลจำแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทมีฐานการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งของสินค้าที่ผลิตได้จะส่งไปจำหน่ายโดยตรงหรือผ่านทาง
บริษัทย่อยในต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก สำหรับฐานการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษัทย่อย
ในการเสนอข้อมูลจำแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานกำหนดจากสถานที่ตั้งตามภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ตามส่วน
งานกำหนดจากสถานที่ตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์นั้น
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2548

42,276.97
33.73
141.16
42,451.86
32,548.68
6,983.69
39,532.37
2,919.49
386.69
1,330.16
1,202.64

46,641.00
24.44
43.63
46,709.07

35,608.95
6,932.13
42,541.08

4,167.99
302.94
1,896.70
1,968.35

รายได�
ดอกเบี้ยรับ
รายได�อื่น
รวมรายได�

ต�นทุนขาย
ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร
รวมค�าใช�จ�าย
กำไรก�อนดอกเบี้ยจ�ายและภาษีเงินได�

ธุรกิจเบียร�และน้ำดื่ม

2549

2548

13,533.86
1,263.96
3,281.67
8,988.23

32,061.52
7,343.53
39,405.05

52,810.99
33.75
94.17
52,938.91

ธุรกิจสุรา

2,743.99
20,716.07
2,571.89
26,031.95
11,368.59
4,812.41
16,181.00

2,823.32
19,940.44
1,680.17
24,443.93
5,567.24
4,615.66
10,182.90
1,350.45
4.98
2,025.26
2.20

สินค�าคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� - สุทธิ
สินทรัพย�อื่น
รวมสินทรัพย�

เงินกู�ยืมรวม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

รายจ�ายฝ�ายทุน
- สินทรัพย�ถาวร
- สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
ค�าเสื่อมราคา
ค�าใช�จ�ายตัดบัญชี

6,395.43
4.80
1,902.56
16.42

2548

ธุรกิจเบียร�และน้ำดื่ม

11,380.03
1,187.26
2,276.93
7,915.84

33,002.21
7,169.68
40,171.89

51,428.33
25.90
97.69
51,551.92

2549

2549

ข�อมูลเกี่ยวกับผลได�เสียตามส�วนงานธุรกิจ

ดอกเบี้ยจ�าย
ภาษีเงินได�
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

ข�อมูลเกี่ยวกับผลได�เสียตามส�วนงานธุรกิจ

2,606.06
7.65
2,238.02
44.83

13,012.17
7,837.00
20,849.17

25,077.45
25,673.45
5,298.09
56,048.99

2549

37.31
51.23
7.78
(21.70)

995.25
177.31
1,172.56

1,205.04
1.07
3.76
1,209.87

481.49
5.26
2,228.60
59.87

27,557.96
8,507.07
36,065.03

67.83
0.24
126.29
0.09

571.33
45.45
616.78

254.25
0.23
120.54
0.03

1,029.88
78.08
1,107.96

118.99
1,736.57
144.80
2,000.36

(ล�านบาท)
25,598.22
275.07
25,241.98 1,681.17
5,079.23
562.75
55,919.43 2,518.99

ธุรกิจแอลกอฮอล�

128.97
50.48
79.64
(1.15)

14.20
0.19
91.21
124.21

357.57
1,019.54
1,377.11

139.32
2,237.08
191.20
2,567.60

170.84
63.27
85.47
18.65

1,288.79
779.74
2,068.53

285.82
2,333.22
566.25
3,185.29

2548

(4.98)
(1.46)
(3.52)

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

2549

(27.41)
(4.10)
(23.31)

6,068.29 (6,646.40) (5,962.09)
461.61 (2,048.90) (1,774.32)
6,529.90 (8,695.30) (7,736.41)

2548

2548

388.40
31.32
141.48
215.60

6,365.11
454.34
6,819.45

2549

ธุรกิจสุรา

244.90
42.14
51.71
151.05

471.34
165.74
637.08

2548

ตัดรายการระหว�างกัน

2549

6,633.04 (8,631.58) (7,686.77)
5.11
(4.10)
(1.46)
20.72
(87.03)
(53.16)
6,658.87 (8,722.71) (7,741.39)

2548

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

2549

(ล�านบาท)
869.18 7,155.13
0.39
9.14
12.41
43.58
881.98 7,207.85

2548

ธุรกิจแอลกอฮอล�

2549

4,038.54
13.06
4,480.78
171.33

19,508.31
13,517.65
33,025.96

28,315.16
49,532.14
7,732.21
85,579.51

2549

15,946.32
1,568.65
4,322.89
10,054.78

69,325.12
12,684.56
82,009.68

97,797.92
56.45
101.63
97,956.00

2549

2548

2548

7,302.01
73.56
4,337.17
94.97

41,245.22
14,177.30
55,422.52

28,747.02
50,027.84
8,362.17
87,137.03

รวม

16,822.24
1,741.81
4,743.18
10,337.25

65,187.74
13,180.25
78,367.99

94,903.41
71.52
215.30
95,190.23

รวม

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทสำหรับงบการเงินรวมปี 2549 และ 2548 มีดังนี้

2549
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
รวม

95,106.26
2,849.74
97,956.00

21. รายได้อื่น
2549

รายได้

งบการเงินรวม

2548

92,362.87
2,827.36
95,190.23
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สินทรัพย์ถาวร

2549

2548

48,031.73
1,500.41
49,532.14

48,501.26
1,526.58
50,027.84

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

4.87
4.87

0.01
2.02
2.03

(ล้านบาท)
รายได้จากการขายเศษวัสดุ
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลับรายการค่าสิทธิบัตรค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

31.79
1.69
44.46
77.94

22. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
2549

20.19
11.98
43.78
41.86
75.45
193.26

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

98.06
522.48
11.23
24.08
14.97
272.50
943.32

84.16
420.58
25.68
7.84
184.37
722.63

(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
กำลังการผลิตว่างเปล่า
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวม

3,993.54
3,095.15
1,679.04
806.09
515.68
129.34
2,465.72
12,684.56

4,949.79
2,946.54
2,165.00
642.18
541.19
1,935.55
13,180.25

23. ค่าใช้จ่ายพนักงาน
2549
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

321.36
154.13
5.35
41.64
522.48

288.25
116.75
0.05
15.53
420.58

(ล้านบาท)
เงินเดือนและค่าแรง
โบนัส
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่น ๆ
รวม

3,265.19
637.22
9.37
785.91
4,697.69

3,064.57
564.84
6.05
781.49
4,416.95

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

22,412

20,134

(จำนวนคน)

335

281

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของ
กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึง อัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2
ถึง อัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนด
ของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

24. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณจากกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว ตามวิธี ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

10,078.65

10,132.78

(ล้านบาท)
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ

10,054.78

10,337.25

หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

(ล้านหุ้น)
หุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ทีอ่ อกจำหน่ายวันที่ 29 พฤษภาคม 2549
ผลกระทบจากหุน้ ทีอ่ อกจำหน่ายวันที่ 3 กรกฎาคม 2549
หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี
ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

22,000.00
1,453.27
331.88

22,000.00
-

22,000.00
1,453.27
331.88

22,000.00
-

23,785.15

22,000.00

23,785.15

22,000.00

25. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้รับอนุญาตให้นำ
ผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
กำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา
(ค) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีนั้น
เนื่องจากเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริม
การลงทุน

สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ในปี 2547 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดภาษีอากร และให้จัดตั้งพื้นที่โรงงาน
ของบริษัทดังกล่าวเป็นเขตปลอดอากร โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ทั้งอากรนำเข้าและส่งออก ภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพาสามิต ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

26. เงินปันผล

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี
2548 จำนวนทั้งสิ้น 5,280 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 2549 รวม
เป็นจำนวนเงิน 2,762.10 ล้านบาท ในอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จา่ ยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2549

27. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ
จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อ
การเก็งกำไรหรือการค้า
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทเนื่องจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอก
เบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (หมายเหตุข้อ 15) กลุ่มบริษัทได้จัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้มั่นใจว่าให้อัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม
ส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
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ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบดุลเป็นรายการที่
เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ถูกใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของกลุ่มบริษัท

เงินตราต่างประเทศ

2549

งบการเงินรวม
เงินบาท

เงินตราต่างประเทศ

2548

เงินบาท

สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
อื่นๆ
รวม

(ล้าน)

(ล้านบาท)

(ล้าน)

(ล้านบาท)

1.10
0.75
0.12
0.12
		

39.57
35.55
3.78
0.06
1.38
80.34

0.19
0.15
-

7.84
0.11
3.57
11.52

หนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
อื่นๆ
รวม

9.98
2.27
1.26
0.22
0.92
		

362.17
108.22
89.42
6.47
4.81
571.09

7.28
0.79
0.54
0.24
0.05

299.02
38.62
38.12
7.42
0.39
383.57

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(มูลค่าตลาด)
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
รวม

53.25
16.18
7.62
0.87
		

1,919.99
771.15
539.64
24.88
3,255.66

16.24
20.17
5.41
3.97

667.39
991.86
384.81
119.55
2,163.61

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(มูลค่าตลาด)
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
รวม

63.60
		

1,500.61
1,500.61

1.20
-

49.16
49.16

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำหนด
ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของลูกค้า โดยไม่มีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ณ วันที่ในงบดุล ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบดุล อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่า
จะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อ
การดำเนินงานของกิจการและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหนี้สินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน กลุ่มบริษัทมี
การพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้สินภายใต้เครื่องมือทางการเงิน

28. ภาระผูกพัน
2549
ภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
สกุลเงินบาท
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
รายการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ต่ยงั ไม่ได้ทำสัญญา
สกุลเงินบาท
สกุลเงินยูโร

2548

2549

2548

(ล้านบาท)
620.82
8.59
0.06
2.97
0.11

1,330.20
7.44
-

11.00
0.11

132.69
-

2,914.15
0.56

2,927.79
-

1,633.70
-

1,259.79
-

2549
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี
ระยะเวลามากกว่าห้าปี
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2548

2549

2548

23.78
37.77
61.55

19.51
31.17
50.68

(ล้านบาท)
284.52
284.46
18.93
587.91

275.75
214.12
0.26
490.13
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นอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเพิ่มเติม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังต่อไปนี้
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สัญญาซื้อวัตถุดิบ (มอลต์และฮอป)
สัญญาซื้อกากน้ำตาล
สัญญาจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
สัญญาโฆษณาและสปอนเซอร์
สัญญาที่ปรึกษาควบคุมการผลิตเบียร์
สัญญาจ้างบริการอื่น ๆ
สัญญาขายวัตถุดิบ

ล้านบาท

ล้านดอลลาร์
สหรัฐ

ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย

ล้านยูโร

ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง

1,727.81
309.13
122.52
31.68
32.43
6.66

44.12
0.14
-

-

9.39
-

6.24
-

(ก) ในระหว่างปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อย 4 แห่ง ทำสัญญาว่าจ้างผู้ชำนาญการผู้หนึ่งในการควบคุมดูแลการผลิตและปรุงสุรา “หัวเชื้อ
สุรา” โดยมีระยะเวลาจ้าง 40 ปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2587 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทและบริษัทย่อย
มีภาระต้องจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ชำนาญการเป็นรายเดือน รวมเดือนละ 4.3 ล้านบาท โดยเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ทุกๆ รอบ 12 เดือน ใน
ช่วงเวลา 20 ปีแรก นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 หลังจากนั้น นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไปจนครบกำหนดตามสัญญา
จะจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือน รวมเดือนละ 250,000 บาท ค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 1,766.20 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 ค่าจ้างที่จะจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือมีจำนวนเงิน 1,636.72 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 บริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 4 ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาข้างต้นซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2549 โดยบริษัทจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างจำนวนเงิน 375 ล้านบาท และบริษัทย่อย 4 แห่ง จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างจำนวนเงินรวม 1,625
ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2549 เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ผู้รับจ้างยินยอมรับจ้างทำงานให้รวมทั้งปฏิบัติตามคำรับรองที่ได้ให้แก่บริษัท
และบริษทั ย่อย ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงบริษทั และบริษทั ย่อยมีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก ผูร้ บั จ้างได้ไม่เกินจำนวนเงินรวม 2,000 ล้านบาท
ในกรณีที่ผู้รับจ้างจงใจปฏิบัติผิดสัญญาโดยไม่แก้ไขให้ถูกต้อง รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น
ค่าจ้างทั้งสิ้นภายใต้สัญญาทั้งส่วนที่บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายไปแล้วและส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายมีจำนวนเงินรวม 3,766.20 ล้านบาท
(ข) ในระหว่างปี 2548 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ต่อสัญญาสปอนเซอร์กับสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันในสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 3 ปี นับ
แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปทั่วโลก ภายใต้เงื่อนไขของ
สัญญา บริษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินขัน้ ต่ำจำนวน 0.50 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ และสูงสุดจำนวน 2.90 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ
ต่อปี โดยขึ้นอยู่กับผลงานของทีมฟุตบอลเอฟเวอร์ตันในแต่ละปี

29. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวนเงินรวม 167.82 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกไว้เป็นค่า
ใช้จ่ายจำนวน 16.50 ล้านบาท และเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 151.32 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการฟ้องร้อง
ต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อเพิกถอนการประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินดังกล่าว (ตามจำนวนที่บันทึกไว้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น)
โดยในปี 2547 ถึง 2549 ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทย่อยจ่ายค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 18.10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้
ชำระค่าภาษีดังกล่าว และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน
ปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลางและศาลฎีกา ทั้งนี้ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษัทย่อย
ดังกล่าวมีความเห็นว่าแนวโน้มที่บริษัทจะชนะคดีมีอยู่สูง

30. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุลที่สำคัญมีดังนี้
(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทใช้วงเงินกู้
ระยะยาวจำนวนเงิน 4,500 ล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อเพิ่มทุนใน International Beverage Holdings Ltd. จำนวน 980
ล้านเหรียญฮ่องกง
(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ
ไทยเบฟทาวเวอร์ให้แก่บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาขายสุทธิ 819 ล้านบาท โดยมีกำไรจาก
การขายโครงการจำนวน 131.86 ล้านบาท
(ค) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอการจ่าย
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนเงิน 5,524.20 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลใน
อัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,762.10 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นจำนวน
เงิน 2,762.10 ล้านบาท
(ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
- อนุมตั หิ ลักการให้ Pacific Spirits (UK) Limited กูเ้ งินประเภท Term Loan จาก Barclays Bank PLC. จำนวนเงิน 24 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ
- อนุมัติหลักการให้ Inver House Distillers Limited ใช้วงเงินสินเชื่อกับ Barclays Bank PLC. จำนวนเงิน 16 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง
- อนุมัติหลักการให้บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 3,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 5,000
ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

31. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการในงบการเงินของปี 2548 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี 2549

32. มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่ 26/2549 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง “งบการ
เงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย“ ประกาศของสภาฯ ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทใหญ่ที่มีการลงทุนในบริษัทย่อย
กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วม หรือบริษัทร่วมที่ไม่จัดจำแนกเป็นการลงทุนสำหรับ “การถือเพื่อขาย“ บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธี
ราคาทุน หรือตามเกณฑ์การรับรู้และ การวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการบังคับใช้) แทนวิธีส่วนได้เสียซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน
ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 แต่สามารถนำไปปฏิบัติ
ก่อนวันที่ดังกล่าวได้
บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษัท จากการ
บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียเป็นการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ซึ่งจะเริ่มใช้วิธีราคาทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป
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33. ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(ไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทาน)
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งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย (“มาตรฐานการบัญชีไทย”) ซึ่งมีข้อแตกต่างที่สำคัญบาง
ประการจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (“IFRS”) การเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เป็นการสรุปข้อแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่าง
มาตรฐานการบัญชีไทยและ IFRS ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และรายการกระทบยอดของกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือ
หุ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทยเป็น IFRS ข้อมูลทั้งที่สรุปไว้และรายการกระทบยอดมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น
แต่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสรุปไว้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
(ก) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชีไทยคาดว่าจะนำมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ มาใช้ปฏิบัติในปี 2550 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญไม่แตกต่างกันกับมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันถือปฏิบัติได้ การบัญชีสำหรับภาษี
เงินได้ใช้หลักตั้งหนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายชำระในระหว่างงวดภายใต้กฎหมายภาษีอากรของประเทศไทย โดยไม่มีการกล่าว
เป็นพิเศษในมาตรฐานการบัญชีไทย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่เลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 และไม่รับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภายใต้ IFRS ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใช้งบดุลเป็นหลัก ซึ่งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี รายการภาษีเงินได้ตัดบัญชี
พิจารณาจากการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างงวด สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรับรู้
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้ประโยชน์
(ข) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงผลประโยชน์จากการเลิกจ้าง
การเกษียณอายุ และผลประโยชน์หลังเกษียณอายุ กลุ่มบริษัทมีข้อผูกพันในการจ่ายผลประโยชน์ให้กับพนักงาน คือ การจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนที่ออกให้กับพนักงาน การจ่ายผลตอบแทนในการเกษียณอายุและการจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง
โดยไม่สมัครใจตามที่กฎหมายกำหนด ผลประโยชน์จากการเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงระยะ
เวลาในการทำงานและเงินเดือนของพนักงาน ขณะที่ยังไม่ได้มีมาตรฐานการบัญชีไทยในเรื่องดังกล่าว การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ การจ่ายผลตอบแทนในการเกษียณอายุและการจ่ายชดเชยจากการเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจตามที่กฎหมายกำหนดจะรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ภายใต้ IFRS ผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ดังนั้น
ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเลิกจ้างงานจะบันทึกเป็นหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่อเมื่อกิจการมีภาระผูกพันโดยชัดเจนที่จะเลิกจ้างพนักงาน
หรือกลุ่มพนักงานก่อนวันเกษียณอายุตามปกติหรือให้ผลประโยชน์ในการเลิกจ้างเนื่องมาจากการเสนอให้มีการลาออกจากงานด้วย
ความสมัครใจ
ผลประโยชน์จากการเกษียณอายุของพนักงานรับรู้เป็นหนี้สินด้วยจำนวนสุทธิรวมของมูลค่าปัจจุบันของข้อผูกพัน ณ วันที่ในงบดุลหัก
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตามแผนผลประโยชน์ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายด้วยจำนวนสุทธิรวมของค่าบริการในปัจจุบัน ค่าดอกเบี้ย
ค่าบริการในอดีต และกำไรและขาดทุนจากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(ค) เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีไทยได้มีข้อกำหนดในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน แต่มีแนวทางอย่างจำกัดเกี่ยวกับการรับรู้
และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ในงบดุล อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
ภายใต้ IFRS เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์รับรู้ในงบดุลเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ง
เป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายไป (ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์) หรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับ (ในกรณีที่เป็นหนี้สิน) โดยต้นทุนในการจัด
ทำรายการจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน ภายหลังจากการรับรู้ในเริ่มแรกตราสารอนุพันธ์
ทางการเงินจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนรวม
(ง) สินทรัพย์ลงทุน
ตามมาตรฐานการบัญชีไทยที่ดินที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าจัดประเภทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดินดังกล่าว
แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หักขาดทุนจากการด้อยค่า การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการตีราคาเพิ่มขึ้นแสดงในส่วนทุน
ภายใต้ IFRS สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าจัดประเภทเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ลงทุนและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 40 เรื่อง สินทรัพย์ลงทุน ซึ่งมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 40 อนุญาตให้กิจการเลือก
ที่จะใช้วิธีการบัญชีตามมูลค่ายุติธรรมหรือตามวิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน
วิธีการบัญชีตามมูลค่ายุติธรรมกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมดด้วยราคายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ลงทุนจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนสุทธิในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ตามวิธีราคาทุน ที่ดินและอาคารที่ถือไว้เพื่อเป็นสินทรัพย์ลงทุนจะวัดมูลค่าในราคาทุนหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่า
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลตาม IFRS กลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีราคาทุน ซึ่งสินทรัพย์ลงทุนประกอบด้วยที่ดินและอาคาร แต่
การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยมีการตีราคาเฉพาะที่ดินไม่รวมอาคาร
(จ) การรวมธุรกิจ (ค่าความนิยม)
มาตรฐานการบัญชีไทยกำหนดให้ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจต้องถูกตัดจำหน่ายอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
ค่าความนิยมนั้น อย่างไรก็ตาม อายุการให้ประโยชน์ของค่าความนิยมจะไม่เกิน 20 ปีนับจากวันที่เริ่มรับรู้ค่าความนิยมดังกล่าว
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ กำหนดให้ค่าความนิยมที่ได้มาต้องถูกวัดค่า และแสดงด้วยราคาทุนหักขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม ดังนั้น ค่าความนิยมจะไม่ถูกตัดจำหน่ายแต่จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี และเมื่อมีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

		

2549

กำไรสุทธิรวม

2548

(ล้านบาท)
ตามที่แสดงในงบการเงินรวมที่จัดทำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีไทย
บวก (หัก) : ผลแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย
และตาม IFRS (สุทธิจากภาษีเงินได้)
(ก) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ข). ผลประโยชน์พนักงาน
(ค) เครื่องมือทางการเงิน
(ง) การรวมธุรกิจ (ค่าความนิยม)
จำนวนที่แสดงภายใต้การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ - IFRS

		

10,054.78

10,337.25

		
		
		
		

16.12
(61.65)
(44.69)
18.74

128.58
(54.95)
13.98
34.73

9,983.30

10,459.59

			

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

		

2549

2548
(ล้านบาท)

ตามที่แสดงในงบการเงินรวมที่จัดทำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีไทย
บวก (หัก) : ผลแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย
และตาม IFRS (สุทธิจากภาษีเงินได้)
(ก) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ข) ผลประโยชน์พนักงาน
(ค) เครื่องมือทางการเงิน
(ง) สินทรัพย์ลงทุน
(จ) การรวมธุรกิจ (ค่าความนิยม)
จำนวนที่แสดงภายใต้การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ - IFRS

		

52,553.55

31,714.50

			
		
		
		
		

(1,428.73)
(520.73)
(70.54)
(50.86)
73.29

(1,444.90)
(459.09)
(25.85)
(50.86)
54.55

			

50,555.98

29,788.35

√“¬ß“π√“¬°“√°—∫°‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π
รายงานประจำปี 2549 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
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รายการในงบกําไรขาดทุน

รายการ
รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนขาย
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
สุทธิ - ค่าใช้จ่าย

Reference
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6

4,977,498,478.12
109,000,366.16
274,214,504.09
5,360,713,348.37
5,163,926,236.49

ณ 31 ธค. 49
สินทรัพย์

รายการในงบดุล
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่าย
เงินกู้ยืมและเงินทดรองรับ
ซื้อทรัพย์สิน
รวม
สุทธิ - หนี้สิน

ยอดสะสม
มค.-ธค. 49
ค่าใช้จ่าย

เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 9
เอกสารแนบ 10
เอกสารแนบ 11

21,080,549.67
64,334,647.95
3,762,175.70
89,177,373.32

รายได้
178,462,319.37
22,383.56
18,302,408.95
196,787,111.88

หนี้สิน
819,305,613.29
4,837,787,398.32
5,657,093,011.61
5,567,915,638.29
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เอกสารแนบ 1
รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการ
ม.ค. - ธ.ค. 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท

ประเภทรายการ

บจก.แอลเอสพีวี
บจก.บางนากลาส
บจก.พิเศษกิจ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
บจก.น้ำตาลทิพย์ (1999)
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บจก.ไทยเบเวอร์เรจแคน
บมจ.ไทยเจริญประกันภัย
บจก.พลาสติกเอกชน
บจก.โกลเด้นเวลธ์
บจก.ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้
แมนเนจเม้นท์
บจก.ที.ซี.ซี แคปปิตอล
บจก.สยามประชาคาร
บจก.อาคเนย์ประกันภัย(2000)
บจก.อาคเนย์ประกันชีวิต
บจก.พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย)
บจก.ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์
บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง
บจก.เจริญวรรณกิจ
บจก.ทีซีซี อะโกร จํากัด

ค่าบริการจัดซื้อ
ค่าบริการจัดซื้อ ขายแก้ว
ขายเศษวัสดุ
ขายเศษกระดาษ ค่าจ้างทําของ
ค่าบริการจัดซื้อ ค่าจ้างทําของ
ค่าบริการจัดซื้อ
ค่าบริการจัดซื้อ
ค่าบริการจัดซื้อ
ขายน้ำดื่ม ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าจ้างทําของ
ค่าบริการจัดซื้อ ขายน้ำดื่ม
ค่าจ้างทําของ
ขายน้ำดื่ม
ค่าบริการจัดซื้อ
ขายสินค้า
ขายน้ำดื่ม
ขายน้ำดื่ม
ขายน้ำดื่ม
ค่าโฆษณา ขายน้ำดื่ม
ค่าโฆษณา
ขายสินค้า
ขายสินค้า
ขายสินค้า
ขายน้ำดื่ม
ค่าบริการก่อสร้าง
ค่าโฆษณา

จํานวนเงิน
163.90
1,113,052.25
28,603,942.90
106,485,976.91
3,639,073.98
270,630.64
366,567.52
8,195.52
2,455,215.78
92,651.77
191,730.76
16,861.91
23,048.88
2,155.00
10,692.00
545,504.09
89,671.92
24,195.72
4,316,209.73
569,130.89
1,251,691.46
123,766.76
392,577.29
60,314.04
23,210.00
48,406.32
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เอกสารแนบ 1
รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการ
ม.ค. - ธ.ค. 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท

ประเภทรายการ

บจก.ธาราโฮเต็ล
กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์
บจก.บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง
บจก.โออิชิ เทรดดิ้ง
บจก.เลควิว แลนด์
บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
บจก.ทีซีซี แลนด์
บจก.ทีซีซีซีแอล เสนา
บจก.ทีซีซีซีแอล นราธิวาส
บจก.ทีซีซีซีแอล สุขุมวิท 24
บจก.ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น
Madrigal Trading Limited
รวม

ขายสินค้า
ขายน้ำดื่ม
ค่าบริการก่อสร้าง
ขายสินค้า
ขายสินค้า
ขายน้ำดื่ม
ขายสินค้า
ขายสินค้า ค่าโฆษณา
ขายสินค้า ค่าโฆษณา
ค่าโฆษณา
ขายสินค้า
ขายสินค้า

จํานวนเงิน
257,167.84
7,883.84
1,117,114.90
10,730,337.14
671,787.00
177,684.55
76,782.78
1,778,224.53
1,936,009.72
2,219,626.17
1,569,014.29
7,196,048.67
178,462,319.37

เอกสารแนบ 2
ดอกเบี้ยรับ
ม.ค. - ธ.ค. 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท

ประเภทรายการ

จํานวนเงิน

บจก.พลาสติกเอกชน
รวม

ดอกเบี้ยรับ

22,383.56
22,383.56
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เอกสารแนบ 3
รายได้อื่น
ม.ค. - ธ.ค. 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท

ประเภทรายการ

บจก.วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง
บจก.พิเศษกิจ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.พูลเพิ่มการสุรา
บจก.น้ำตาลทิพย์ (1999)
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย
บจก.ไทยเบเวอร์เรจแคน
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.ไทยเจริญประกันภัย
บจก.พลาสติกเอกชน
บจก.อาคเนย์ประกันภัย (2000)
บจก.ทีซีซี อะโกร จํากัด
บจก.บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง
บจก.โออิชิ เทรดดิ้ง
บจก.โรงแรมแม่ปิง (1988)

ค่าเช่าและค่าบริการ
ขายเศษวัสดุ
ขายเศษวัสดุ
ค่าโทรศัพท์
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าชดเชยเอกสารเสียหาย
ขายเศษวัสดุ ค่าชดเชยขวดเสียหาย
ชดเชยค่าเบียร์
ค่าสนับสนุนกิจกรรมของไทยเบฟเวอเรจ
ค่าชดเชยเอกสารเสียหาย
ค่าขนส่ง (พนักงาน)
ค่าสนับสนุนกิจกรรมของไทยเบฟเวอเรจ
กําไรจากการขายสินทรัพย์
เบิกชดเชยค่าโทรศัพท์
ค่าเช่า
ค่าเช่าแผงลอย ขายเบ็ดเตล็ด
เบิกชดเชยค่าสาธารณูปโภค

76,000.00
12,935,820.55
206,125.13
995.00
102,504.32
4,000.00
2,557,155.84
36,283.50
186,915.89
896,628.69
3,500.00
269,041.89
5,616.88
3,479.20
96,000.00
715,800.00
6,542.06

Mong Reththy Investment Cambodia
Oil Palm Co.,Ltd.

ขายเครื่องกําเนิดไอน้ำ

200,000.00
18,302,408.95

Best Spirits (China) Company Limited

รวม

จํานวนเงิน
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เอกสารแนบ 4
ต้นทุนขาย
ม.ค. - ธ.ค. 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท

ประเภทรายการ

บจก.ประเสริฐสุขการสุรา
บจก.สุราพิเศษรุ่งโรจน์
บจก.บางนากลาส
บจก.พิเศษกิจ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
บจก.น้ำตาลทิพย์ (1999)
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บจก.ไทยเบเวอร์เรจแคน
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.ไทยเจริญประกันภัย
บจก.พลาสติกเอกชน
บจก.โกลเด้นเวลธ์
บจก.อาคเนย์ประกันภัย(2000)
บจก.อาคเนย์ประกันชีวิต
บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมเนจเม้นท์
บจก.พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย)
บจก.ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์
บจก.ทีซีซี อะโกร จํากัด
บจก.ธาราโฮเต็ล
กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล

ซื้อขวด
ค่าสาธารณูปโภค
ซื้อขวด
ซื้อภาชนะบรรจุ
ซื้อขวด
ซื้อโมลาส
ซื้อโมลาส
ซื้อโมลาส
ซื้อโมลาส
ค่าเช่ารถยนต์
ซื้อพาเลท ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ
ซื้อภาชนะบรรจุ
ซื้อขวด
ค่าเบี้ยประกันภัย
ซื้อกล่อง
ค่าบริการ
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ซื้อโมลาส
ซื้อสมุนไพร
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าเช่าที่ดิน

จํานวนเงิน
12,780.67
858,955.00
43,721,931.02
819.00
917,990,521.65
39,835,349.91
23,952,535.10
52,539,291.90
7,652,426.80
3,886,305.15
1,636,312.50
31,120,606.41
1,070,207,042.28
1,971,160,065.11
35,542,637.78
2,381,280.00
18,705.00
29,111,175.21
792,388.60
93,457.94
293,996.88
319,508.38
32,078,860.08
3,305,220.00
18,859.81
1,003,120.75
14,239,860.00

172

เอกสารแนบ 4
ต้นทุนขาย
ม.ค. - ธ.ค. 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท

ประเภทรายการ

ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์
บจก.บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง
บมจ.อินทรประกันภัย
บจก.โรงแรมแม่ปิง (1988)
บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
ไดนามิค แอสเส็ทส์
บจก.แพน-เปเปอร์ (1992)

ค่าจ้างทําของ
ค่าบริการ
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

T.C.C. Ningbo Best Spirits Co., Ltd.
Madrigal Trading Limited

ค่าเช่าที่ดิน
ซื้อกระดาษ
ซื้อสุรา
ซื้อสุรา

รวม

จํานวนเงิน
1,986,825.00
159,478.00
5,280,409.59
1,162,263.42
534,200.63
50,808,000.00
93,055.00
8,342,644.66
625,357,588.89
4,977,498,478.12

เอกสารแนบ 5
ดอกเบี้ยจ่าย
ม.ค. - ธ.ค. 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท

ประเภทรายการ

บจก.อาคเนย์แคปปิตอล

ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

Great Oriole Limited
รวม

จํานวนเงิน
291,126.04
108,709,240.12
109,000,366.16
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เอกสารแนบ 6
ค่าใช้จ่ายอื่น
ม.ค. - ธ.ค. 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท
บจก.สุราพิเศษรุ่งโรจน์
บจก.วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง
บจก.พิเศษกิจ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.น้ำตาลทิพย์ (1999)
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.ไทยเจริญประกันภัย
บจก.สุราสัมพันธ์
บจก.ภัทรลานนา
บจก.พลาสติกเอกชน
บจก.โกลเด้นเวลธ์
บจก.ที.ซี.ซี แคปปิตอล
บจก.สยามประชาคาร
บจก.อาคเนย์ประกันภัย(2000)
บจก.อาคเนย์ประกันชีวิต
บจก.พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย)
บจก.ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล
บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง
บจก.ทีซีซี อะโกร จํากัด
บจก.ธาราโฮเต็ล
กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์
บจก.ชลิตลาภ

ประเภทรายการ

ค่าสาธารณูปโภค
เบิกชดเชยค่าสาธารณูปโภค
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
เบิกชดเชยค่าพัสดุบรรจุ
ซื้อน้ำตาล
ค่าเช่ารถยนต์
ค่าพาเลทเสียหาย
ค่าที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ
ค่าบริการ
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม
ค่าเช่า ค่าบริการ
ค่าเช่า ค่าบริการ
ค่าบริการ
ค่าบริการ
ค่าเช่า ค่าบริการ
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่ารับรอง
ค่ารับรอง
ค่าฝึกอบรมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่ารับรอง
ค่าเช่าสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่า ค่าบริการ
Silvercord Capital Co.,Ltd.
ค่าเช่าสํานักงาน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล ค่าเช่า ค่าบริการ

จํานวนเงิน
17,137.79
(984.00)
301,628.70
(225,133.65)
81,448.01
81,984,478.98
3,149,575.00
19,545,295.94
600.00
24,315,684.61
3,426,876.00
240,000.00
892,493.97
68,330.00
558,879.31
503,600.00
8,741,278.62
5,719,080.80
52,170,775.41
17,699,710.04
157,901.84
747.66
6,122,575.17
5,273,646.72
180,000.00
206,166.97
918,395.00
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เอกสารแนบ 6
ค่าใช้จ่ายอื่น
ม.ค. - ธ.ค. 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท

ประเภทรายการ

บจก.บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง
บจก.บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง
บมจ.อินทรประกันภัย
บจก.โรงแรมแม่ปิง (1988)
บจก.เลควิวกอล์ฟ แอนด์ ยอร์ชคลับ
บจก.เลควิว แลนด์
บจก.ดิ อิมพีเรียลเลควิวโฮเต็ล แอนด์ กอล์ฟคลับ
บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ

ค่ารับรอง
ค่าบริการ
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่ารับรอง
ค่ารับรอง
ค่ารับรอง
ค่ารับรอง
ค่ารับรอง
ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่ารับรอง
ค่ารับรอง ค่าฝึกอบรมสัมมนา

The Imperial Angkor Palace Hotel Co., Ltd.
Kampuchea Liquor Trading Co., Ltd.
บจก.ทีซีซี แลนด์ เลเชอร์
บจก.ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
ไดนามิค แอสเส็ทส์

Best Wishes Co., Ltd
บจก.แพน-เปเปอร์ (1992)
รวม

ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเช่าสํานักงาน
ซื้อกระดาษ

จํานวนเงิน
312,453.99
90,000.00
1,029,669.32
5,434,790.80
1,594,882.05
550,487.04
732,632.87
8,923,505.55
433,760.37
474,804.58
2,477,115.34
11,615,573.06
2,177,323.39
6,220,116.84
97,200.00
274,214,504.09
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เอกสารแนบ 7
ลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท
บจก.แอลเอสพีวี
บจก.พิเศษกิจ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
บจก.น้ำตาลทิพย์ (1999)
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บจก.โกลเด้นเวลธ์
บจก.ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
บจก.ที.ซี.ซี แคปปิตอล
บจก.สยามประชาคาร
บจก.อาคเนย์ประกันภัย (2000)
บจก.อาคเนย์ประกันชีวิต
บจก.พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย)
บจก.ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์
บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง
บจก.ทีซีซี อะโกร จํากัด
บจก.ธาราโฮเต็ล
บจก.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์
บจก.บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง
บจก.โออิชิ เทรดดิ้ง
บจก.โรงแรมแม่ปิง (1988)
บจก.เลควิว แลนด์

จํานวนเงิน
60.13
3,848,926.32
6,674,072.21
48,672.06
22,347.74
43,347.12
69.55
27,399.54
18,080.64
26,119.93
11,440.44
49,723.24
7,425.70
16,948.80
850,264.44
231,413.49
129,715.32
2,400.05
35,087.53
13,816.29
37,670.76
30,414.98
48,000.00
73,402.00
2,567,851.20
1,680.00
166,443.81
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เอกสารแนบ 7
ลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท
บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
บจก.ทีซีซี แลนด์
บจก.ทีซีซีซีแอล นราธิวาส
บจก.ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น

Madrigal Trading Limited
รวม

จํานวนเงิน
69,798.24
62,535.74
225.02
228,295.43
5,736,901.95
21,080,549.67

เอกสารแนบ 8
เจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท
บจก.บางนากลาส
บจก.พิเศษกิจ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
บจก.น้ำตาลทิพย์ (1999)
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บจก.ไทยเบเวอร์เรจแคน
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บจก.อาคเนย์ประกันภัย(2000)
บจก.ทีซีซี อะโกร จํากัด
บจก.โรงแรมแม่ปิง (1988)
บจก.แพน-เปเปอร์ (1992)

TCC Ningbo Best Spirits Co., Ltd.
รวม

จํานวนเงิน
205,102.04
59,583,997.27
74,111,881.56
3,348,578.33
39,375.00
51,681.00
23,326.00
126,042,054.16
553,917,295.81
538.21
134,100.00
250,306.36
77,371.70
1,520,005.85
819,305,613.29
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เอกสารแนบ 9
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท
บจก.พิเศษกิจ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย
บจก.ไทยเบเวอร์เรจแคน
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.ไทยเจริญประกันภัย
บจก.เผดิมชัย
บจก.อาคเนย์ประกันภัย (2000)
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์
บจก.ทีซีซี อะโกร
บจก.ชลิตลาภ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล

Best Spirits (China) Company Limited
บจก.บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง
บมจ.อินทรประกันภัย
บจก.ทีซีซี แลนด์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องไดนามิค แอสเส็ทส์

Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co.,Ltd.
รวม

จํานวนเงิน
6,868,887.49
36,872.27
7,974,045.99
6,518,750.00
12,031,250.00
200,801.22
1,462,886.88
38,823.35
7,155.00
1,808,502.29
9,000.00
1,752,939.53
6,671,875.00
1,961,583.00
45,000.00
3,552,900.00
3,722.74
16,000.00
1,150.40
100,000.00
13,038,000.00
234,502.79
64,334,647.95
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เอกสารแนบ 10
เงินกู้ยืมและเงินทดรองรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท
บจก.สุราพิเศษรุ่งโรจน์
บจก.พิเศษกิจ
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
บจก.น้ำตาลทิพย์ (1999)
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บมจ.ไทยเจริญประกันภัย
บจก.สุราทิพย์เวียงพิงค์
บจก.สุราทิพย์สวรรค์วิจิตร
บจก.ที.ซี.ซี แคปปิตอล
บจก.อาคเนย์ประกันภัย(2000)
บจก.พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย)
บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง
บจก.ธาราโฮเต็ล
กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

Silvercord Capital Co., Ltd.
บจก.บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง
บจก.บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง
บมจ.อินทรประกันภัย
บจก.โรงแรมแม่ปิง (1988)
บจก.เลควิวกอล์ฟ แอนด์ ยอร์ชคลับ
บจก.เลควิว แลนด์
บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
บจก.ทีซีซี แลนด์

Kampuchea Liquor Trading Co., Ltd.
บจก.ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น

จํานวนเงิน
172,821.90
29,269.74
67.41
2,587.48
16,608,045.94
9,899,315.15
1,214.45
65,400.00
65,100.00
51,049.70
41,322,276.32
10,883,063.89
106,450.00
923,941.06
59,528.00
231,213.34
69,336.00
13,910.00
3,533,743.69
1,491,366.15
151,490.00
234,738.75
400,753.38
400,000.00
413,021.13
6,666,224.54
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เอกสารแนบ 10
เงินกู้ยืมและเงินทดรองรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องไดนามิค แอสเส็ทส์

Great Oriole Limited
บจก.แพน-เปเปอร์ (1992)
รวม

จํานวนเงิน
1,605.59
4,743,851,305.06
138,559.65
4,837,787,398.32

เอกสารแนบ 11
ซื้อทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หน่วย : บาท)
บริษัท
บจก.แอล เอส พี วี (2001)
บจก.ภาคสิริ
บจก.เปี่ยมผลการค้า
บจก.วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บจก.สุโขทัยมาร์เก็ตติ้ง
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บจก.บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง
บจก.ที.ซี.ซี แคปปิตอล
รวม

จํานวนเงิน
616,000.00
638,505.00
788,508.78
25,000.00
301,476.92
4,500.00
176,175.00
1,211,700.00
310.00
3,762,175.70
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ภาคผนวก
การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสําหรับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
1. ความเดิม
คณะกรรมการของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) อ้างถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2550 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจําปี 2549 ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
(“การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ”) ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2550 และ (ข) มติการประชุมที่ 9 เกีย่ วกับ “ธุรกิจพิเศษ” ตามทีก่ าํ หนดไว้
ในหนังสือเชิญประชุม
2. ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ตามหนังสือชี้ชวนของบริษัท ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 (“หนังสือชี้ชวน”) ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (“ธุรกรรม
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น”) นั้นถือเสมือนว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่มีความเสี่ยง
(Entity at Risk) ตามความหมายที่กําหนดไว้ในข้อ 904 (2) ของคู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(“คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์”) ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงค์โปร์ (“ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงค์โปร์”) สามารถเข้าทํา
ธุรกรรมซึ่งเป็นกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ โดยการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกรรมที่ได้
กระทําขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกําหนดทางการค้าปกติ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม
ที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยไว้ในหน้า 124 –148 ของหนังสือชี้ชวนของบริษัท
3. การนําเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
เนื่องจากธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป กรรมการบริษัท
จึงเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2550 เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนกระทั่งถึงการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป
4. รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและการขยายธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้รวมถึงการให้บริการ
การผลิตแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียและโดยบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงพื้นฐานของเหตุผล และผลประโยชน์ต่อบริษัท ขั้นตอนการตรวจสอบ
การกําหนดราคาของธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีสว่ นได้เสีย และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้
นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอเพื่อขยายธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทให้รวมถึงการได้รับ
บริการด้านการผลิตและการจัดจําหน่ายจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่ม และการให้บริการการผลิตต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
เฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้ เหตุผลของการขยายธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับการได้รับบริการด้านการผลิตและการ
จัดจําหน่ายจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่มนั้นคือ เพื่อให้บริษัทได้รับการบริการด้านการผลิตและการจัดจําหน่ายจากบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่มในช่วงการเจริญเติบโตและการขยายตัวด้วยความคล่องตัวและรวดเร็ว ในกรณีที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียเฉพาะ
กลุ่มดังกล่าวสามารถให้บริการแก่บริษัทตามเงื่อนไขที่บริษัทยอมรับได้ตามที่กําหนดไว้ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ในทํานองเดียวกัน หากบริษัทมีกําลังการผลิตมากเกินไป การขยายธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะทําให้บริษัทสามารถให้
บริการการผลิตต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่มนั้นได้ ซึ่งจะช่วยทําให้บริษัทใช้กําลังการผลิตของตนอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ เงื่อนไข
ของการบริการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของบริษัทตามธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
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5. คําแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกําหนดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วและขอยืนยันว่า
(ก) ขั้นตอนการตรวจสอบการกําหนดราคาของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นนับจากวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่
ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(ข) ขั้นตอนการตรวจสอบตามที่กล่าวไว้ในเอกสารแนบนั้นมีความเพียงพอที่จะทําให้แน่ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวจะได้ดําเนินไปตาม
ข้อกําหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
ในระหว่างการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าขั้นตอนการตรวจสอบที่กําหนดนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่
เพียงพอที่จะทําให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นธุรกรรมที่ได้ทําขึ้นตามข้อกําหนดทางการค้าอันเป็นปกติ
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะดําเนินการขออนุมัติธุรกรรมจาก
ผู้ถือหุ้นใหม่ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการตรวจสอบครั้งใหม่
6. ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก
ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทในหุ้นทุนของบริษัท ณ วันที่ 21 มกราคม 2550 และวันที่ 6 มีนาคม 2550
ตามลําดับ สามารถพบได้จากรายงานประจําปีในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งบริษัทจะได้แจกจ่าย
หรือได้แจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
7. การงดออกเสียง
เนื่องจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัท มีส่วนได้เสียในหุ้นของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (ตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้) อีกทั้ง
ยังดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงในบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้ บุคคลดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคล
ดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในส่วนที่
เกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
8. คําแนะนําของกรรมการ
กรรมการดังต่อไปนี้ พิจารณาได้ว่าเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการเสนอการต่ออายุของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
[นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายสมุทร หัตถสิงห์ นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายชูเกียรติ ตั้งพงศ์ปราชญ์
นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
พลเอกชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา นายพรชัย มาตังคสมบัติ นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายสถาพร กวิตานนท์
นายคนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายอึ๊ง ตัก พัน (“กรรมการอิสระ”)] กรรมการอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทําธุรกรรม
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้ และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว (ตามที่ได้อธิบาย
ไว้ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้) เป็นธุรกรรมที่ได้ทําขึ้นตามข้อกําหนดทางการค้าปกติเพื่อก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพของ
กลุ่มบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ตามเหตุผลที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้ กรรมการอิสระแนะนําให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเห็นชอบกับวาระ
ที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่สอง
9. คําแถลงความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านต่างรับผิดชอบสําหรับความถูกต้องของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยกรรมการ
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ได้ดําเนินการสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็นและเหมาะสมทั้งหมดตามความรู้และความเชื่อของตนอย่างดีที่สุด และขอยืนยันว่า
ข้อเท็จจริงและความเห็นที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เพียงพอและถูกต้อง และไม่มีการละเว้นไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสําคัญ
ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
10. การกระทําของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นผู้ที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเองควรจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้สมบูรณ์ และยื่นหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม
11. ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบสําหรับความถูกต้องของคําแถลงหรือความเห็นที่ได้กระทําในภาคผนวกฉบับนี้
การอนุมัติโดยทั่วไปในการดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
บริษัทคาดว่าในการดําเนินธุรกรรมตามปกตินั้น บริษัทอาจยังคงต้องเข้าทําธุรกรรมบางประเภทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของ
บริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงประเภทของธุรกรรมที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมด้านธุรกิจ
การค้าที่ต้องการความรวดเร็ว บริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เข้าทําธุรกรรมกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวสําหรับการดําเนินการธุรกรรมตามปกติของบริษัท หากว่าธุรกรรมดังกล่าวทําขึ้นตามข้อกําหนด
ทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
ตามที่กําหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนสามารถขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการทําธุรกรรม
ประจํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปในทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจําเป็นในการดําเนิน
กิจการประจําวัน ธุรกรรมเหล่านี้อาจไม่รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าทําข้อตกลง หรือการดําเนินธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินกิจการประจําวันของบริษัท
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 920(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ อาจถือได้ว่าบริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
(“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น”) ในการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัทได้ หากข้อมูลตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อ 920(1)(ข) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทนั้น ข้อมูลตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนด 920(1) มีดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ซึ่งบริษัทที่มีความเสี่ยง (ตามคํานิยามที่กล่าวไว้ข้างท้ายนี้) จะดําเนินธุรกรรมด้วย
(ข) ลักษณะของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
(ค) พื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อบริษัทที่มีความเสี่ยง
(ง) วิธีหรือขั้นตอนในการกําหนดราคาธุรกรรม
(จ) ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระว่าวิธีหรือขั้นตอนดังกล่าวในข้อ (ง) เพียงพอหรือไม่เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธุรกรรมทั้งหลายจะมี
การดําเนินการตามข้อกําหนดในทางการค้าปกติและจะไม่ทําให้ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหาย
(ฉ) ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากความเห็นของที่
ปรึกษาการเงินอิสระ และ
(ช) คําแถลงจากบริษัทว่าบริษัทจะดําเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้ง หากวิธีหรือขั้นตอนการดําเนินการในข้อ (ง)
ข้างต้นนั้นเป็นวิธีหรือขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม
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ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะมีผลบังคับใช้จนกว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น (แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน) (1) เมื่อมี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกหลังจากวันจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
สิงคโปร์ หรือ (2) ในวันครบหนึ่งปีแรกนับจากวันจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงต้องดําเนินการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเพื่อการต่ออายุของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
บริษัทที่มีความเสี่ยง (Entities at Risk)
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น “บริษัทที่มีความเสี่ยง” หมายความถึง
• บริษัท
• บริษัทย่อยของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
• บริษัทในเครือของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ กลุ่ม
หรือ กลุ่มและบุคคลที่มีส่วนได้เสียมีอํานาจควบคุมเหนือบริษัทในเครือ
ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รบั อนุมัติ
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสามารถนํามาใช้ได้กับธุรกรรมของกลุ่มบริษัทที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อที่กําหนด
ในตาราง 1 – รายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ (“บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” และ “บุคคลที่
มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติแต่ละราย”)
ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จะต้องอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (Mandated Transactions)
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้หรือการได้รับซึ่งสินค้าและบริการในกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือที่จําเป็นสําหรับการ
ดําเนินกิจการประจําวันของกลุ่มบริษัทที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Interested Persons) (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการซื้อหรือขายสินทรัพย์
การเข้าทําข้อตกลง หรือการดําเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินกิจการประจําวันของบริษัท) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่
ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว (Shareholders’ Mandate) (“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (Mandated Transactions)”) ได้แก่
(ก) การซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการบรรจุหีบห่อ (Packaging Material) จากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงขวดแก้วใหม่และขวดแก้ว
ที่ใช้แล้ว กระป๋องอลูมิเนียม กากน้ำตาล สมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตหัวเชื้อเบียร์ (Beer Concentrate) กล่องกระดาษ (Carton) และ
ฝาครอบ (Cap)
(ข) การทําประกันและการบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทําประกันกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
(ค) การซื้อของใช้เพื่อการบริโภคทุกประเภทในสํานักงานและในสถานที่เก็บสินค้า จากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงกระดาษชําระ
และน้ำตาลสําหรับใช้ในสํานักงาน เศษเหล็ก ถุงใส่มอลท์ และแผ่นไม้
(ง) การได้รับบริการต่างๆ จากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่พัก พาหนะ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับกรรมการของบริษัท และ/หรือ ของบริษัทย่อย การฝึกอบรมพนักงาน การติดต่อสื่อสารด้านโทรคมนาคม และ
การอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ ตลอดจนบริการทําการตลาด การโฆษณา และการบริหารงาน รวมถึงการบริการการผลิตและ
การจัดจําหน่ายสินค้า
(จ) การเช่า หรือการเช่าช่วง สํานักงาน คลังสินค้า รถโดยสาร และที่ดินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
(ฉ) การให้บริการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการพัฒนาสินทรัพย์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
บริการการขาย ตลอดจนการให้บริการการผลิต
(ช) การให้เช่าหรือให้เช่าช่วงสํานักงาน คลังสินค้า รถยนต์โดยสาร และที่ดินกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
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(ซ) การขายผลผลิตพลอยได้ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงปุ๋ย ขวดแก้วที่ใช้แล้ว และเศษวัสดุจากโรงงาน เช่น อลูมิเนียม
เศษแก้ว และเศษกระดาษ
(ณ) การขายเบียร์ สุรา น้ำดื่ม โซดา และสินค้าอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ
(ญ) การให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก)
ถึง (ฌ) ดังกล่าวข้างต้น
ขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Review Procedures for Interested Person Transactions)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ (หากมีข้อกําหนดระบุไว้) ธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งนายอึ๊ง ตัก พัน
(Mr. Ng Tat Pun) ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของการทํา
ธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Lead Independent Director for Interested Person Transactions) (“หัวหน้า
กรรมการอิสระในการพิจารณาการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย”) นอกจากนี้ บริษัทยังกําหนดขั้นตอนการอนุมัติในการ
ทําธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้กระทําขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทําตามเงื่อนไข และข้อกําหนด
ทางการค้าปกติ (On an Arm’s Length Basis and Commercial Terms)
ขั้นตอนการตรวจสอบและข้อจํากัดในการอนุมัติ
โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทได้กําหนดขั้นตอนการอนุมัติในการทําธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Interested Persons) ได้กระทํา
ขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกําหนดทางการค้าปกติ สอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติใน
ทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และบนเงื่อนไขที่มิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่ได้ให้แก่หรือที่ได้รับจาก
บุคคลภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการนําขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนี้มาบังคับใช้

(1) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าและการได้รับบริการ
(ก) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าทั้งหลายที่กระทําเป็นประจําโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท หรือ
ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินกิจการประจําวันของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดหาและการจัดซื้อซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น ธุรกรรมที่กล่าวถึงในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ
“การอนุมัติโดยทั่วไปในการดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย-ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น (General Mandate for
Interested Person Transactions-Mandated Transactions)”) ธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของขั้นตอนการควบคุมภายใน
(Internal Control Procedures) ซึ่งระบุถึงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ เช่น องค์ประกอบของอํานาจในการอนุมัติภายใน ข้อจํากัด
ในการอนุมัติ จํานวนคู่ค้าที่เป็นผู้เสนอราคา (อย่างน้อยสองราย) และขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยหลักการดังกล่าวนี้กําหนดขึ้น
เพื่อให้บริษัทได้รับสินค้าและ/หรือบริการที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดจากการเสนอราคาแข่งขัน(ตามที่เหมาะสม) ดังนั้น ในการ
กําหนดว่าราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียนําเสนอนั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่นั้น จะนําปัจจัยต่างๆ มาใช้ในการ
พิจารณา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงปัจจัยเกี่ยวกับ ตารางเวลาการส่งมอบ การปฏิบตั ิตามรายละเอียดที่กําหนด ความเป็นมาในอดีต
(Track Record) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การให้ราคาพิเศษ (Preferential Rate) ส่วนลดหรือการคืนเงินกรณีที่มีการซื้อ
จํานวนมาก นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวอาจ
จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอํานาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็น
บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม (“ผู้มอี ํานาจอนุมัติ”) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรม ดังนี้
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ข้อจํากัดในการอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
500,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
5,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

รองประธานหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ประธานหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
20,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

รองประธาน และ/หรือประธานจํานวนสองท่าน
หรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัท
ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบ จํานวนสองท่าน โดยหนึ่งในจํานวน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการทําธุรกรรม
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย – ธุรกรรมที่ได้
รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น” ผู้มีอํานาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอเป็น
ธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากหรือเกีย่ วเนือ่ งกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของหัวข้อดังกล่าวข้างต้น
(ข) ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอราคาแข่งขัน (Competitive Quotations) (ตัวอย่างเช่น ไม่มีผู้ขายสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงที่
เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ (โดยพิจารณาถึงจํานวน รายละเอียด ตารางการส่งมอบ และอื่นๆ) หรือหากสินค้านั้น
โดยลักษณะแล้วเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ) ผู้มีอํานาจอนุมัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะเป็นผู้กําหนด
ว่าราคาและเงื่อนไขที่ผู้มีสว่ นได้เสียนําเสนอนั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรมที่ทํากับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
(ค) การซื้อขวดแก้วตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขวดแก้ว ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 ระหว่าง บริษัท บางนา โลจิสติค จํากัด และ
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) (“สัญญาซื้อขายขวดแก้ว”) (Glass Bottle Purchase Agreement) นั้นจะอยู่ภายใต้ธุรกรรม
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ หากว่ามีการแก้ไขเงื่อนไขที่เป็นสาระสําคัญใดๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับราคาซื้อ
ขวดแก้วตามที่สัญญาได้อนุญาตไว้ และการต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขวดแก้ว เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

(2) ธุรกรรมอื่นๆ ที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียอันมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจํา
(ก) บริษัทมีความประสงค์ที่จะดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวต้อง
เป็นธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจํา และเป็นไปในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และจําเป็นต่อการดําเนิน
กิจการประจําวันของกลุ่มบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการขายสินค้า และการให้บริการแก่บุคคลที่มีส่วน
ได้เสีย การให้เช่าหรือการให้เช่าช่วงทรัพย์สินให้แก่ หรือการเช่าหรือการเช่าช่วงทรัพย์สินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่
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ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติตามที่อ้างถึงในข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ (ญ) ภายใต้
หัวข้อ “การอนุมัติทั่วไปในการดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย-ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น” ข้างต้น โดยบริษัท
ประสงค์ที่จะเข้าทําธุรกรรมโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาสินค้าหรือบริการที่จะให้ในขณะนั้น และในราคาตลาดในขณะนั้นสําหรับ
การเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินตามเงื่อนไขทางการค้าปกติที่มิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มสี ่วนได้เสียมากไปกว่า
ที่มีต่อบุคคลภายนอก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้) (รวมทั้ง (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้) การให้ราคาพิเศษ ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าพิเศษ
(favored customer) หรือในกรณีที่มีการซื้อสินค้าเป็นจํานวนมาก(เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)) หรือประการอื่นใดตามวิธีปฏิบัติทาง
อุตสาหกรรมที่นํามาบังคับใช้ ทั้งนี้
(1) ในส่วนของการขายสินค้าและการให้บริการให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยมิได้มีการเสนอขายหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก
รายการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีราคาของผู้จัดส่งสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่
บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ
(2) ในส่วนของการเช่าหรือเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน บริษัทจะต้องสอบถามจากผู้ให้เช่าและ/หรือผู้เช่าทรัพย์สินที่มีขนาด สถานที่ตั้ง
และการใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ ธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับ
การอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอํานาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วน
ได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าทางธุรกรรม
ข้อจํากัดในการอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
5,000,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษทั ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัท
ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบ จํานวนสองท่าน โดยหนึ่งในจํานวน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในส่วนของ
การทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย – ธุรกรรมที่
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น” ผู้มอี ํานาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอ
เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ภายใต้หัวข้อ
ดังกล่าวข้างต้น
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(ข) ในกรณีทไี่ ม่มอี ตั ราหรือราคาตลาดในขณะนัน้ ไม่วา่ เนือ่ งมาจากลักษณะของสินค้าทีเ่ สนอขายหรือการให้บริการ หรือเนือ่ งมาจาก
การไม่มี หรือไม่สามารถหาราคาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งอื่นใดในทางปฏิบัติได้ กลุ่มบริษัทจะกําหนดราคาสําหรับสินค้าและ
บริการเหล่านี้ตามหลักปฏิบัติในทางการค้าปกติและตามนโยบายการกําหนดราคาของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วนต่างกําไร
(Margin) ปกติที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากสินค้าและบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลภายนอก โดยในการกําหนด
ราคาสําหรับธุรกรรมที่พึงชําระโดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติสําหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ บริษัทจะนําปัจจัย
ต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง จํานวน ปริมาณ การบริโภค ข้อกําหนดของลูกค้า รายละเอียด ระยะเวลาของ
สัญญาและกลยุทธ์ (Strategic Purpose) ของธุรกรรม ในส่วนของการเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินนั้น หากไม่มีราคา
ตลาดของค่าเช่าในขณะนั้น ไม่ว่าเนื่องจากการไม่มีหรือไม่สามารถหาราคาค่าเช่าเปรียบเทียบได้ในทางปฏิบัติหรือโดยเหตุประการ
อื่น กลุ่มบริษัทจะกําหนดอัตราค่าเช่าตามวิธีปฏิบัติในทางธุรกิจอันเป็นปกติและตามนโยบายการกําหนดราคาของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ผู้มีอํานาจให้การอนุมัติที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น (ซึ่งไม่
เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว
ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม จะเป็นผูก้ าํ หนดว่าราคาและเงือ่ นไขต่างๆ ทีบ่ คุ คลทีม่ สี ว่ นได้เสียเสนอมานัน้ ยุตธิ รรมและสมเหตุสมผลหรือไม่

(3) ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจํา
บริษัทอาจทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วเป็นครั้งคราว ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจําหรือเป็นธุรกรรมที่มิได้ทําขึ้นตามทางการค้าปกติ
ของกลุ่มบริษัท หรือไม่จําเป็นสําหรับการดําเนินกิจการประจําวันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับการ
ซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าทําข้อตกลง หรือการดําเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินกิจการประจําวันของ
บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวโดยปฏิบัติตามข้อกําหนดของคู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (Listing Manual) รวมถึงข้อจํากัดการอนุมัติ การได้รับอนุมัติ และ
ข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อ 905 และ 906 ของคู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ บริษัทจะตรวจสอบแต่ละธุรกรรมที่ได้กระทํา และแต่ละธุรกรรมที่ได้กระทําจะต้อง
ได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอํานาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัทตามที่กําหนดไว้ข้างท้าย
นี้ (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม
ดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยผู้มีอํานาจอนุมัติจะต้องทําการตรวจสอบธุรกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น
ธุรกรรมที่กระทําขึ้นตามข้อกําหนดทางการค้าปกติและไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
ข้อจํากัดในการอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน
200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
5,000,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานหรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัท
ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบ จํานวนสองท่าน โดยหนึ่งในจํานวน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในส่วนของ
การทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
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ในกรณีที่ธุรกรรมที่กระทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีเช่นว่านี้อาจต้องมีการให้
ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นและอาจต้องทําการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในธุรกรรมดังกล่าว
ขั้นตอนในการตรวจสอบอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่นําโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะต้องดําเนินการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถอื หุ้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า
กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (โดยเฉพาะ หมวด 9 ของคู่มือการจดทะเบียน)
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อระบุธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับ
การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น) และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ) รวมถึงการบันทึกธุรกรรมที่ทํากับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม
(ก) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ของกลุ่มบริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนธุรกรรมทั้งหลายที่กลุ่มบริษัท
ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (และเกณฑ์ในการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวรวมทั้งข้อเสนอ
ราคาเพื่อใช้สนับสนุนเกณฑ์ดังกล่าว) ว่าเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และ
(ข) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทจะจัดส่งรายงานธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทเข้าทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม
ซึ่งได้มีการบันทึก ตลอดจนหลักเกณฑ์การเข้าทําธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้มีการบันทึกไว้ให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจําปีของบริษัทจะระบุครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบที่กําหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่กลุ่ม
บริษัททํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททํากับบุคคลที่มีส่วน
ได้เสียที่ดําเนินการอยู่ ที่ได้มีการต่ออายุหรือแก้ไขใหม่ในระหว่างรอบปีบัญชีปัจจุบัน ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบที่นําโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะดําเนินการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบสําหรับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นรายไตรมาส เพื่อกําหนด
ว่าธุรกรรมเหล่านั้นมีการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบที่เพียงพอ และ/หรือสามารถปฏิบัติได้ในทางการค้า ทั้งนี้ เพื่อ
ให้แน่ใจว่าการทําธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ทําขึ้นตามข้อกําหนดอันเป็นปกติในทางการค้าและไม่มี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท โดยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจะต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบที่กําหนดไว้แล้วหรือไม่ นอกจากนี้
ในระหว่างการตรวจสอบที่กระทําขึ้นเป็นครั้งคราวโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
มีความเห็นว่าการควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบสําหรับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่
เพียงพอที่จะแน่ใจได้ว่าธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้นจะทําขึ้นตามข้อกําหนดปกติในทางการค้าและจะไม่กระทบต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะนําเรื่องกลับไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้
ผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วใหม่ ซึ่งจะอยู่บนหลักเกณฑ์ของการควบคุมภายในและขั้นตอนในการ
ตรวจสอบธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติชุดใหม่ (ตามกฎข้อ 920 (1)(ข)(4) และ (7) ของคู่มือการจดทะเบียน)
ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้งนั้น ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบ
และได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากคณะกรรมตรวจสอบ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น สมาชิกรายใดๆ
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไม่เป็นอิสระ จะต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีความรับผิดชอบโดยรวมในการกําหนดขั้นตอนการตรวจสอบ และมีอํานาจในการ
มอบหมายอํานาจให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทตามที่เห็นสมควร
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รายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท บางนากลาส จํากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จํากัด
บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จํากัด
บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท ชลิตลาภ จํากัด
บริษัท ทิพยน้ำตาล (1999) จํากัด
บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จํากัด
บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จํากัด
บริษัท เลควิว แลนด์ จํากัด
บริษัท โรงแรมแม่ปิง (1988) จํากัด
บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จํากัด
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จํากัด
บริษัท พี เอส รีไซเคิล จํากัด

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

บริษัท พิเศษกิจ จํากัด
บริษัท พลาสติคเอกชน จํากัด
บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล จํากัด
กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์
บริษัท สยามประชาคาร จํากัด
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากัด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จํากัด
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จํากัด
บริษัท ธารา โฮเต็ล จํากัด
บริษัท ทีซีซี อะโกร จํากัด
บริษัท ที.ซี.ซี. แคปปิตอล จํากัด
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
จํากัด
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จํากัด
บริษัท ไทยเจริญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จํากัด
บริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์ จํากัด

π‚¬∫“¬§Ÿà¡◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“π∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π / ‚§√ß°“√«“ß√–∫∫ SAP
190

รายงานประจำปี 2549 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รายงานสถานภาพนโยบายคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟฯ ได้พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินในปี 2549 โดยมีบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา
จํากัด (“ดีลอยท์”) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่บริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนําของโลกเป็นที่ปรึกษา คู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินนี้จะช่วยให้
บริษัททั้งหมดในกลุ่มบริษัทไทยเบฟฯ มีความเข้าใจและปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินเป็นแนวทางเดียวกัน คู่มือนี้จะรวบรวม
นโยบายบัญชี ผังบัญชี โครงสร้างองค์กร กระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ตัวอย่างเอกสารและรายงานต่างๆ ที่ได้รับ
และที่ทําขึ้นในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน และอื่นๆ อย่างเป็นระเบียบ บริษัทดีลอยท์ได้จัดทําเสร็จและส่งมอบคู่มือปฏิบัติ
งานด้านบัญชีและการเงินให้กลุ่มบริษัทไทยเบฟฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549
บริษัทในกลุ่มบริษัทไทยเบฟฯ ที่เริ่มใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินนี้มี 4 บริษัท ได้แก่ บมจ. ไทยเบฟฯ (บริษัทแม่)
บมจ. เบียร์ไทย (1991) (บริษัทผลิตเบียร์) บจ. แสงโสม (บริษัทผลิตสุรา) และ บจ. ป้อมทิพย์ (บริษัทผู้จัดจําหน่าย) คาดว่าทุกบริษัท
ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟฯ จะนําคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินดังกล่าวไปใช้ได้ ภายในปี 2550
โครงการวางระบบ SAP ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ และสถานะของโครงการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสําคัญต่อความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ แม้ว่าระบบเดิมที่ไทยเบฟใช้อยู่ คือระบบ
AS/400 จะสามารถรองรับธุรกรรมบัญชีต่างๆ ได้ แต่บริษัทก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนําระบบ Enterprise Resource Planning
(ERP) หรือระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร มาใช้ในธุรกิจ
ตั้งแต่ปี 2544 ที่บริษัทเริ่มนําระบบ ERP ภายใต้ชื่อ SAP มาใช้ในโรงงานเบียร์สองแห่ง ก็พบว่าเกิดประโยชน์ในหลายด้าน เช่น
มีความสอดคล้องและความร่วมมือระหว่างหน่วยธุรกิจ ความเป็นหนึ่งเดียว การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจต่างๆ และ
การวิเคราะห์ทางการเงินส่วนกลางที่แสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจที่เชื่อถือได้และโปร่งใส
ในปีนี้ ผูบ้ ริหารของกลุม่ จึงอนุมตั งิ บประมาณเพือ่ ขยายการใช้ระบบ SAP ไปยังบริษทั ในเครือในประเทศไทย 34 แห่ง โดยคณะทํางาน
เปิดการประมูลเพื่อให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ SAP ต่างๆ เข้าร่วมเสนอโครงการ ซึ่งในที่สุด ได้เลือกบริษัท SAP Thailand
เป็นผู้ดําเนินการวางระบบให้กับกลุ่มไทยเบฟ โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้
มกราคม 2550
มิถุนายน 2550
กรกฎาคม 2550
กันยายน 2550
มกราคม 2551

เริ่มใช้ระบบ SAP ในบริษัทกลุ่มโรงงานสุรา 4 บริษัท รวมทั้ง บมจ. ไทยแอลกอฮอล์
เริ่มใช้ระบบ SAP ในบริษัทกลุ่มโรงงานสุราอีก 10 บริษัท
เริ่มใช้ระบบ SAP ในบริษัทกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง 3 บริษัท
เริ่มใช้ระบบ SAP ในบริษัทกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง 4 บริษัทและในกลุ่มตัวแทนจําหน่ายเบียร์และสุรา 5 บริษัท
เริ่มใช้ระบบ SAP ในบริษทั กลุม่ ธุรกิจต่อเนือ่ ง 4 บริษทั บริษทั กลุม่ โรงงานเบียร์ 1 บริษทั และ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

ขณะนีก้ ารดําเนินโครงการเป็นไปตามแผนทีก่ าํ หนดไว้ โดยเริม่ ใช้ระบบ SAP แล้วในบริษทั กลุม่ โรงงานสุรา 5 แห่ง และใน
บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ ทัง้ นีค้ าดว่าการเริม่ ใช้ระบบ SAP ในอีก 28 บริษทั ทีเ่ หลือ จะดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน นอกจากนี้
ยังคาดว่าจะมีการขยายการใช้ระบบ SAP นอกเหนือจากแผนทีว่ างไว้ในปัจจุบนั ดังนี้
• ขยายการใช้ระบบ SAP ไปยังบริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด
• ขยายการใช้ระบบ SAP ไปยังกระบวนการวางแผนการผลิต และการซ่อมบํารุงโรงงานเบียร์ของบริษัท คอสมอส บริวเวอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด
ทั้งนี้คาดว่างบประมาณที่อนุมัติโดยฝ่ายจัดการจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายสําหรับการขยายขอบเขตการดําเนินงานดังกล่าว แต่ค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติการอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มจํานวนลิขสิทธิ์สําหรับผู้ใช้ระบบ
นอกเหนือไปจากการดําเนินการตามโครงการวางระบบ SAP ที่กล่าวข้างต้นแล้ว เรายังมีแผนที่เชื่อมต่อระบบบัญชี BC Accounting
ของบริษัทกลุ่มธุรกิจการตลาด 12 แห่งเข้ากับระบบ SAP เดือนกันยายนปี 2551 และขยายการใช้ระบบ SAP ไปยังบริษัทในเครือที่ตั้ง
อยู่ในต่างประเทศภายในสิ้นปี 2553 อีกด้วย
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การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญและความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2549 บริษัทได้รายงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมทั้งสิ้นจํานวน 96 ครั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. รายงานเกี่ยวกับงบการเงินและการจ่ายเงินปันผล
รายงานเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินและการจ่ายเงินปันผลรวม 4 ครั้ง
2. รายงานเรื่องส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และของกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
รายงานเรื่องส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และของกรรมการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียรวม 57 ครั้ง ในกรณีที่
เลขานุการบริษัทได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียจากกรรมการท่านใด จะรายงานให้กรรมการท่านอื่นทราบทุกครั้ง
3. รายงานเรื่องการประกาศแต่งตั้ง
รายงานเรื่องการประกาศแต่งตั้งบุคลากรเข้าดํารงตําแหน่งต่างๆ รวม 4 ครั้ง คือ ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ตําแหน่งเลขานุการบริษัท ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงินและงบประมาณ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจ
4. รายงานเรื่องการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
รายงานเรื่องการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวม 2 ครั้งจากการที่บริษัทในเครือเข้าซื้อกิจการของบริษัทอื่น
5. รายงานเรื่องอื่นๆ
รายงานเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์รวม 29 ครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียดการเพิ่มทุน
ของบริษัทในเครือ สรุปรายละเอียดของผลประกอบการในไตรมาสต่างๆ สําหรับนักลงทุน ชี้แจงข้อเท็จจริงของข่าวซึ่งเกี่ยวข้อง
กับบริษัท การเปิดเผยการทํารายการระหว่างกันของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
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ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

กลุ่มแอลกอฮอล์
1 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

รหัส
ไปรษณีย์

โทรศัพท์

แฟ็กซ์

หมายเหตุ

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2328

เลขที่ 31-35 ถนนเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
10100
เลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ตําบลบางไทรป่า อําเภอบางเลน นครปฐม 73130

(02) 223 3116
(034) 391 021-4

(02) 225 4205
(034) 234 909

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272-2441

62120

(055) 728 400-15

(055) 728 371

10900

(02) 617 9500

(02) 617 9546

13250

(035) 259 333-47

(035) 289 371

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9549

10900

(02) 278 4321

(02) 278 3436

73111

(034) 321 777-9

(034) 321 777

โรงงาน 1

71110

(034) 611 053

(034) 611 778

โรงงาน 2

25140

(037) 285 016-20

(037) 285 237

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2321

53000
50290

(055) 449 126-30
(053) 849 550-3

(055) 449 131
(053) 849 555

10900

(02) 272 2051-5

71110

(034) 611 783-5

(02) 272 2321
(02) 272 2295
(034) 611 786

โรงงาน

กลุ่มโรงงานเบียร์
1 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 349 หมู่ที่ 2 ตําบลแม่ลาด อําเภอคลองขลุง
กําแพงเพชร
2 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ตําบลน้ำเต้า อําเภอบางบาล
พระนครศรีอยุธยา
3 บริษทั คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กลุ่มโรงงานสุรา
1 บริษัท แสงโสม จํากัด

2 บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จํากัด
3 บริษัท มงคลสมัย จํากัด

4 บริษัท ธนภักดี จํากัด
5 บริษัท กาญจนสิงขร จํากัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน
นครปฐม
เลขที่ 37/3 หมู่ที่ 7 ตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง
กาญจนบุรี
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ถนนวังสี่สูบ-งิ้วงาม ตําบลผาจุด
อําเภอเมือง อุตรดิตถ์
เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย เชียงใหม่
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน
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ชื่อบริษัท
6 บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด

7 บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด

8 บริษัท อธิมาตร จํากัด
9 บริษัท เอส.เอส. การสุรา จํากัด

10 บริษัท แก่นขวัญ จํากัด

11 บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด

12 บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด

13 บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่
จํากัด

ที่อยู่

15 บริษัท นทีชัย จํากัด

16 บริษัท หลักชัยค้าสุรา จํากัด

โทรศัพท์

แฟ็กซ์

เลขที่ 14 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2321
(02) 272 2295

เลขที่ 515/323-5 หมู่ที่ 2 ตําบลประชาธิปัตย์
อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
เลขที่ 82 หมู่ที่ 3 ตําบลบางคูวัด อําเภอเมือง ปทุมธานี
เลขที่ 170 หมู่ที่ 11 ตําบลนิคม อําเภอสตึก บุรีรัมย์

12130
12000
31150

(02) 589 2911-2
(02) 598 2850-9
(044) 627 200-3
(044) 681 011-2

(02) 958 4380
(02) 598 2858
(044) 627 202

เลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ตําบลแก่งโดม กิ่งอําเภอสว่างวีระวงศ์
อุบลราชธานี

34190

(045) 202 210-1
(045) 442 006-8

(045) 202 212

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2321
(02) 272 2295

40310

(043) 441 013-5

(043) 441 017

43000

(042) 462 657
(042) 420 208

(042) 420 211

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

74000

(034) 830 216-6

(034) 831 000

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2321
(02) 272 2295

73120

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

(034) 331 955

60180

(056) 279 088-9

(056) 279 091

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2321
(02) 272 2295

84130
70000

(077) 357 170-3
(032) 321 791-2
(032) 313 611-2

(077) 357 174
(032)-321 793

เลขที่ 309 หมู่ที่ 6 ถนนน้ำพอง - กระนวน ตําบลน้ำพอง
อําเภอน้ำพอง ขอนแก่น
เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตําบลหาดคํา อําเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลนาดี อําเภอเมือง
สมุทรสาคร
เลขที่ 14 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตําบลนครไชยศรี
อําเภอนครไชยศรี นครปฐม

14 บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด

รหัส
ไปรษณีย์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านแดน อําเภอบรรพตพิสัย
นครสวรรค์
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนทางหลวง หมายเลข 41
ตําบลท่าโกงป้าง อําเภอพุนพิน สุราษฏร์ธานี
46 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองกลางนา อําเภอเมือง ราชบุรี

หมายเหตุ

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน
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ชื่อบริษัท
กลุ่มการตลาดเบียร์
1 บริษัท ป้อมทิพย์ จํากัด
2 บริษัท ป้อมกิจ จํากัด
3 บริษัท ป้อมโชค จํากัด
4 บริษัท ป้อมเจริญ จํากัด
5 บริษัท ป้อมคลัง จํากัด
6 บริษัท ป้อมบูรพา จํากัด

กลุ่มการตลาดสุรา
1 บริษัท นํายุค จํากัด
2 บริษัท นําธุรกิจ จํากัด
3 บริษัท นําเมือง จํากัด
4 บริษัท นํานคร จํากัด
5 บริษัท นําพลัง จํากัด
6 บริษัท นํากิจการ จํากัด

กลุ่มตัวแทนจําหน่าย
1 บริษัท ทิพย์ชโลธร จํากัด
2 บริษัท กฤตยบุญ จํากัด

3 บริษัท สุราทิพย์ จํากัด

ที่อยู่

เลขที่ 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 48, 50, 52 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา
เลขที่ ด.16/1 ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 135/3 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวิถี ตําบลบางกุ้ง
อําเภอเมือง สุราษฏร์ธานี
เลขที่ 80/13-14 ถนนเอกาทศรถ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง พิษณุโลก
เลขที่ 51/42 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลบ้านสวน
อําเภอเมือง ชลบุรี

เลขที่ 95/390-391 ตรอกนอกเขต ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 51/40-41 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลบ้านสวน
อําเภอเมือง ชลบุรี
เลขที่ ด.16/2 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 149/3 ถนนจุลจอมเกล้า ตําบลท่าข้าม
อําเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 1/7-8 ถนนพระยาสุรสีห์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง พิษณุโลก
เลขที่ 1, 3, 5 ตรอกวัดม่วง ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง นครราชสีมา

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

รหัส
ไปรษณีย์

โทรศัพท์

แฟ็กซ์

10120

(02) 291 9711

(02) 289 4751

30000

(044) 242 496

(044) 241 714

13000

(035) 241 678

(035) 241 032

84000

(077) 224 774

(077) 224 775

65000

(055) 219 110

(055) 219 024

20000

(038) 287 268

(038) 272 525

10120

(02) 291 9711-5

(02) 289 4751

20000

(038) 287 268-9

(038) 272 525

13000

(035) 242 691

(035) 242 691

84130

(077) 224 771-4

(077) 224 775

65000

(055) 241 132

(055) 219 024

30000

(044) 242 496

(044) 241 747

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2321
(02) 272 2295

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2321
(02) 272 2295

หมายเหตุ

195

ชื่อบริษัท
4 บริษัท สุนทรภิรมย์ จํากัด

5 บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จํากัด

กลุ่มนําเข้า - ส่งออก & ขนส่ง
1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

2 บริษัท สหทิพย์การขนส่ง จํากัด*

ที่อยู่

รหัส
ไปรษณีย์

โทรศัพท์

แฟ็กซ์

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2321
(02) 272 2295

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2321
(02) 272 2295

เลขที่ 40/53 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

10210

(02) 973 4100-5
(02) 521 8040-1

(02) 973 4109

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2316

10120

(02) 670 2525

(02) 670 2535

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2316

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2316

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

10300

(02) 241 0127
(02) 241 0858

(02) 243 1607

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

* เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
มีผล ณ วันที่ 30 ม.ค. 50

กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
1 บริษัท ทศภาค จํากัด
2 บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จํากัด
3 บริษัท ปุ๋ยไบโอนิค จํากัด
4 บริษัท มหาราษฎรการเกษตร จํากัด
5 บริษัท ไทยโมลาส จํากัด
6 บริษัท อาหารเสริม จํากัด
7 บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด
8 บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จํากัด
9 บริษัท ธนสินธิ จํากัด

10 บริษัท บางนา โลจิสติค จํากัด

เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 949/6-8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
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ชื่อบริษัท
กลุ่มบริษัทต่างประเทศ
1 International Beverage Holdings Limited

ที่อยู่

รหัส
ไปรษณีย์

โทรศัพท์

แฟ็กซ์

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

7 Pacific Spirits (UK) Limited
8 Blairmhor Limited
9 Blairmhor Distillers Limited

Room 901-2, Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Moffat Distillery, Airdrie, Lanarkshire, ML6 8PL,
Scotland
3 Philip Street # 13-04 Commerce Point,
Singapore
140 Nehru (Street # 215) Sankat Vealvong,
Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Suite 6.01, 6th Floor, Plaza See Hoy Chan,
Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia
405 Lexington Avenue, 25th Floor, Suite 2532,
New York, USA
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
New Castle, State of Delaware, USA
Room 901-2, Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL, Scotland
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

10 Inver House Distillers Limited
11 Liquorland Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL, Northern Ireland

12 Inver House Polska Limited

ul. Obodrzyc?w 34 A/1, 81-812 Sopot, Poland

13 Wee Beastie Limited
14 Inver House Distribution SA

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
Avenue des Tilleuls, 62140 Marconne, France

44 (0) 1236 769377

15 Moffat & Towers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

44 (0) 1236 769377

16 The Knockdhu Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

44 (0) 1236 769377

17 Speyburn-Glenlivet Distillery

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

44 (0) 1236 769377

Company Limited
18 The Pulteney Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

44 (0) 1236 769377

19 The Balblair Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

44 (0) 1236 769377

20 Glen Calder Blenders Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

44 (0) 1236 769377

21 Hankey Bannister & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

44 (0) 1236 769377

2 InterBev (Singapore) Limited
3 InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
4 InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
5 International Beverage Holdings Limited

USA, Inc.
6 Best Spirits Company Limited

หมายเหตุ

44 (0) 1236 769377 44 (0) 1236 779001
048693

47500

(65) 6435 2161

(603) 5631-1486 (603) 5635-8595

10174 (212) 907 6446-7 (1)(917) 368 8005
19808

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

44 1236 769377
44 1236 769377
44 1236 769377

44 1236 771372

44 1236 769377

44 1236 769781

44 1236 769781 ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

รหัส
ไปรษณีย์

โทรศัพท์

22 R. Carmichael & Sons Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

44 (0) 1236 769377

23 J MacArthur Junior & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

44 (0) 1236 769377

24 Mason & Summers Limited

10 Foster Lane, London, EC2V 6HH, England

44 (0) 1236 769377

25 James Catto & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

44 (0) 1236 769377

อื่นๆ
1 บริษัท วิทยาทาน จํากัด
2 บริษัท เมืองกิจ จํากัด
3 บริษัท ที.ซี.ซี. สากลการค้า จํากัด
4 บริษัท แพนแอลกอฮอล์ จํากัด

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 9 ถนนดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แฟ็กซ์

หมายเหตุ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ไม่ได้ประกอบ
กิจการ

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

19500

(02) 272 2051

(02) 272 2584

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2330 ไม่ได้ประกอบ
กิจการ

5 บริษัท บางเลนการเกษตร จํากัด

เลขที่ 31-35 ถนนเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

10100

(02) 223 3125

(02) 225 4205 ไม่ได้ประกอบ
กิจการ

6 บริษัท เบียร์อาชา จํากัด
7 บริษัท เบียร์ช้าง จํากัด
8 บริษัท สินเอกพาณิชย์ จํากัด

4236/56 ตรอกนอกเขต ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 31-35 ถนนเฉลิมเขตร์ 1 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร

10120

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

10100

(02) 223 3125

(02) 225 4205 ไม่ได้ประกอบ
กิจการ

9 บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จํากัด

10 บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จํากัด

11 บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด

12 บริษัท สุราไทยทํา จํากัด

เลขที่ 14 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2321 ไม่ได้ประกอบ
(02) 272 2295
กิจการ

เลขที่ 14 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2321 ไม่ได้ประกอบ
(02) 272 2295
กิจการ

เลขที่ 14 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 272 2051-5

(02) 272 2584 ไม่ได้ประกอบ
# 1722
กิจการ

เลขที่ 14 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 272 2051-5
# 1731

(02) 272 2321 ไม่ได้ประกอบ
(02) 272 2295
กิจการ

บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ไว้ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จํากัด ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัทที่ปรึกษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
Venture Law LLC, 50 Raffles Place #31-01, Singapore Land Tower, Singapore 048623
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549

