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วันที่เสนอขายหลักทรัพย
ราคาเสนอขายหลักทรัพย
สิ้นปงบการเงิน
บริษัทผูสอบบัญชี
นโยบายการจายเงินปนผล

30 พฤษภาคม 2549
S$ 0.28
31 ธันวาคม
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองที่จัดสรรแลว และเงินลงทุน
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ริชารด โจนส

โทรศัพท: +662 127 5035 (สายตรง)
+662 127 5555 ตอ 5035
โทรสาร: +662 272 2280
อีเมล: richard.j@thaibev.com

HI> ปรับฐาน)

(%%

น้ำฝน อังศุธรรังสี

'%%

โทรศัพท: +662 127 5037
อีเมล: namfon.a@thaibev.com

&*%

อาริยา ศิลากร

'*%

โทรศัพท: +662 127 5036
อีเมล: ariya.s@thaibev.com
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*%
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มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ปริมาณการซื้อขายลานหุน

* ขอมูลตั้งแต 2 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551

ติดตอแผนกนักลงทุนสัมพันธ

%#'

%#%*

ราคาสูงสุดในรอบป S$ 0.28
ราคาต่ำสุดในรอบป S$ 0.185
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เว็บไซต:
www.thaibev.com
เว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ:
http://www.thaibev.com/en/Investor.html
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ขอมูลสำคัญทางการเงิน
รายงานประจำป 2551
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน (ลานบาท)
รายไดจากการขาย
รายไดรวม
ตนทุนขาย
กำไรขั้นตน
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรกอนดอกเบี้ยจาย และภาษีเงินได
กำไรสุทธิ
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี
กำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี
งบดุล (ลานบาท)
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาสินคาคงเหลือเฉลี่ย
ระยะเวลาชำระหนี้
วงจรเงินสด

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

เทา
เทา
วัน
วัน
วัน
วัน

2551

ปรับปรุงใหม*
2550

105,257
106,226
76,556
28,701
14,617
15,586
10,606
5,022
20,608

105,108
105,497
73,824
31,283
16,472
16,862
10,943
5,267
22,129

34,938
45,117
80,055
22,721
3,337
26,058
53,997
80,055

34,369
48,037
82,406
19,751
5,560
25,311
57,095
82,406

1.54
0.23
6.02
138.28
14.37
129.93

1.74
0.31
6.33
140.38
12.90
133.81
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อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรขั้นตน
อัตรากำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดบัญชี
อัตรากำไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนเงินกูยืมตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย
อัตราการจายเงินปนผล
*
**

2551

ปรับปรุงใหม *
2550

%
%

27.27
19.58

29.76
21.05

%
%
%
%

14.81
97.09
10.08
19.09

16.04
104.10
10.41
19.64

%
%
เทา

13.06
25.19
1.30

12.84
22.85
1.23

เทา
เทา
เทา

0.48
0.32
0.84

0.44
0.28
0.73

เทา
%

30.62
73.17

21.07
70.13**

ปรับปรุงใหมเนื่องจากการซื้อหุนของบริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 งบการเงินรวมจึงไดจัดทำขึ้นตามเกณฑ
การรวมธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน และไดบันทึกบัญชีดวยวิธีที่คลายคลึงกับวิธีการรวมสวนไดเสีย
ตัวเลขเดิมที่เคยรายงานในครั้งกอน
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ผมเชือ่ ว่าท่านผูถ้ อื หุน้ หลายๆ ท่านคงจะรูส้ กึ ยินดีกบั ผลประกอบการ
ณ สิ้นปีของเราและการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ได้พสิ จู น์ให้ทา่ นเห็นแล้วว่าการลงทุนกับเราเป็นการลงทุนทีแ่ ข็งแกร่ง
และปลอดภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราก็สามารถพยุงให้
ผลประกอบการค่อนข้างจะคงที่ แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผม
กล่าวถึงก็คือเหตุการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจในประเทศ เรา
ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอยู่เสมอว่าโดยปกติการเมืองมิได้ส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท แต่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจหรือการค้า
ซึ่ ง เป็ น ผลพวงมาจากเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ งต่ า งหากที่ ส่ ง ผล
กระทบต่อบริษทั ในช่วงครึง่ หลังของปี 2551 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
และการค้าส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยเป็น
อย่างมาก รวมถึงไทยเบฟด้วย

ในปี 2551 ประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เกิดการประท้วงต่างๆ มากมาย นำไปสู่ความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ และทำให้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่ายเบียร์จากปริมาณนักท่องเทีย่ ว
ที่ลดลงอย่างมากและในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากการจำหน่ายเบียร์ส่วนใหญ่ จะเป็นการจำหน่าย ณ จุดขาย (on-premise) ซึ่ง
เป็นการบริโภคในโรงแรม ร้านอาหาร บาร์ และไนท์คลับ ส่วนการจำหน่ายสุราขาวจะเป็นการจำหน่ายในร้านค้า (off-premise)
เพือ่ นำไปบริโภคทีบ่ า้ น จึงยังเป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ร้างผลกำไรให้บริษทั อย่างต่อเนือ่ ง สุราสียงั คงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง สาเหตุหลักมาจาก
การที่ผู้บริโภคลดการบริโภคสุรานำเข้า และจากการที่บริษัทได้พัฒนารูปลักษณ์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทหลายชนิด
ให้มีความแข็งแกร่ง
ไทยเบฟได้เริม่ ยืน่ คำขอนำหุน้ สามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศไทยในปีทผี่ า่ นมา ภายหลังจากได้
รับคำเชิญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) แม้ว่าเรามิได้มีความประสงค์ที่จะระดมทุน แต่เพราะเรา
ต้องการเพิ่มมูลค่าให้ตลาดและช่วยให้คนไทยมีทางเลือกในการลงทุนในบริษัทของคนไทยที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีความ
มัน่ คง อย่างไรก็ตามบริษทั ต้องเผชิญกับการประท้วงในการยืน่ คำขอนำหุน้ สามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่สุดเราได้ตัดสินใจระงับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในขณะนี้
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ในขณะทีธ่ รุ กิจสุราของบริษทั มีความแข็งแกรงอยางยิง่ แตธรุ กิจเบียรกลับตองเผชิญกับการแขงขัน
ทีร่ นุ แรงอยางตอเนือ่ ง โดยทีเ่ ราประสงคทจี่ ะรักษาสวนแบงทางการตลาด โดยผลักดันตลาดใหกบั สินคา
เรามากขึ้น ดังนั้นเราจึงไดทำงานรวมกับตัวแทนจำหนาย และตัวแทนจำหนายรายยอยอยาง
ใกลชดิ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาเรามีการทำงานอยางเปนระบบและเอือ้ ประโยชนทางธุรกิจซึง่ กันและกันได
ไทยเบฟเปนผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ในขณะที่ผมรางสาสนฉบับนี้
เราอยูใ นลำดับที่ 81 ในเอเชียในดานสวนแบงทางการตลาด อันดับที่ 6 ในดานรายได และอันดับ 4
ในดานรายไดสุทธิ ทานผูถือหุนที่ไดติดตามขาวสารของบริษัทอยางใกลชิดคงจะทราบดีแลววา
หนึ่ ง ในกลยุ ท ธ ห ลั ก ของบริ ษั ท คื อ การขยายธุ ร กิ จ ไปต า งประเทศและขยั บ อั น ดั บ ให สู ง ขึ้ น ใน
อุตสาหกรรม ในขณะทีส่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชนนี้ บริษทั คงตองพิจารณาชะลอแผนการดังกลาว
ไวระยะหนึ่ง แตเราก็ยังคงศึกษาแนวโนมการเขาซื้อกิจการอยางตอเนื่อง เรากำลังมองหาธุรกิจที่
จะสามารถประสานประโยชนและลดตนทุนใหกับธุรกิจหลักของเราได โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อ
สนับสนุนการกระจายสินคาของไทยเบฟ อยางไรก็ตามเราจะใชเวลาศึกษารายละเอียดจนกวาจะ
มั่นใจวาการเขาซื้อกิจการนั้นๆ จะเอื้อประโยชนใหกับธุรกิจโดยรวมของเรา
ผมเห็นวาไทยเบฟเปนบริษัทที่ประกอบกิจการในลักษณะอนุรักษนิยม แมวาเราตองรับความ
เสี่ยงบางในบางโอกาส ผมเชื่อวาธุรกิจของเราประสบความสำเร็จและอยูรอดมาไดเนื่องจากเรา
วางแผนเพื่อประโยชนในระยะยาว และสวนหนึ่งของการวางแผนก็จะตองมีการบริหารความเสี่ยง
ในป 2550 เราไดเริ่มนำกลยุทธใหมมาใชคือการรวมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลเขาเปนสวนหนึ่ง
ของผลิตภัณฑของบริษัทเนื่องจากเราเห็นวาเราสามารถกระจายความเสี่ยงออกไปจากการที่ทำ
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพียงอยางเดียว
เราตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตอยูเสมอ ประเด็นนี้เปนประเด็น
ที่ออนไหว ซึ่งรัฐบาลตองทำใหรายไดและสวัสดิภาพของประชาชนสมดุลกัน สำหรับไทยเบฟ
เรากระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการรณรงคเพื่อสนับสนุนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมี
ความรับผิดชอบ และการรณรงคเพื่อตอตานการเมาแลวขับ การรณรงคดังกลาวถือเปนกลยุทธที่
จำเปนอยางหนึ่งของบริษัทในการลดบทบาทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีตอปญหาสังคมที่รุนแรงให
เหลือนอยที่สุด เราจึงทำงานอยางขันแข็งเพื่อกระตุนใหประชาชนเลนกีฬา ศึกษาศิลปะ และ
จัดกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ อีกมากมายที่จะทำใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
เราในฐานะที่เปนบริษัทมีความเชื่อมโยงกับสังคมในระดับตางๆ ผานทางพนักงานของเราใน
ลักษณะที่กลมกลืนมากโดยเฉพาะนอกเขตกรุงเทพมหานคร พนักงานสวนใหญของเราพักอาศัย
อยูบริเวณใกลเคียงกับโรงงานและเปนสวนหนึ่งของชุมชนทองถิ่น

1

ทีม่ า: ตัวเลขจากรอยเตอรสำหรับขอมูลบริษทั มหาชนทีม่ หี นุ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย เทียบจากคาเงินทีเ่ ทียบเทา
ดอลลารสหรัฐ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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เราเปนผูจ า งงานรายใหญรายหนึง่ ของประเทศไทยดวยจำนวนพนักงานทัง้ สิน้ ประมาณ 22,000 คน และยังไดสรางงานใหอกี นับ
พันคนซึง่ ขายผลิตภัณฑทางการเกษตร และใหบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของซึง่ บริษทั จำเปนตองใช ดังนัน้ เปาหมายอยางหนึง่ ของ
เราในชวงเวลาวิกฤติเชนนีก้ ค็ อื การสรางงาน และรักษาไวซงึ่ การจางงาน
เราใหความสำคัญกับการใหพนักงานมีสวนรวมกับชุมชน ไมวาจะเปนการมอบสวัสดิการดานสุขภาพ และสรางศูนยกีฬา
รวมทัง้ สนับสนุนใหพนักงานของเรามีบทบาทในชุมชนมากยิง่ ขึน้ นับวาเปนบุญของเราทีม่ พี นักงานทีม่ คี วามโอบออมอารีเชนนี้
ดังนั้น บริษัทจึงใหความสำคัญสูงสุดตอสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน โดยเราใชระบบควบคุมความปลอดภัยและรักษา
สิ่งแวดลอมที่เขมงวดในโรงกลั่นสุราและโรงผลิตเบียรที่ตั้งอยูในแตละภูมิภาค เราไดสรางชุมชนที่พนักงานและประชาชนใน
ทองถิ่นมีความสัมพันธอยางใกลชิด ซึ่งจะสงผลใหไทยเบฟมีความแข็งแกรงซึ่งเปนกุญแจสูความสำเร็จ
การที่เราสามารถดึงดูดใหผูบริหารที่เปยมดวยพลังและความสามารถมารวมงานกับเรา สงผลใหเราไดเปรียบในการแขงขัน
ไมเพียงแตสรางพลังใหกับบริษัท แตบริษัทยังไดรับความคิดใหมๆ และการคิดเชิงวัฒนะในการดำเนินธุรกิจ หนึ่งในความคิด
ดังกลาวคือการยกระดับสินคาใหเปนสินคาพรีเมี่ยมหรือ Premiumisation และความคิดนี้ไดนำไปสูแบรนดสินคาใหมมากมาย
ทีส่ ามารถสรางกำไรใหบริษทั ไดมากขึน้ จากการปรับรูปลักษณแบรนดทมี่ อี ยูก อ นใหทนั สมัยยิง่ ขึน้ เชน สุราหงสทอง ทีจ่ ำหนายใน
ประเทศ และเบียรชางและสุราแมโขงที่สงออกไปจำหนายยังตางประเทศ
เครือขายกระจายสินคาของเราที่ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยไดรับการพัฒนาจากการประสานประโยชนทางธุรกิจที่ไดจาก
เครือขายกระจายสินคาของ Inver House Distillers Limited ในตางประเทศ และเรายังคงพัฒนาเครือขายโลจิสติกของธุรกิจ
เพื่อเอื้อประโยชนตอการกระจายสินคาของเราออกไป ในชวงสองสามปที่ผานมา เราไดรับคำถามเสมอวาทำไมเราจึงไมขยาย
บริษัทโดยการกูยืมเงินมาลงทุน ณ เวลานี้ ผมอยากจะขอบคุณทีมการเงินของบริษัทเราในการกำหนดนโยบายทางการเงินที่
ผานมาของบริษัทในเชิงอนุรักษมาโดยตลอด
ทานผูถ อื หุน สามารถศึกษาขอมูลทางการเงินไดในสวนถัดไปของรายงานประจำปนี้ เพือ่ ชวยใหทา นเขาใจบริษทั ในรายละเอียดได
ดียิ่งขึ้น ผมอยากจะขอสรุปขอมูลสำคัญทางการเงินใหทานทราบวา รายไดรวมจากการขายคอนขางคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปกอน ในขณะที่กำไรสุทธิลดลงเพียงเล็กนอยคิดเปนรอยละ 3.1 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ ก็นับไดวาดีกวา
ที่เราคาดการณไว คณะกรรมการบริษัทไดเสนอใหมีการจายเงินปนผลที่อัตรารอยละ 73 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำใหการลงทุน
ในไทยเบฟยังคงเปนการลงทุนที่นาสนใจตอไป ณ ขณะนี้

น า ย เ จ ริ ญ สิ ริ วั ฒ น ภั ก ดี

ปร ะ ธ า นกร รมการ

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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นวัตกรรม

ความสำเร็จ
ความเป็ น มืออาชีพ

ความซื่อสัตย์

ความรับผิดชอบ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

ความวางใจได้

12

สะท้อน Spirit ของประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมิ
วันนี้ไทยเบฟยังคงรักษาไว้ซึ่งตำแหน่งหนึ่งในผู้นำ
ด้านการผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศ และมีส่วนสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2551 เรานำรายได้กลับคืนให้กับประเทศชาติด้วยการชำระภาษี
มากกว่า 60,000 ล้านบาท และได้บริจาคเงินมากกว่า 300 ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ในประเทศ
เรายังได้ทำหน้าที่ตัวแทนไทยช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณะกุศลต่างๆ
ในประเทศสิงคโปร์
ตลอดเวลาที่ผ่านมาไทยเบฟยังได้สั่งสมเกียรติยศชื่อเสียงให้กับ
สินค้าไทยในต่างประเทศ ให้ทั่วโลกตระหนักในคุณภาพผลิตภัณฑ์ไทย
ด้วยการคว้ารางวัลและเหรียญทองมากมาย
ขอให้ทุกท่านผู้ถือหุ้นของเรา ร่วมกันภูมิใจว่าไทยเบฟเป็นหนึ่ง
ในบริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในตลาดหุ้นสิงคโปร์
และตลาดหุ้นทุกแห่งในเอเชีย
ในฐานะบริษัทที่มั่นคง แข็งแกร่ง เป็นหุ้นที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนระยะยาว
ไทยเบฟจึงเป็น Spirit ของประเทศไทย

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ความสำเร็จ
“ตราบใดที่บริษัทบริหารปจจัยพื้นฐาน
ไดอยางถูกตอง เรายอมประสบความสำเร็จ
แตขอสำคัญก็คือเราตองคนหาปจจัย
ที่เหมาะสมใหไดเสียกอน”
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผูอำนวยการใหญ

ปณิธานของเราคือการมุงขยายฐานการผลิต
เพื่อใหไทยเบฟเปนผูนำในทุกๆ ตลาดเครื่องดื่ม
และดวยเครือขายการจัดจำหนายที่กวางขวางที่สุด
เราจึงมุงหวังที่จะใชประโยชนจากเครือขายนี้
ในเชิงกลยุทธอยางสูงสุด
จิตวิญญาณของทีมประกอบไปดวยโครงสรางองคกร
ระบบงาน ตลอดจนการมอบหมายงานที่เสริมสรางการทำงาน
รวมกันเปนทีมทั่วทั้งองคกร

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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บริษัทดำเนินการฝกอบรมใหแก Brewers ในงานกอนขยับขึ้นเปน
Master Brewer จากนั้นเขาเหลานี้จะถูกสงไปเขารับการฝกปรือ
อยางเขมขนที่ยุโรปในหลักสูตร Master Brewer เชนที่เยอรมนี
เดนมารก หรือสหราชอาณาจักร
ดวยเหตุนี้เองบรรดาเบียรของบริษัทจึงไดรับการชื่นชมจากนานาชาติ
อยูเปนนิจ รวมทั้งรางวัลที่บรรดาคูแขงของเราอาจไมมีวันจะไดรับ เชน
รางวัลเหรียญทองจาก Beer Testing Institute WBC และรางวัล
เหรียญทองจาก Monde Selection เมื่อป 2551 และรางวัลเหรียญทอง
จาก A.I.B.A. ของประเทศออสเตรเลียเมื่อป 2550 สำหรับเบียรชาง
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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ความเปนมืออาชีพ
“ไทยเบฟเปนบานของ Master Brewers
ที่ผานการฝกปรือจากยุโรปถึง 17 คน
ซึ่งสูงกวาโรงกลั่นอื่นใดในประเทศ
ทั้งนี้เนื่องจากเรายึดมั่นในปรัชญาที่ไมยอมใหมี
การประนีประนอมในแงคุณภาพ
อันหมายถึงคุณภาพของทรัพยากรบุคคลดวย”
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
สายการผลิตเบียร และ
THBEV's Chief Brewmeister

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ไทยเบฟประเดิมการขายสุราแมโขงในสหรัฐอเมริกา
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 เปนผลิตภัณฑที่แปลกแยก
และมีกลุมลูกคาเฉพาะเจาะจง โดยวางตลาดเฉพาะในเมืองใหญ
บรรดาค็อกเทลที่เราสรางสรรคประกอบสุราแมโขง อาทิ
“สบายสบาย” และ “เลมอนกราสลาวัณย” ตางก็มีกลิ่นรส
ที่เริดหรูตามแบบฉบับของบูรพาทิศอยางแทจริง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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นวัตกรรม
“เราสรางสรรคสุราไทยขึ้นมาเปนพิเศษ
เนื่องจากแมโขงเปนสูตรปรุงแตงกากน้ำตาล
สมุนไพร ตลอดจนเครื่องเทศ
ที่มีความพิเศษสุด
อันนับเปนสุราตนแบบของไทย”
นายจอหน เลนนอน
ประธานกรรมการบริษัท
International Beverage Holdings Limited USA, Inc.

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ความรับผิดชอบ
“เรามีหนาที่ตอบแทนสังคม
รวมทั้งชวยเหลือผูอื่นที่ดอยโอกาสในสังคม
แตที่สำคัญคือเราเองก็มีความสุขกับการใหดวย”
นายพลภัทร สุวรรณศร
(พอล ชุง)
ผูอำนวยการสำนักประสานงานภายนอก

ไทยเบฟใหการสนับสนุนโครงการตางๆ อาทิ สุขภาพ
การศึกษา ศิลปะ กีฬา ความปลอดภัย และการวิจัยเกี่ยวกับชาง
ทุกปเรามอบผาหมกันหนาวกวา 200,000 ผืนแกชาวบาน
ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือที่ตองประสบภัยในฤดูหนาว
และนี่เปนกิจกรรมชวยเหลือสังคมซึ่งเปนที่รูจักกันดีที่สุดในรอบป 2551

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ความซื่อสัตย
“บริการของไทยเบฟที่มอบใหกับบรรดา
ผูจัดจำหนายและลูกคาจะตองเปยมดวยคุณภาพ
ดวยเหตุนี้ทุกเดือนผมจึงใหพนักงานฝายขายทุกคน
ใชเวลาสนทนากับบรรดาผูจัดจำหนาย
และผูจัดจำหนายรายยอยแตละคน
เพื่อรับฟงความตองการและหาทางปรับปรุง”
นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
สายบริหารการขาย

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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ดวยสำนักงานขาย 93 แหงทั่วราชอาณาจักร ตัวแทนจำหนายกวา 2,600 แหง
และพนักงานขายอีกกวา 900 นาย ไทยเบฟจึงเพียบพรอมดวยจุดขาย
กวา 400,000 จุด ทั้งรานรวงเล็กใหญ ภัตตาคาร ซุปเปอรมารเก็ต และโรงแรม
สวนบริษัทที่รับผิดชอบดานตางประเทศคือ International Beverage
Holdings Limited ก็มีสำนักงานขายทั้งในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย
ตลาดของไทยเบฟจึงแผขยายไปกวา 80 ประเทศทั่วโลก

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ความวางใจได
“สัมพันธภาพกับผูมีสวนไดสวนเสียของไทยเบฟนั้น
ตั้งอยูบนความวางใจและความโปรงใส ซึ่งทุกฝายเขาใจดีวา
การจัดอันดับจาก TRIS, Moody's และ Standard and
Poor's ลวนเปนเครื่องพิสูจนความมั่นคงของบริษัททั้งสิ้น
นอกจากนี้การที่เราไดรางวัลจาก IR Magazine
ถึงสามปซอน (พ.ศ. 2549-2551) ก็สะทอนการยอมรับ
จากบรรดาผูมีสวนไดสวนเสียถึงความโปรงใสในการ
บริหารกิจการของไทยเบฟเปนอยางดี”
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ สายการเงินและบัญชี

ไทยเบฟไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือระดับ AAโดย TRIS Rating Co., Ltd. ระดับ Baa2 โดยหนวยงาน
Moody's และระดับ BBB โดย Standard and Poor's
อนึ่งทุกองคกรดังกลาวลวนประเมินแนวโนมวา “มั่นคง”
ในขณะเดียวกันบรรดานักลงทุนตางก็ประเมินบริษัท
อยางดีเยี่ยม ดังจะเห็นไดจากรางวัลที่มอบแกไทยเบฟ
ไมวาจะผานทาง IR Magazine 2008 Southeast Asia
หรือ AsiaMoney 2008 ในความเปนเลิศดาน
นักลงทุนสัมพันธในประเทศไทยและอันดับสาม
ในทวีปเอเชีย ยกเวนประเทศญี่ปุน

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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โคครงสสรางกการถถือหุน
รายงานประจำป 2551
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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โคครงสสรางกการถถือหุน
รายงานประจำป 2551
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Thai Beverage Public Company Limited - 100%
I]V^XdbeVcna^hiZY^cH^c\VedgZHidX`:mX]Vc\Z

International Beverage Holdings Limited ***

100%

>ciZgcVi^dcVa7ZkZgV\Z

100%

7ZhiHe^g^ih8dbeVcnA^b^iZY

100%

>ciZg7ZkH^c\VedgZA^b^iZY

=daY^c\hJ@A^b^iZY

100%

7aV^gb]dgA^b^iZY

100%

>ckZg=djhZ9^hi^aaZghA^b^iZY

100%

>ciZgcVi^dcVa7ZkZgV\Z
=daY^c\hA^b^iZYJH6!>cX#

100%

7aV^gb]dg9^hi^aaZghA^b^iZY

100%

+cdc"igVY^c\hjWh^Y^Vg^Zh

49.49%
A^fjdgaVcYA^b^iZY

100%

100%

44%
>ckZg=djhZEdah`VA^b^iZY

100%

I]Z@cdX`Y]j9^hi^aaZgn

HeZnWjgc"<aZca^kZi9^hi^aaZgn

I]ZEjaiZcZn9^hi^aaZgn

8dbeVcnA^b^iZY

8dbeVcnA^b^iZY

8dbeVcnA^b^iZY

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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100%

>ciZg7ZkBVaVnh^VHYc#7]Y#

100%
LZZ7ZVhi^ZA^b^iZY

100%

>ciZg7Zk8VbWdY^V8d#!AiY#

50.02%

100%

>ckZg=djhZ9^hig^Wji^dcH6

Bd[[ViIdlZghA^b^iZY

100%

I]Z7VaWaV^g9^hi^aaZgn
8dbeVcnA^b^iZY
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รายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุนและชนิดของหุน
ชื่อบรริษัท / สถานที่ต้ัง

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุน

ทุนที่เรียกชำระแลว
(บาท)

จ ำนวนหุนุ
ที่อ อกจำหนา ย

จำนวนหุนที่ถือ
(โดยตรง/
โดยออม)

สัดสวน
การถือหุน หมายเหตุ

1. บริษัท เบียรไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตเบียร น้ำดื่ม
และน้ำโซดา

สามัญ

5,550,000,000.00 555,000,000

554,999,985 100.00%

2. บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตเบียร น้ำดื่ม
และน้ำโซดา

สามัญ

6,600,000,000.00 660,000,000

659,999,940 100.00%

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
เขตจตุจกั ร 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 ตำบลบางคูวดั
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

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%

10. บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด
ผลิตสุรา
101 หมูท ่ี 8 ตำบลแกงโดม กิง่ อำเภอสวางวีระวงศ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

สามัญ

800,000,000.00

80,000,000

79,999,994 100.00%

11. บริษทั 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
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตสุรา

สามัญ

5,000,000,000.00 500,000,000

499,999,940 100.00%

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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จำนวนหุนที่ถืถือ
(โดยตรง/
โดยออม)

ชนิดของหุน

ทุนที่เรียกชำระแลว
(บาท)

14. บริษทั ยูไนเต็ด ไวนเนอรี่ แอนดดสิ ทิลเลอรี่ จำกัด ผลิตสุรา
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามัญ

1,800,000,000.00 180,000,000

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 สุราพิเศษทิพราช จำกัด
ผลิตสุรา
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามัญ

500,000,000.00

5,000,000

4,999,994 100.00%

19. บริษัท ปอมทิพย จำกัด
2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

ผูจัดจำหนายเบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

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

ผูจัดจำหนายเบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

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

ผูจัดจำหนายเบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

22. บริษัท ปอมโชค จำกัด
16/1 หมูที่ 1 ถนนอูทอง ตำบลทาวาสุกรี
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ผูจัดจำหนายเบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

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

ผูจัดจำหนายเบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

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

ผูจัดจำหนายเบียร

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

25. บริษัท นำยุค จำกัด
ผูจัดจำหนายสุรา
95/390-391 ตรอกนอกเขต ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

ชื่อบริษัท / สถานที่ต้ัง

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุนุ
ที่อ อกจำหนา ย

สัดสวน
การถือหุน หมายเหตุ

179,999,994 100.00%
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ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุน

ทุนที่เรียกชำระแลว
(บาท)

จ ำนวนหุนุ
ที่อ อกจำหนา ย

จำนวนหุนที่ถือ
(โดยตรง/
โดยออม)

สัดสวน
การถือหุน หมายเหตุ

26. บริษัท นำกิจการ จำกัด
ผูจัดจำหนายสุรา
1, 3, 5 ตรอกวัดมวง ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

27. บริษัท นำพลัง จำกัด
80/13-14 ถนนเอกาทศรฐ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ผูจัดจำหนายสุรา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

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

ผูจัดจำหนายสุรา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

29. บริษัท นำนคร จำกัด
149/3 ถนนจุลจอมเกลา ตำบลทาขาม
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 84130

ผูจัดจำหนายสุรา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

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

ผูจัดจำหนายสุรา

สามัญ

10,000,000.00

1,000,000

999,994 100.00%

31. บริษัท ทิพยชโลธร จำกัด
15 หมู 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตัวแทนจำหนาย
เบียรและสุรา

สามัญ

1,000,000.00

100,000

99,994 100.00%

32. บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตัวแทนจำหนาย
เบียรและสุรา

สามัญ

5,000,000.00

500,000

499,994 100.00%

33. บริษัท สุราทิพย จำกัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตัวแทนจำหนาย
สุรา

สามัญ

1,200,000.00

120,000

119,940 100.00%

34. บริษัท สุนทรภิรมย จำกัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตัวแทนจำหนาย
สุรา

สามัญ

5,000,000.00

500,000

499,994 100.00%

35. บริษัท ภิรมยสุรางค จำกัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตัวแทนจำหนาย
สุรา

สามัญ

5,000,000.00

500,000

499,994 100.00%

36. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จำกัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จำหนายปุย

สามัญ

860,000,000.00

8,600,000

8,599,994 100.00% (1)

ผลิตและจำหนาย
เครื่องดื่มชูกำลัง

สามัญ

200,000,000.00

20,000,000

19,999,940 100.00% (2)

จัดจำหนาย
กากน้ำตาล

สามัญ

40,000,000.00

40,000

(จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ จาก บริษทั ปุย ไบโอนิค จำกัด
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551)
37. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จำกัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก
บริษัท มหาราษฎรการเกษตร จำกัด
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551)
38. บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

39,889 99.72%
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39. บริษัท อาหารเสริม จำกัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประเภทธุรกิจ

จัดจำหนาย
อาหารสัตว

ชนิดของหุน

ทุนที่เรียกชำระแลว
(บาท)

จำนวนหุนุ
ที่อ อกจำหนา ย

จำนวนหุนที่ถืถือ
(โดยตรง/
โดยออม)

สัดสวน
การถือหุน หมายเหตุ

สามัญ

1,000,000.00

10,000

9,994 100.00%

40. บริษทั แพนอินเตอรเนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดจำหนายวัสดุ
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
และบริการ
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จัดซื้อจัดจาง

สามัญ

1,000,000.00

10,000

9,994 100.00%

41. 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%

42. บริษัท ถังไมโอคไทย จำกัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตถังไมโอค

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

29,999,940 100.00%

43. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จัดจำหนายขวด

สามัญ

123,000,000.00

1,230,000

1,229,994 100.00%

44. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริการขนสง

สามัญ

45. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จำกัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นำเขาและสงออก
สุรา/ทำการตลาด
ในตางประเทศ

สามัญ

300,000,000.00

30,000,000

29,999,940 100.00%

46. บริษัท ธนสินธิ จำกัด
949/6-8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กอสราง

สามัญ

20,000,000.00

20,000

19,994 100.00%

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

ธุรกิจโฆษณา

สามัญ

25,000,000.00

2,500,000

2,499,994 100.00%

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

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

49. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตเบียร น้ำดื่ม
และน้ำโซดา

สามัญ

50. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด จำกัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ถือครอง
เครื่องหมายการคา

สามัญ

(จดทะเบียนเปลี่ยนเฉพาะชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
จากเดิม Additive Food Co., Ltd. เปน Feed
Addition Co., Ltd. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551)

(จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก
บริษัท บางนา โลจิสติค จำกัด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551)
1,012,000,000.00 101,200,000

101,199,940 100.00% (3)

HKD 1,490,000,000.00 1,490,000,000 1,490,000,000 100.00% (4)

1,666,666,500.00 166,666,650
5,000,000.00

50,000

166,666,590 100.00%
49,940 100.00%

(จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก
บริษัท ที.ซี.ซี. สากลการคา จำกัด
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551)

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุน

ทุนที่เรียกชำระแลว
(บาท)

จ ำนวนหุนุ
ที่อ อกจำหนา ย

จำนวนหุนที่ถือ
(โดยตรง/
โดยออม)

สัดสวน
การถือหุน หมายเหตุ

51. บริษัท เบียรชาง จำกัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ถือครอง
สามัญ
เครื่องหมายการคา
และผลิตหัวเชื้อเบียร

1,000,000.00

10,000

9,940 100.00%

52. บริษัท เบียรอาชา จำกัด
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ถือครอง
สามัญ
เครื่องหมายการคา
และผลิตหัวเชื้อเบียร

1,000,000.00

100,000

99,940 100.00%

53. บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

600,000,000.00

6,000,000

5,999,994 100.00%

54. บริษัท ไทยดริ้งค จำกัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตและจำหนาย
น้ำดื่ม

สามัญ

60,000,000.00

600,000

599,993 100.00% (5)

375,000,000.00 187,500,000

168,610,199 89.93% (6)

(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551)
55. บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)
9 อาคาร ยู เอ็ม ทาวเวอร ชัน้ 20
ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

กิจการภัตตาคาร
สามัญ
อาหารญี่ปุนและ
ผลิตและจำหนาย
อาหารและเครื่องดื่ม

56. บริษัท สุราไทยทำ จำกัด*
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จัดจำหนายสุรา

สามัญ

17,500,000.00

17,500

57. บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จำกัด*
ผลิตและจำหนาย
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต สุรา
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000 100.00%

58. บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ จำกัด*
ผลิตและจำหนาย
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต สุรา
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามัญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000 100.00%

59. บริษัท เมืองกิจ จำกัด*
9 ถนนดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางคอ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

จัดหาไมโอค

สามัญ

3,810,000.00

38,100

38,100 100.00%

60. บริษัท แพนแอลกอฮอล จำกัด*
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผลิตและ
จัดจำหนาย
น้ำสมสายชู

สามัญ

2,000,000.00

20,000

20,000 100.00%

61. บริษัท วิทยาทาน จำกัด
15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประชาสัมพันธ
อนุรกั ษสิ่งแวดลอม

สามัญ

5,000,000.00

500,000

62. InterBev (Singapore) Limited
No.138 Cecil Street # 05-02 Cecil Court,
Singapore

จำหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

สามัญ

SGD 3,000,000.00

3,000,000

3,000,000 100.00%

63. InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
No. 35, Street 322, Sangkat Boeung
Keng Kang 1, Khan Chamkamon,
Phnom Penh, Cambodia

จำหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

สามัญ

USD 200,000.00

1,000

1,000 100.00%

64. InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
No 9-1, Jalan USJ 1/1B,
Regalia Business Centre,
47620 Subang Jaya, Selangor, Malaysia

จำหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

สามัญ

MYR 100,000.00

100,000

100,000 100.00%

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

17,483 99.90% (7)

500,000 100.00% (8)

34

ชื่อบริษัท / สถานที่ต้ัง

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุน

ทุนที่เรียกชำระแลว
(บาท)

จำนวนหุนุ
ที่อ อกจำหนา ย

จำนวนหุนที่ถืถือ
(โดยตรง/
โดยออม)

สัดสวน
การถือหุน หมายเหตุ

65. International Beverage Holdings
จำหนายเครื่องดื่ม
Limited USA, Inc.
แอลกอฮอล
60 East 42nd Street, Suite 2134, New York, NY

สามัญ

USD 1.00

1,000

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

สามัญ

HKD 15,300,000.00

15,300,000

15,300,000 100.00%

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

สามัญ

£68,500,000.00

68,500,000

68,500,000 100.00%

68. บริษัท ประมวลผล จำกัด
56 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120

ผลิตและจำหนาย
สุรา

สามัญ

350,000,000.00

3,500,000

3,429,219 97.98%

69. บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
79 หมูที่ 3 ตำบลลำลูกบัว
อำเภอดอนตูม นครปฐม 73150

ผลิตและจำหนาย
น้ำดื่มและเครื่องดื่ม
ชูกำลังและตัวแทน
จำหนายสุรา

สามัญ

606,250,000.00

60,625,000

60,520,000 99.83% (10)

70. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
9 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ผลิตและจำหนาย
สามัญ
อาหารและเครื่องดื่ม

420,000,000.00

4,200,000

3,776,869 89.93% (11)

71. บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
444 ชั้น 1 หองเลขที่ 1 เอ 08-09
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

รานอาหาร
บะหมี่ญี่ปุน

สามัญ

158,000,000.00

1,580,000

1,420,822 89.93% (12)

72. Blairmhor Limited*
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL, Scotland

ธุรกิจลงทุน

สามัญ

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

ผลิตและจำหนาย
สุรา

สามัญ

£10,000,000.00

10,000,000

10,000,000 100.00%

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

หยุดดำเนินกิจการ

สามัญ

£200.00

2,000

2,000 100.00%

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

หยุดดำเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100 100.00%

76. Speyburn-Glenlivet Distillery Company Limited* หยุดดำเนินกิจการ
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL, Scotland

สามัญ

£100.00

100

100 100.00%

77. The Knockdhu Distillery Company Limited*
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL, Scotland

หยุดดำเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100 100.00%

78. The Pulteney Distillery Company Limited*
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL, Scotland

หยุดดำเนินกิจการ

สามัญ

£2.00

2

2 100.00%

79. The Balblair Distillery Company Limited*
Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL, Scotland

หยุดดำเนินกิจการ

สามัญ

£2.00

2

2 100.00%

80. R Carmichael & Sons Limited*
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

หยุดดำเนินกิจการ

สามัญ

£30,000.00

30,000

30,000 100.00%

81. J MacArthur Jr & Company Limited*
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

หยุดดำเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100 100.00%

82. Mason & Summers Limited*
หยุดดำเนินกิจการ
10 Foster Lane, London, EC2V 6HH, England

สามัญ

£10,030.00

10,030

10,030 100.00%

จำหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

£9,009,407.00 900,940,700

1,000 100.00% (9)

900,940,700 100.00%

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ชื่อบรริษัท / สถานที่ต้ัง

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุน

ทุนที่เรียกชำระแลว
(บาท)

จ ำนวนหุนุ
ที่อ อกจำหนา ย

จำนวนหุนที่ถือ
(โดยตรง/
โดยออม)

สัดสวน
การถือหุน หมายเหตุ

83. Hankey Bannister & Company Limited*
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

หยุดดำเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100 100.00%

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

หยุดดำเนินกิจการ

สามัญ

£50,000.00

50,000

50,000 100.00%

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

หยุดดำเนินกิจการ

สามัญ

£100.00

100

100 100.00%

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

หยุดดำเนินกิจการ

สามัญ

£1.00

1

100 100.00%

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

ลิขสิทธิ์

สามัญ

£495,000.00

495,000

245,000 49.49%

88. Inver House Polska Limited
จำหนายเครื่องดื่ม
ul. Obodrzycow 34 A/1, 81-812 Sopot, Poland แอลกอฮอล

สามัญ

PLN 700,000.00

700,000

308,000 44.00%

89. Inver House Distribution SA*
หยุดดำเนินกิจการ
Avenue des Tilleuls, 62140 Marconne, France

สามัญ

EUR 24,930.00

2,493

1,247 50.02%

หมายเหตุ * ปจจุบันบริษัทเหลานี้ไมไดประกอบกิจการ
(1) บริษัทนี้ยังเรียกชำระคาหุนไมครบทั้งจำนวน ณ ปจจุบัน บริษัทนี้ไดเรียกชำระคาหุนแลว 690 ลานบาท
(2) เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2551 จดทะเบียนเพิม่ ทุนจาก 2 ลานบาท เปน 200 ลานบาท โดยออกหุน ใหมจำนวน 19,800,000 หุน รวมเปน 20,000,000 หุน มูลคาหุน ละ 10 บาท
(3) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 12 ลานบาท เปน 1,012 ลานบาท โดยออกหุนใหมจำนวน 100,000,000 หุน รวมเปน 101,200,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท ปจจุบัน มีทุนชำระแลว 262 ลานบาท
(4) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1,470 ลานเหรียญฮองกง เปน 1,490 ลานเหรียญฮองกง โดยออกหุนใหมจำนวน 20,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 เหรียญฮองกง
(5) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1 ลานบาท เปน 60 ลานบาท โดยออกหุนใหมจำนวน 590,000 หุน รวมเปน 600,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
ณ สิ้นป 2551 มีทุนชำระแลว 30 ลานบาท และปจจุบันบริษัทนี้ไดเรียกชำระคาหุนครบถวนแลว
(6) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทเขาซื้อหุนของบริษัทนี้จำนวนรอยละ 43.9 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ไดซื้อหุนเพิ่มจากการทำคำเสนอซื้ออีกจำนวนรอยละ
46.03 รวมเปนรอยละ 89.93
(7) บริษัทนี้ยังเรียกชำระคาหุนไมครบทั้งจำนวน ณ ปจจุบัน บริษัทนี้ไดเรียกชำระคาหุนแลว 14 ลานบาท
(8) บริษัทนี้ยังเรียกชำระคาหุนไมครบทั้งจำนวน ณ ปจจุบัน บริษัทนี้ไดเรียกชำระคาหุนแลว 2.5 ลานบาท
(9) บริษัทนี้มีสวนเกินมูลคาหุน (Premium) คิดเปนจำนวน 2,599,999.00 เหรียญสหรัฐ รวมมีทุนชำระแลว 2,600,000.00 เหรียญสหรัฐ
(10) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 6.25 ลานบาท เปน 606.25 ลานบาท โดยออกหุนใหมจำนวน 60,000,000 หุน รวมเปน 60,625,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท
(11) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทไดบริษัทนี้มาจากการเขาซื้อหุนของบริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัทนี้
(12) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทไดบริษัทนี้มาจากการเขาซื้อหุนของบริษทั โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัทนี้
ขอมูลเพิ่มเติมลาสุด (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2552):
(ก) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด และบริษัทในกลุมสุราบางยี่ขัน ไดซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท สุราแมโขง จำกัด บริษัท สุราแมโขง จำกัด มีทุน
จดทะเบียน 500,000 บาท และมีจำนวนหุนสามัญที่ออกจำหนาย 5,000 หุน บริษัทนี้ยังเรียกชำระคาหุนไมครบทั้งจำนวน ณ ปจจุบัน บริษัทนี้ไดเรียกชำระคาหุนแลว
125,000 บาท ซึง่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ถือหุน โดยออมผานบริษทั ยอยดังกลาวจำนวน 5,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 โดยปจจุบนั บริษทั สุราแมโขง จำกัด
ไมไดประกอบกิจการ
(ข) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 บริษัท เบียรชาง จำกัด และบริษัทในกลุมเบียรชาง ไดซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท เบียรชาง อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เบียรชาง
อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีจำนวนหุน ทีอ่ อกจำหนาย 100,000 หุน ซึง่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ถือหุน โดยออมผาน
บริษัทยอยดังกลาวจำนวน 100,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ณ ปจจุบัน บริษัท เบียรชาง อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ไมไดประกอบกิจการ
(ค) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชาง คอรป จำกัด มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และมีจำนวนหุนที่ออกจำหนาย 10,000 หุน ซึ่งบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ถือหุนโดยออมผานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 9,996 หุน คิดเปนรอยละ 99.96 ณ ปจจุบันบริษัทนี้ไดเรียกชำระ
คาหุนบางสวนแลว คิดเปนเงินจำนวน 25,000 บาท
(ง) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชางอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และมีจำนวนหุนที่ออกจำหนาย 10,000 หุน
ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ถือหุนโดยออมผานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 9,997 หุน คิดเปนรอยละ 99.97 ณ ปจจุบันบริษัทนี้ได
เรียกชำระคาหุนบางสวนแลว คิดเปนเงินจำนวน 25,000 บาท
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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รายการแสดงผลประโยชนโดยตรงและผลประโยชนโดยออมของกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 21 มกราคม 2552

เพิ่ม (ลด)
ระหวาง (2) ผลปร
ประโยชน
รอบบัญชี ทางออม

จำนว
จำ
นวนหุน

รอยละะ
ของการถืถือหุ
อหุน

MM Group Limited
MM Group Limited
MM Group Limited
MM Group Limited

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

100
100
100
100

0

MM Group Limited
MM Group Limited
MM Group Limited
MM Group Limited

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

100
100
100
100

0.00

0

-

-

-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 34,068,668

0.14

0

-

-

-

5. นายภุชชงค ชาญธนากิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 1

0.00

0

-

-

-

6. นายสถาพร กวิตานนท

-

-

-

-

-

-

-

7. ศาสตราจารยคนึง ๅไชย

-

-

-

-

-

-

-

8. นายมนู เลียวไพโรจน

-

-

-

-

-

-

-

9. นายอึ๊ง ตัก พัน

-

-

-

-

-

-

-

10. นายไมเคิล เลา ไวย เคียง

-

-

-

-

-

-

-

11. ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ -

-

-

-

-

-

-

12. พลเอกนายแพทยชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา

-

-

-

-

-

-

-

13. นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ

-

-

-

-

-

-

-

14. นายวิวัฒน เตชะไพบูลย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 241,541,500

0.96

(50,000,000) นางชมพูนุท (8)
เตชะไพบูลย

-

-

15. นายปณต สิริวัฒนภักดี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 107,000,000

0.43

0

-

-

-

16. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 107,000,000

0.43

0

-

-

-

17. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 1

0.00

0

-

-

-

18. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 1

0.00

-

-

-

-

19. นายอวยชัย ตันทโอภาส

-

-

-

-

-

-

-

20. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค

-

-

-

-

-

-

-

21. นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 1

0.00

0

-

-

-

รายชื่อกรรมการ (1)

ผลประโยชนโดยต
โดย รง

จำนวนหุน

รอยละ
ข งการถือหุน
ขอ

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(3)(มหาชน)
Good Show Holdings Limited
Risen Mark Enterprise(5)Ltd. (4)
บริษัท สิริวนา จำกัด
Golden Capital (Singapore) Limited (6)
MM Group Limited
Maxtop Management Corp.(7)

3,156,500,000
319,999,997
25,000
-

12.57
50.00
50.00
-

0

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(3)(มหาชน)
Good Show Holdings Limited
Risen Mark Enterprise(5)Ltd. (4)
บริษัท สิริวนา จำกัด
Golden Capital (Singapore) Limited (6)
MM Group Limited
Maxtop Management Corp.(7)

3,156,500,000
319,999,997
25,000
-

12.57
50.00
50.00
-

3. นายณรงค ศรีสอาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 1

4. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ

หมายเหตุ
(1) นายสมุทร หัตถสิงห ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
(2) เปนการเปดเผยตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กำหนดใหแสดงการถือหุนหรือหุนกู
ในบริษัทและบริษัทในเครือที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุนโดยตรงดวยตนเอง โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวางรอบปบัญชี (ถามี)
ทั้งนี้ ไมมีกรรมการบริษัทคนใดถือหุนในบริษัทในเครือ และบริษัทไมมีการออกหรือเสนอขายหุนกูที่ยังไมครบกำหนดชำระเหลืออยู
(3) Good Show Holdings Limited ถือหุนในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,492,720,000 หุน
(4) Risen Mark Enterprise Ltd. ถือหุนในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,193,150,000 หุน
(5) บริษัท สิริวนา จำกัด ถือหุนในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,462,200,000 หุน
(6) Golden Capital (Singapore) Limited ถือหุนในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 435,000,000 หุน
(7) Maxtop Management Corp. ถือหุนในบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 261,249,000 หุน
(8) นางชมพูนุท เตชะไพบูลย ถือหุนในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 50,000,000 หุน
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ข อ มู ล ผู ถื อ หุ น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2552
ขอมูลหุนทุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระคาหุนแลว
ชนิดของหุน
จำนวนหุนที่ออกและเสนอขาย
สิทธิในการออกเสียง

29,000,000,000 บาท
25,110,025,000 บาท
หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท
25,110,025,000 หุน
หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

การวิเคราะหขอมูลผูถือหุน
จำนวนหุนที่ถือ
1 - 999
1,000 - 10,000
10,001 - 1,000,000
1,000,001 ขึ้นไป
รวม

จำนวนผูถือหุน

รอยละของผูถือหุน

จำนวนหุน

รอยละของหุน

8
N/A
32
95
135

5.93
N/A
23.70
70.37
100.00

8
N/A
10,808,925
25,099,216,067
25,110,025,000

0.00
N/A
0.04
99.96
100.00

ดังนั้น รอยละ 18.51 ของหุนทั้งหมดของบริษัท จึงถือโดยผูถือหุนรายยอย ซึ่งถือไดวาบริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยสิงคโปรขอ 723 แลว

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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ผูถือหุนรายใหญ 20 รายแรก
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
รวม

รายชื่อผูถือหุน

The Central Depository (Pte) Limited
Good Show Holdings Limited
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
บริษัท สิริวนา จำกัด
Risen Mark Enterprise Limited
Sparkle View Development Limited
นางศิริลักษณ ไมไทย
บริษัท แพนอุตสาหกรรมเครื่องแกว จำกัด
Citibank Nominees Singapore Pte Ltd
นายวิวัฒน เตชะไพบูลย
บริษัท พี.ซี.พาณิชยการ จำกัด
บริษัท นิมิตพิจิตร จำกัด
บริษัท แพนอินเตอร (1979) จำกัด
นางวันทนีย ชีวะศิริ
นางอาทินันท พีชานนท
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
นายปณต สิริวัฒนภักดี
นางวัลลภา ไตรโสรัส

จำนวนหุน

รอยละ

5,742,139,920
3,492,720,000
3,156,500,000
3,156,500,000
2,860,720,000
2,359,815,000
387,654,492
338,519,080
316,000,000
262,436,750
241,541,500
240,000,000
149,000,000
135,000,000
110,236,750
107,000,000
107,000,000
107,000,000
107,000,000
107,000,000
23,483,783,492

22.87
13.91
12.57
12.57
11.39
9.40
1.54
1.35
1.25
1.04
0.96
0.95
0.59
0.54
0.44
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
93.52

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ขอมูลการกระจายการถือหุนภายใตชื่อผูถือหุน The Central Depository (Pte) Limited
จำนวนหุนที่ถือ
1 - 999
1,000 - 10,000
10,001 - 1,000,000
1,000,001 ขึ้นไป
รวม

จำนวนผูถือหุน

รอยละของผูถือหุน

จำนวนหุน

รอยละของหุน

10
7,707
3,158
25
10,900

0.09
70.71
28.97
0.23
100.00

1,810
33,760,204
191,487,006
5,516,890,900
5,742,139,920

0.00
0.59
3.33
96.08
100.00

จำนวนหุน

รอยละ

2,577,624,984
833,335,000
504,547,000
501,594,127
461,185,640
443,853,638
108,367,112
23,527,399
11,837,000
10,967,000
10,512,000
7,311,000
3,211,000
3,097,000
2,152,000
1,750,000
1,620,000
1,500,000
1,462,000
1,380,000
5,510,833,900

44.89
14.51
8.79
8.74
8.03
7.73
1.89
0.41
0.21
0.19
0.18
0.13
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
95.99

ผูถือหุนรายใหญ 20 รายแรกภายใตชื่อผูถือหุน The Central Depository (Pte) Limited
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
รวม

รายชื่อผูถือหุน
DBS Nominees Pte Ltd
Risen Mark Enterprise Limited
UOB Kay Hian Pte Ltd
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd
DBSN Services Pte Ltd
Citibank Nominees Singapore Pte Ltd
United Overseas Bank Nominees Pte Ltd
Raffles Nominees Pte Ltd
Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd
Nomura Singapore Limited
Morgan Stanley Asia (S’pore) Securities Pte Ltd
DB Nominees (S) Pte Ltd
Macquarie Capital Securities Pte Ltd
DBS Vickers Securities (S) Pte Ltd
Hoe Juan Jok
Lee Heng Tin
Lee Seng Hong or Shee Liang Yee Theresa
Ng Ban Hock
Chen Chia Kuang Francis
Han Tock Lian

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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สัญญาที่สำคัญซึ่งทำกับกิจการที่เกี่ยวของกันสำหรับป 2551 ประกอบดวย
1. สัญญาซื้อขายหุนบริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) (“โออิชิ”) ระหวางบริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน
เปนผูขาย กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปนผูซื้อ ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551 เพื่อซื้อขายหุนโออิชิ จำนวน
82,314,537 หุน คิดเปนรอยละ 43.9 ของจำนวนหุนที่ออกแลวทั้งหมดของโออิชิ ในราคาหุนละ 37 บาท รวมเปนจำนวนเงิน
3,045.64 ลานบาท
2. สัญญาซื้อขายหุนบริษัท ไทยแอลกอฮอล จำกัด (มหาชน) (“ไทยแอลกอฮอล”) ระหวางบริษัท ดำรงฟา จำกัด ซึ่งเปนกิจการที่
เกี่ยวของกันเปนผูซื้อ กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปนผูขาย ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551 เพื่อซื้อขายหุน
ไทยแอลกอฮอล จำนวน 160 ลานหุน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนหุน ทีอ่ อกแลวทัง้ หมดของไทยแอลกอฮอล โดยมีคา ตอบแทน
เปนจำนวนเงิน 1,590.95 ลานบาท
ทัง้ นี้ การเขาซือ้ หุน โออิชแิ ละการขายหุน ไทยแอลกอฮอล ไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2551
และการซื้อขายหุนขางตนไดดำเนินการแลวเสร็จในวันที่ 30 กันยายน 2551
มูลคาสุทธิทางบัญชีของที่ดินและอาคารซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้
(ลานบาท)

7,867
4,263
1,449
17,470
31,049

ที่ดิน
สวนตีราคาเพิ่มของที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
รวม

บริษทั ไดเชาสถานทีห่ ลายแหงเพือ่ ใชเปนสำนักงานสาขาและคลังสินคา การเชาทัง้ หมดนีถ้ อื เปนสัญญาเชาดำเนินงานไมใชสญั ญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มูลคาทีด่ นิ ซึง่ เปนกรรมสิทธิข์ องบริษทั ทีถ่ อื ครองไวเพือ่ การดำเนินธุรกิจในอนาคตมีจำนวนเงิน 1,202 ลานบาท
ซึ่งเปน 8.1% ของกำไรกอนภาษีเงินได

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

คณ
ณะกรรมกการบริษัท
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

12. นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ
กรรมการอิสระ

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ

13. พลเอกนายแพทยชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ

3. นายณรงค ศรีสอาน
รองประธานกรรมการ

14. นายวิวัฒน เตชะไพบูลย
กรรมการ

4. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ
รองประธานกรรมการ

15. นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

5. นายภุชชงค ชาญธนากิจ
กรรมการ

16. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผูอำนวยการใหญ

6. นายสถาพร กวิตานนท
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

17. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ

7. ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายมนู เลียวไพโรจน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายอึ๊ง ตัก พัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายไมเคิล เลา ไวย เคียง
กรรมการอิสระ

18. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
19. นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
20. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
21. นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

11. ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการอิสระ

นางแววมณี โสภณพินิจ

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายธิติ สุวรรณรัตน

รองเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

43

คณะกรรมการบริหาร
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คณ
ณะกกรรรมกการรบรริหาร
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

9. นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

10. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

3. นายณรงค ศรีสอาน
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

11. นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

4. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3

12. นายสวัสดิ์ โสภะ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ

5. นายภุชชงค ชาญธนากิจ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4

13. นายฌอง เลอเบรอตง
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

6. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผูอำนวยการใหญ

14. นายวิชัย ชัยยาวรานุรักษ
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

7. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ

15. นายสมชัย สุทธิกุลพานิช
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

คณ
ณะจจัดการ
1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผูอำนวยการใหญ
สายบริหารการตลาด

6. นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
สายงานบริหารทั่วไป

2. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ
สายงานสนับสนุน

7. นายสวัสดิ์ โสภะ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
สายการผลิตสุรา

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
สายการเงินและบัญชี

8. นายฌอง เลอเบรอตง
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
สายงานแผนกลยุทธ

4. นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
สายบริหารการขาย

9. นายวิชัย ชัยยาวรานุรักษ
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
สายพัฒนาธุรกิจ

5. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
สายการผลิตเบียร

10. นายสมชัย สุทธิกุลพานิช
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
สายการผลิตเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี ไดรบั การแตงตัง้ เปนประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เมื่อป 2546 ดำรง
ตำแหนงประธานกรรมการบริษัท เบียรไทย (1991) จำกัด
(มหาชน) และประธานกรรมการกลุมบริษัท สุรากระทิงแดง
ตั้งแตป 2547 ประธานกรรมการบริษัท ทีซีซี แลนด จำกัด
ตัง้ แตป 2545 ประธานกรรมการบริษทั เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด
(มหาชน) ตั้งแตป 2544 ประธานกรรมการบริษัท เครือ
อาคเนย จำกัด ตัง้ แตป 2540 ประธานกรรมการ บริษทั ทีซซี ี
โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งแตป 2530
ทานไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ
การเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิม พระเกีย รติ นอกจากนั้น ทานยั งไดรั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณมหาปรมาภรณชางเผือก เครื่องราช
อิสริยาภรณมหาวชิรมงกุฎ เครื่องราชอิสริยาภรณปฐมดิเรก
คุณากรณ และเครื่องราชอิสริยาภรณทุติยจุลจอมเกลา

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

ทานไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ จากสถาบั น เทคโนโลยี
การเกษตรแม โ จ ปริ ญ ญาดุ ษฎีบัณฑิตกิ ตติ มศั กดิ์ สาขา
บริ ห ารธุ ร กิ จ จากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม และปริ ญ ญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ตำแหนงทางสังคม ทานเปนรองประธานกรรมการมูลนิธิ
สถาบั น โรคไตภู มิ ร าชนคริ น ทร กรรมการศิ ริ ร าชมู ล นิ ธิ
กรรมการมู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี กรรมการมู ล นิ ธิ โ รงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช กรรมการมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย
กรรมการมูลนิธิคืนชางสูธรรมชาติ กรรมการคณะกรรมการ
จั ด หาและส ง เสริ ม ผู ใ ห โ ลหิ ต แห ง สภากาชาดไทย และ
กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
นอกจากนีท้ า นยังไดรบั รางวัลตางๆ รวมทัง้ ไดรบั พระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนทีเ่ ชิดชูยงิ่ ชางเผือก (มหาปรมาภรณ
ชางเผือก) เครือ่ งราชอิสริยาภรณ อันมีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
(ประถมาภรณมงกุฎไทย) เครือ่ งราชอิสริยาภรณจลุ จอมเกลา
(ทุติ ยจุ ลจอมเกลา ) และเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณอั นเปน ที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ (ปฐมดิเรกคุณาภรณ)

นายณรงค ศรีสอาน

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2

คุ ณ หญิ งวรรณา สิริวั ฒนภัก ดี ไดรับ การแตงตั้งเปนรอง
ประธานกรรมการเมื่อ ป 2546 ดำรงตำแหนงประธาน
กรรมการบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จำกัด และ
ประธานกรรมการกลุมบริษัทแสงโสมตั้งแตป 2547 ดำรง
ตำแหนงรองประธานกรรมการบริษทั ทีซซี ี แคปปตอล แลนด
จำกัด ตั้งแตป 2546 ตำแหนงรองประธานกรรมการบริษัท
เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) ตั้งแตป 2544 และดำรง
ตำแหนงรองประธานกรรมการบริหารเครือบริษัท ที.ซี.ซี.
ตั้งแตป 2515

นายณรงค ศรีสอาน ไดรบั การแตงตัง้ เปนรองประธานกรรมการ
เมื่อป 2546 มีประสบการณในวงการธนาคารมา 44 ป
ดำรงตำแหนงรองประธานบริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) ตั้งแตป 2497 ถึงป 2541 นอกจากนี้ยังดำรง
ตำแหนงประธานบริษัทมหาชนอีกหลายบริษัทในประเทศไทย
รวมถึงประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษทั
โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท
แอดวานซ อะโกร จำกัด (มหาชน) และเปนกรรมการอิสระ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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บริษทั ทรู คอรปอรเรชัน่ จำกัด (มหาชน) ทานไดรบั ปริญญา
เศรษฐศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จากมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร

นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3
นายโกเมน ตันติววิ ฒ
ั นพันธ ไดรบั การแตงตัง้ เปนรองประธาน
กรรมการเมื่อป 2546 มีประสบการณในการบริหารบริษัท
ในอุตสาหกรรมสุรามากกวา 40 ป ดำรงตำแหนงประธาน
กรรมการบริ ษั ท สหสั น ติ์ (2529) จำกัด ตั้ งแตป 2529
และดำรงตำแหนงกรรมการผูชวยผูอำนวยการใหญ บริษัท
สุรามหาราษฎร จำกัด (มหาชน) ตั้งแตป 2529 ถึง 2542
ทานจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากประเทศจีน

นายสถาพร กวิตานนท

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสถาพร กวิตานนท ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
เมื่อป 2547 มีประสบการณมากมายดานการบริหารบริษัท
และเปนกรรมการของบริษัทและคณะอนุกรรมการในหลาย
บริษัท เชน ธนาคารกรุงเทพ เบอรฮัด บริษัท อาหารสยาม
จำกัด (มหาชน) และบริษทั เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
ในป 2537 ถึง 2542 ท านดำรงตำแหน งรองประธาน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และปริญญาโทเศรษฐศาสตร จาก Vanderbilt
University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายภุชชงค ชาญธนากิจ

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 4
นายภุชชงค ชาญธนากิจ ไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการ และ
รองประธานกรรมการบริหารเมื่อป 2546 ดำรงตำแหนง
กรรมการบริษทั แอล เอส พี วี จำกัด ตัง้ แตป 2531 ถึง
2546 ตำแหนงผูอำนวยการบริหาร (การเงิน) กลุมบริษัท
ที.ซี.ซี. ในป 2526 ถึง 2531 ตำแหนงกรรมการ บริษัท
โรบินา เครดิต จำกัด ในป 2523 ถึง 2525 และเปนรอง
ผูจัดการบริษัท สินเอเชีย จำกัด ตั้งแตป 2518 ถึง 2522
นอกจากนี้ในปจจุบันยังดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระ
ของบริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) ดวย
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจและปริญญาโท
ทางบัญชี จาก California State University, Long Beach
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
อิสระเมือ่ ป 2547 ทานมีประสบการณมากมายในภาครัฐและ
ในวงการกฎหมาย เปนอัยการผูชวยและอัยการประจำกรม
กรมอัยการ ในป 2489 ถึง 2514 และเปนผูอำนวยการ
สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ในป
2514 ถึง 2516 เปนรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในป 2516
ถึง 2517 และเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ป 2517 ถึง 2518 ทานเริม่ งานดานกฎหมายทีบ่ ริษทั Bangkok
International Law Offices ตั้งแตป 2519 ถึง 2528
และทีบ่ ริษทั Kanung-Prok Law Office ในป 2529 ถึง 2535
ปจจุบันเปนกรรมการบริษัทสำนักงานกฎหมายคนึง แอนด
พารทเนอรส จำกัด กรรมการบริษทั สำนักงานกฎหมาย คนึง
แอนด พารทเนอรส อินเตอรเนชัน่ แนล คอนซัลแตนท จำกัด
ประธานกรรมการบริษทั ไทยแลนดไอออนเวิคส จำกัด (มหาชน)
และกรรมการธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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นอกจากนี้ในป 2544 ยังไดรับรางวัลนักกฎหมายดีเดนภาค
เอกชน กองทุน ศ. สัญญา ธรรมศักดิ์ ทานสำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีธรรมศาสตรบณั ฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และการเมือง ปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัย
เคมบริจด นิตศิ าสตรดษุ ฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เทคโนโลยีการจัดการ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และเปนสมาชิกสมาคมเนติบัณฑิตยสภา

นายมนู เลียวไพโรจน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายมนู เลียวไพโรจน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
เมื่อป 2547 มีประสบการณมากมายในภาครัฐ โดยเปน
ผูอำนวยการกอง เลขาธิการ ผูตรวจราชการ กระทรวง
อุตสาหกรรม และอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ระหวางป
2511 ถึง 2542 และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในป 2542
ถึง 2547 ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ในป 2542 ถึง 2547 ประธานกรรมการเทคโนเน็ตเอเชีย ใน
ป 2537 ถึง 2551 เปนประธานคณะมนตรีองคการน้ำตาล
ระหวางประเทศแหงประเทศอังกฤษ (The International Sugar
Organization Council of England) ในป 2538 ถึง 2539
นอกจากนีเ้ คยเปนอาจารยพเิ ศษคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เปนนายกสมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ ในป
2546 ถึ ง 2547 และเป น นายกสมาคมเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางป 2543 ถึง 2549
ท า นสำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี เ ศรษฐศาสตร บั ณ ฑิ ต
(เกียรตินยิ มดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปริญญาโท
เศรษฐศาสตร จาก University of Kentucky สหรัฐอเมริกา
และวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 34 (พ.ศ. 2534 2535) นอกจากนี้ยั งไดรั บ รางวัล Asian Productivity
Organization ในป 2548

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

นายอึ๊ง ตัก พัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายอึ๊ง ตัก พัน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระเมื่อป
2549 ทานมีประสบการณมากมายในวงการธนาคารและ
การเงิน โดยเริ่มตนการทำงานดานการธนาคารที่ธนาคาร
ซิตี้แบงค สิงคโปร เมื่อป 2514 และเปนรองประธานเมื่อป
2525 จากนั้นดำรงตำแหนงอาวุโสในสถาบันการเงินทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เปนรองประธานกรรมการบริหาร
OCBC Bank, Singapore ดูแลดานธุ รกิจ การธนาคาร
ระหว า งประเทศและสถาบั น การเงิ น จากป 2531 ถึ ง
2540 และตอมาเมื่อป 2541 ทานไดรับการแตงตั้งเป น
ผู อ ำนวยการบริ ห ารและเป น ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร
OCBC Bank, Malaysia ทานเคยเปนกรรมการผูจัดการที่
JP Morgan Chase จากป 2542 ถึง 2545 และเคยเปน
กรรมการผูจ ดั การ และตอมาเปนทีป่ รึกษาอาวุโสของ UBS AG
จากป 2546 ถึง 2548 นอกจากนี้ ยังเปนกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาที่
Engro Corporation Ltd. และกรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการ
ตรวจสอบที่ SP Chemicals Ltd.
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร
และประวัติศาสตร) จาก University of Singapore

นายไมเคิล เลา ไวย เคียง

กรรมการอิสระ

นายไมเคิล เลา ไวย เคียง ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
อิ ส ระในป 2549 ป จ จุ บั น เป น กรรมการผู จั ด การบริ ษั ท
Advisory Services of Octagon Advisors Pte. Ltd.
ในระหวางเดือนมิถุนายน 2543 ถึงกันยายน 2547 เปน
รองประธานบริหารธนาคาร United Overseas Bank จำกัด
รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการบริ ห ารและบรรษั ท ภิ บ าลในการ
ดำเนินงานธนาคารตางประเทศ ทานเคยเปนที่ปรึกษาบริษัท
Asia Pulp and Paper Limited จากเดือนกุมภาพันธ 2542
ถึงพฤษภาคม 2543 ทานดำรงตำแหนงหลายตำแหนงที่
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Monetary Authority of Singapore (MAS) จากเดือน
กุม ภาพัน ธ 2528 ถึงกรกฎาคม 2532 และจากเดือน
เมษายน 2534 ถึงสิงหาคม 2540 ตำแหนงสุดทายที่ MAS
คือรองผูอ ำนวยการอาวุโสดาน Development and Domestic
Institutions จากเดือนสิงหาคม 2532 ถึงมีนาคม 2534
เปนผูจ ดั การอาวุโส (Institutional Sales) ทีบ่ ริษทั จัดจำหนาย
หลักทรัพย J M Sassoon & Company และเปนรอง
ประธานบริหารบริษัท The Central Depository (Pte)
Limited จากเดือนพฤศจิกายน 2540 ถึงกุมภาพันธ 2542
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) จาก National University of Singapore และ
Chartered Financial Analyst (CFA) จาก Institute of
Chartered Financial Analysis

ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ

กรรมการอิสระ

ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ ไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระเมื่อป 2549 ทานดำรงตำแหนง
อธิ การบดีม หาวิ ท ยาลั ยมหิด ลตั้งแตป 2542 ถึง 2550
กอนหนานัน้ เปนศาสตราจารยทมี่ หาวิทยาลัยมหิดล เปนสมาชิก
International Union of Immunological Societies ตั้งแตป
2514 และเปนคณะกรรมการบริหาร International Union
of Microbiological Societies ตั้งแตป 2529 ถึง 2533
ท า นได รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ สู ง สุ ด ใน
ตระกูลชางเผือก (มหาปรมาภรณชางเผือก ม.ป.ช.) และ
สูงสุดในตระกูลมงกุฎไทย (มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.) และ
จุลจอมเกลา (ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ) และไดรับเครื่องราช
อิ ส ริ ย าภรณ Palmes Academiques (Commandeur)
จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเปนนักวิจัย
กิตติมศักดิท์ มี่ หาวิทยาลัยฮารวารด และศาสตราจารยรบั เชิญ
ที่มหาวิทยาลัยโอซากา และมหาวิทยาลัยไซงอน
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาเอกแพทยศาสตร
และปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร จาก University of Wisconsin

นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ

กรรมการอิสระ

นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
เมือ่ ป 2548 เปนผูม ปี ระสบการณอยางมากจากการรับราชการ
ในกระทรวงตางๆ หลายกระทรวง เริ่มตนในป 2514 สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ในป 2522 ถึง 2547 เปนนักการทูต
กระทรวงการตางประเทศ ไดดำรงหลายตำแหนง อาทิ ตำแหนง
เลขานุการรัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศ อัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา อธิบดีกรมพิธกี ารทูต อธิบดีกรม
สารนิเทศ โฆษกกระทรวงการตางประเทศ และเอกอัครราชทูต
ณ กรุงพนมเปญ กรุงโตเกียว และกรุงวอชิงตัน เคยเปนที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรีเมื่อป 2547 ป 2547 ถึง กันยายน
2550 เปนปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ท า นสำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี รั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยโซกา ประเทศญีป่ นุ ทานไดรบั พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณทั้งประเทศไทยและตางประเทศ อาทิ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย
(มหาวชิรมงกุฎ) เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก (มหาปรมาภรณชา งเผือก) เครือ่ งราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลา (ทุติยจุลจอมเกลา) และเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตางประเทศ ไดแก Order of the Sacred Treasure, Gold
and Silver Star และ the Grand Cordon of the Order
of the Rising Sun จากประเทศญี่ปุน
ปจจุบันทานดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ

พลเอกนายแพทยชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

พลเอกนายแพทยชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการอิสระในป 2549 รับราชการในกองทัพบกตัง้ แต

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ป 2516 ถึง 2530 ในตำแหนงเจากรมการแพทยทหารบก
ดำรงตำแหนงหัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ตัง้ แตป 2530 ถึง 2534 จากนัน้
ในป 2537 ถึง 2547 ดำรงตำแหนงหลายตำแหนงในกองทัพบก
อาทิ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
กรมแพทยทหารบก ผูช ว ยเจากรมแพทย รองเจากรมแพทย
เจากรมแพทยทหารบก และผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ปจจุบันเปน
ศัลยแพทยอาวุโสและแพทยประจำราชสำนัก
ทานไดรบั ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต จาก Westf. Wilhelms
Universitat zu Munster และปริญญาเอกแพทยศาสตร
ดุษฎีบณั ฑิต จาก Georg-August Universitat zu Goettingen
ไดรับปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน (วปรอ 399) วุฒบิ ตั รผูเ ชีย่ วชาญดานศัลยกรรมทัว่ ไป
จากราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย และวุฒิบัตร
วิทยาลัยกองทัพบก (วทบ.) รุน 34 นอกจากนี้ยังเปนสมาชิก
ถาวรของราชวิ ท ยาลั ย ศั ล ยแพทย แ ห ง ประเทศไทย และ
แพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภอีกดวย
ทานไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา
(ทุตยิ จุลจอมเกลาวิเศษ) และเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่
เชิ ด ชู ยิ่ งช า งเผื อก (มหาปรมาภรณชางเผือก)

นายวิวัฒน เตชะไพบูลย

กรรมการ

นายวิวัฒน เตชะไพบูลย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในป
2546 มีประสบการณในวงการธนาคารมากวา 18 ป ดำรง
ตำแหนงสำคัญหลายตำแหนงในธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
ตั้งแตป 2522 ถึง 2541 อาทิ เลขานุการกรรมการผูจัดการ
รองผูอ ำนวยการฝายการคา ผูอ ำนวยการสาขา และรองประธาน
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และปริญญาโท จาก Fairleigh Dickinson
University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

นายปณต สิริวัฒนภักดี ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2550 เปนกรรมการบริษัท เบียรไทย
(1991) จำกัด (มหาชน) เมื่อป 2543 ถึงป 2547 เปน
กรรมการบริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จำกัด เมื่อป
2547 และเปนกรรมการกลุม บริษทั สุราบางยีข่ นั ตัง้ แตป 2545
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต จาก
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหรรมและ
เศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผูอำนวยการใหญ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูอ ำนวยการใหญ ตัง้ แตเดือนมกราคม 2551 โดยกอนหนาทีจ่ ะ
ดำรงตำแหนงนี้ ทานไดดำรงตำแหนงกรรมการรองกรรมการ
ผูอ ำนวยการใหญของบริษทั ตัง้ แตป 2546 ถึงเดือนมกราคม
ป 2551 นอกจากนี้ ทานยังดำรงตำแหนงในบริษัทชั้นนำอีก
หลายแหงในปจจุบนั อาทิ ดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการ
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด ตั้งแตป 2547 และ
กรรมการบริหารบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
ตัง้ แตป 2544 นอกจากนีใ้ นป 2547 ทานไดรบั การแตงตัง้ ให
ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารบริษทั เบียรไทย (1991) จำกัด
(มหาชน) และรองประธานกรรมการบริษทั ทศภาค จำกัด และ
ในป 2549 ทานเขารับตำแหนงรองประธานกรรมการกลุม
บริษัท โออิชิ นอกจากนี้ในป 2550 ทานไดดำรงตำแหนง
เพิ่ ม เติ ม โดยเป น กรรมการและประธานกรรมการบริ ห าร
บริษทั ยูนเิ วนเจอร จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) รวมทั้งทานยังเปน
กรรมการของบริษัทยอยของบริษัทอีกหลายแหง
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ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
และปริ ญ ญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ก ารเงิน การธนาคาร
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับหนึง่ ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดรบั วุฒบิ ตั ร
คอมพิวเตอรบริหาร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรบั
เกียรติบตั รการเขารวมการอบรมหลักสูตร Director Certification
Program กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นอกจากนี้ยังไดรับวุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership
Management จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย ไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญเมื่อป 2546 มีประสบการณ
มากมายทางดานการเงินและการบัญชี เคยเปนกรรมการผูช ว ย
กรรมการผูจ ดั การกลุม บริษทั แสงโสมตัง้ แตป 2543 ถึง 2546
และเปนผูอำนวยการฝายบัญชีการเงินกลุมบริษัทสุราทิพย
ตั้งแตป 2526 ถึง 2542 เปนผูจัดการฝายบัญชีกลุมบริษัท
ที.ซี.ซี. ในป 2518 ถึง 2525 และเปนสมุหบัญชีบริษัท
เจ แอนด โฮ จำกัด ระหวางป 2513 ถึง 2518
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดรับเกียรติบัตรการเขา
รวมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร ไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการผูช ว ย
กรรมการผูอำนวยการใหญเมื่อป 2546 ไดเขารวมงานกับ
กลุม บริ ษั ท ที .ซี .ซี . ในป 2533 และเป น ประธานของ
ศูนยกลางการเงิน กลุมบริษัท ที.ซี.ซี. ตั้งแตป 2546
มีประสบการณในแวดวงการเงินมากวา 23 ป รวมถึงดำรง
ตำแหนงผูจัดการฝายการเงินและการบัญชี Asia Voyages
& Pansea Hotel ตั้งแตป 2526 ถึง 2533 เปนนักวิเคราะห
การเงินของบริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จำกัด ระหวาง
ป 2523 ถึง 2526 และเปนผูสอบบัญชีภายนอก บริษัท
Coopers & Lybrand ตั้งแตป 2520 ถึง 2523

นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
นายอวยชัย ตันทโอภาส ไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการบริษทั
ตัง้ แตเดือนกรกฎาคม 2548 เคยเปนประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
และเปนกรรมการผูอำนวยการบริษัทริชมอนเด (กรุงเทพฯ)
จำกัด ในเดือนกรกฎาคม 2538 ถึงธันวาคม 2545 และเดือน
มกราคม 2531 ถึงกุมภาพันธ 2537 ตามลำดับ เคยเปน
กรรมการผูจ ดั การบริษทั สารินพรอพเพอรตี้ จำกัด ในเดือน
มีนาคม 2537 ถึงมิถนุ ายน 2538 เปนผูจ ดั การกลุม ผลิตภัณฑ
บริษัท คอลเกตปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือน
กันยายน 2522 ถึงมิถนุ ายน 2526 และเดือนพฤษภาคม 2516
ถึงสิงหาคม 2522 ดำรงตำแหนงดานการขายและการตลาด
หลายตำแหนงในบริษทั กรรณสูตเจเนอรัลแอสเซมบลี จำกัด
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี Accounting จาก St. Louis
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดรับเกียรติบัตรการรวม
การอบรมหลักสูตร Advance Management Program จาก
INSEAD ประเทศฝรั่งเศส

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค

กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูชวย
กรรมการผูอ ำนวยการใหญเมือ่ เดือนกุมภาพันธ 2547 โดยดำรง
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ตำแหนงหลายตำแหนงในกลุมบริษัท รวมถึงตำแหนงผูชวย
กรรมการผูจ ดั การในป 2543 ถึง 2546 และเปนรองกรรมการ
ผูจ ดั การ ตัง้ แตป 2546 ถึง 2547 ในบริษทั เบียรไทย (1991)
จำกัด (มหาชน) ปจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ
บริษทั เบียรไทย (1991) จำกัด (มหาชน) เคยเปนผูอ ำนวยการ
ฝายพัฒนาและคนควาวิศวกรรมตั้งแตป 2540 ถึง 2543
และเป น ผู ช วยผูอ ำนวยการโรงงานในป 2537 ถึง 2539
บริษัท คารลสเบิรกบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เคยเปน
ที่ปรึกษาของบริษัท แพนเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนต จำกัด
ในป 2535 ถึง 2537 และในป 2520 ถึง 2536 เปนอาจารย
รวมถึงเคยเปนผูบ ริหารคณะวิทยาศาสตรอาหารและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป 2535 ถึง 2536 และเปน
ผูบริหารคณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในป
2532 ถึง 2535 เปนอาจารยสอนดานเทคโนโลยีอาหารที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในป 2520 ถึง 2533
ท า นสำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกวิ ศ วกรรมศาสตร จาก
Technical University Berlin ประเทศเยอรมนี ปริญญาโท
ดานเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ จาก Massey University และดานการผลิตเบียร
จาก The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมารค
และปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร (วิ ท ยาศาสตรอ าหาร) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ

กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูช ว ยกรรมการผูอ ำนวยการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ
เมือ่ ป 2546 เปนทนายความเมือ่ ป 2506 ถึง 2526 จากนัน้
ระหวางป 2526 ถึง 2529 ดำรงตำแหนงผูจัดการสำนักงาน
กฎหมาย และตอมาดำรงตำแหนงกรรมการบริหารบริษัท
สุราทิพยแสนสุโข จำกัด ในระหวางป 2530 ถึง 2542 ดำรง
ตำแหนงกรรมการบริหาร และตอมาดำรงตำแหนงผูอ ำนวยการ
ฝายธุรการ บริษัท สุรามหาราษฎร จำกัด (มหาชน) ดำรง
ตำแหนงผูอ ำนวยการฝายบุคคลและธุรการ บริษทั สุราบางยีข่ นั
จำกัด เมือ่ ป 2543

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

ท า นสำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเนติบัณฑิตไทย จากสำนัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ไดรับเกียรติบัตร
การเขารวมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นอกจากนี้ยังเปนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาและเปนสมาชิก
สภาทนายความแหงประเทศไทย

นายสวัสดิ์ โสภะ

รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
นายสวั ส ดิ์ โสภะ ได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญเมื่อป 2547 รับผิดชอบงานดานการผลิต
สุราและเทคนิค เคยเปนกรรมการผูจัดการบริษัท เบียรไทย
(1991) จำกัด ในป 2535 ถึง 2538 และเปนรองประธาน
กรรมการบริ หารบริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกั ด
ตัง้ แตป 2538 ถึงปจจุบนั เปนผูอ ำนวยการบริหารกลุม บริษทั
43 และเปนผูชวยประธานกรรมการบริหาร รับผิดชอบดาน
สุราและการผลิตแอลกอฮอลตั้งแตป 2523 ถึง 2535 ทาน
เริ่มชีวิตวิศวกรเมื่อป 2507 ถึง 2518 ตอมาไดเลื่อนเปน
หัวหนาวิศวกรบริษัท สยามเคมี จำกัด ในชวงป 2506 ถึง
2507 เปนวิศวกรที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เปนกรรมการใน
หลายองคกร รวมทั้งมูลนิธิแถบนีละนิธิ สมาคมนิสิตเกา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมาคมยิมนาสติกแหงประเทศไทย
และวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมาธิการวิสามัญประจำสำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร รับหนาทีพ่ จิ ารณารางพระราชบัญญัติ
เรือ่ งการคุม ครองการทำงาน หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และภาษีสรรพสามิต เปนผูช ำนาญการใหแกคณะกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และเปนกรรมการดานการเงินและอนุกรรมการโครงการ
การผลิตแอลกอฮอลเพือ่ เปนเชือ้ เพลิง โครงการสวนพระองค
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวทิ ยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
วิศวกรรม จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโท การบริหาร
โรงงานอุตสาหกรรม จากสถาบันเคนไซ คชุ เซ็นเตอร ประเทศ
ญีป่ นุ ปริญญาโทดาน Dynamic Management International
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Executive, Syracuse University USA และไดรบั เกียรติบตั ร
การเขารวมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย นอกจากนีย้ งั
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก (เบญจมาภรณชา งเผือก) และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (จัตุรถาภรณมงกุฎไทย)

นายฌอง เลอเบรอตง

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
คุ ณ ฌอง เลอเบรอตง ไดรั บ แตงตั้งเปน ผูช ว ยกรรมการ
ผูอ ำนวยการใหญ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ 2551 โดยรวมปฏิบตั งิ าน
กับผูบ ริหารระดับสูงทานอืน่ ๆ เพือ่ พัฒนาและนำกลยุทธตา งๆ
มาปรับใชในการดำเนินงานของบริษทั รวมถึงทำใหการควบรวม
กิจการอืน่ ๆ ในอนาคตของบริษทั ดำเนินไปอยางราบรืน่
กอนหนานั้นทานเคยรวมงานกับกลุมบริษัท The Boston
Consulting Group (BCG) ตั้งแตป 2532 ถึง 2548
หลังจากรวมงานกับ BCG ในประเทศฝรัง่ เศสเปนระยะเวลา 5 ป
ไดเดินทางมาประเทศไทยในป 2537 เพื่อเปดสำนักงาน
BCG ในประเทศไทย และไดรับการแตงตั้งเปนหุนสวนของ
บริษัทดังกลาวในป 2538 หลังจากที่ลาออกจาก BCG ในป
2548 ไดทำงานอิสระเปนระยะเวลาหลายปกอนที่จะรวมงาน
กับบริษัทในเดือนมกราคม 2551
ทานมีประสบการณในการทำงานในภูมภิ าคเอเชียอยางกวางขวาง
รวมถึงประสบการณในการทำงาน ณ นครเซียงไฮ ประเทศจีน
เปนเวลาหลายป และทำงานในฐานะทีป่ รึกษาใหบริษทั ตางๆ ใน
หลายอุตสาหกรรม เชน ธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค ธนาคาร
และธุรกิจพลังงาน โดยใหคำปรึกษาครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน
การพัฒนาตลาด การทำวิจยั ผูบ ริโภค การปรับโครงสรางองคกร
และการจัดการคุณคา (Value Management)
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากโรงเรียน
วอรตนั สคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย (Wharton School,
University of Pennsylvania)

นายวิชัย ชัยยาวรานุรักษ

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
นายวิ ชั ย ชั ย ยาวรานุ รั ก ษ ได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น ผู ช ว ย
กรรมการผูอำนวยการใหญเมื่อวั นที่ 1 สิ งหาคม 2551
กอนหนาทีจ่ ะไดรบั การแตงตัง้ นี้ ทานไดดำรงตำแหนงผูบ ริหาร
ในกลุม บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หลายตำแหนง
อาทิเชน กรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
กรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จำกัด และ
ผู อ ำนวยการสำนั ก บั ญ ชี ก ารเงิ น กลุ ม บริ ษั ท การตลาด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ท า นสำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะพาณิ ช ย ศ าสตร
และการบัญชี สาขาการบริหารการเงินการธนาคาร จาก
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร

นายสมชัย สุทธิกุลพานิช

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
นายสมชัย สุทธิกลุ พานิช ไดรบั การแตงตัง้ เปนผูช ว ยกรรมการ
ผูอำนวยการใหญเมื่อวันที่ 1 ตุ ลาคม 2551 นอกจากนี้
ท า นยั ง ดำรงตำแหน ง รองกรรมการผู จั ด การอาวุ โ ส
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จำกัด กอนหนานั้น
ทานดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูงหลายตำแหนง โดยเริ่ม
จากดำรงตำแหนงกรรมการผูจ ดั การบริษทั เบียรชา ง อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด ในป 2545 และในป 2546 ไดรวมงานกับ
กลุมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในตำแหนง
กรรมการรองกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจอุตสาหกรรม
และการคา และในป 2547 ดำรงตำแหนงกรรมการรอง
กรรมการผูจัดการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จำกัด
ทานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร
และการตลาด จากมหาวิ ท ยาลั ย มาร แ ชล ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า
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โคครงงสรรางองงคกร

รายงานประจำป 2551
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
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ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ÊÒÂ§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹

ÊÒÂ§Ò¹á¼¹¡ÅÂØ·¸

- ÊÓ¹Ñ¡·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å - ÊÓ¹Ñ¡á¼¹¡ÅÂØ·¸
- ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò
- ÊÓ¹Ñ¡ÊÒÃÊ¹à·È
¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ
- ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔ¡ÒÃ¡ÅÒ§

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

ÊÒÂ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ

ÊÒÂºÃÔËÒÃ¡ÒÃ¢ÒÂ ÊÒÂºÃÔËÒÃ¡ÒÃμÅÒ´

- ÊÓ¹Ñ¡ºÑÞªÕáÅÐ
§º»ÃÐÁÒ³
- ÊÓ¹Ñ¡¡ÒÃà§Ô¹

- ÊÓ¹Ñ¡Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃ¢ÒÂ

- ÊÓ¹Ñ¡¡ÒÃμÅÒ´
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¼ÅμÍºá·¹

ÊÒÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨μ‹Ò§»ÃÐà·È

ÊÒÂ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨
- ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨

ÊÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔμà¤Ã×èÍ§´×èÁ
äÁ‹ÁÕáÍÅ¡ÍÎÍÅ
- ÊÓ¹Ñ¡¡ÒÃ¼ÅÔμà¤Ã×èÍ§´×èÁ
äÁ‹ÁÕáÍÅ¡ÍÎÍÅ

ÊÒÂ§Ò¹¼ÅÔμàºÕÂÃ

ÊÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔμÊØÃÒ

- ÊÓ¹Ñ¡¡ÒÃ¼ÅÔμàºÕÂÃ

- ÊÓ¹Ñ¡¡ÒÃ¼ÅÔμÊØÃÒ
- ÊÓ¹Ñ¡à·¤¹Ô¤§Ò¹ÊØÃÒ
áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
- ÊÓ¹Ñ¡ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
- ÊÓ¹Ñ¡¼ÅÔμËÑÇàª×éÍÊØÃÒ
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Responsibilities and authorization
of each Office
สำนักประธานกรรมการบริหาร

ประสานงานและกลั่นกรองงานเสนอประธานกรรมการบริหารและรับผิดชอบ
งานเลขานุการประธานกรรมการบริหาร

สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ

ปฏิบัติงานเลขานุการกรรมการผูอำนวยการใหญ จัดเตรียมและจัดเก็บขอมูลที่
สำคัญ สำหรับงานดานการบริหารและการวางแผนกลยุทธ ติดตอประสานงาน
กั บ หนวยงานภายในและภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ จั ดเตรี ยม
การประชุมของคณะทำงานเฉพาะเรื่อง ตามที่ไดรับมอบหมาย

สำนักตรวจสอบภายใน

ช ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ในการส ง เสริ ม การบริ ห ารให บ ริ ษั ท มี ธ รรมาภิ บ าล
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ใหคำปรึกษาและวิธีการ
แกปญหาในประเด็นของระบบการควบคุมภายใน สงเสริมใหหนวยงานในองคกร
มีการดำเนินการเรื่องความเสี่ยง

สำนักการผลิตสุรา

บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานการผลิตของกลุมบริษัทสุราทั้ง 3 กลุมให
เปนไปตามเปาหมายทีก่ ำหนด และเปนไปตามนโยบายของบริษทั รวมทั้งสงเสริม
การพัฒนาการผลิตและทักษะบุคลากร เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนของบริษัท

สำนักเทคนิคงานสุราและสิ่งแวดลอม

กำหนดกรรมวิธีการผลิตสุราและควบคุมการผลิตสุราของโรงงานสุราของบริษัท
รวม 17 โรงงาน ใหเปนไปตามขอกำหนดของสุราแตละชนิดและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสุราของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทั้งการกำหนดกรรมวิธี
จัดการดานสิ่งแวดลอมและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานสุรา

สำนักวิศวกรรม

กำกับดูแลงานดานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุมโรงงานสุราและ
บริษัทในเครือ ใหเปนไปตามเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดของกลุม

สำนักผลิตหัวเชื้อสุรา

ควบคุ ม ดู แ ลกระบวนการผลิ ต หั ว เชื้ อ สุ ร าให ไ ด คุ ณ ภาพตามที่ ก ำหนดไว แ ละ
ปริมาณความตองการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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สำนักการผลิตเบียร

บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานการผลิตของกลุมบริษัทเบียรทั้ง 3 บริษัท
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และเปนไปตามนโยบายของบริษัท รวมทั้ง
สงเสริมการพัฒนาการผลิตและทักษะบุคลากร เพือ่ ผลประโยชนทยี่ งั่ ยืนของบริษทั

สำนักการผลิตเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล

บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานการผลิตของกลุมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และเปนไปตามนโยบายของบริษัท รวมทั้ง
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาการผลิ ต และทั ก ษะบุ ค ลากร เพื่ อ ผลประโยชน ที่ ยั่ ง ยื น
ของบริษัท

สำนักพัฒนาธุรกิจ

ควบคุม ดูแล การดำเนินธุรกิจของบริษัทยอยทั้งหมดในความรับผิดชอบของ
สำนักพัฒนาธุรกิจใหเปนไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด รวมถึงการใหคำแนะนำ
และวางแผนทางธุรกิจเพือ่ พัฒนาใหธรุ กิจดังกลาวเกิดผลประโยชนสงู สุดตอบริษทั

สำนักการตลาด

วางแผนงานดานการตลาด การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ การกระจายสินคา และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของกลุมบริษัท
ตลอดจนบริหารงบประมาณ กำหนดและควบคุมยอดการจำหนายผลิตภัณฑ
ของบริษัท ใหเปนไปตามเปาหมาย รวมถึงวิเคราะหและกำหนดกลยุทธดาน
การตลาด ใหสอดคลองกับสภาพการแขงขัน

สำนักสนับสนุนการขาย

ควบคุม ดูแล การดำเนินงานสนับสนุนการขาย โดยการประสานงานกับสำนัก
การตลาด เพื่อใหมั่นใจวาการขายสินคาเปนไปตามแผนงานที่กำหนด

สำนักบัญชีและงบประมาณ

ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของบริษัทในดานบัญชีและงบประมาณ เพื่อให
มั่นใจวามีการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
สามารถใหขอมูลทางการเงินอยางครบถวนถูกตองและทันเวลา และเปนไปตาม
ระบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

สำนักการเงิน

ควบคุม ดูแล การดำเนินงานดานสนับสนุนของบริษัทในดานการเงิน เพื่อให
มัน่ ใจวาธุรกิจมีการดำเนินงานทีถ่ กู ตองตามหลักการ กฎระเบียบ และเปนไปตาม
ระบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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สำนักแผนกลยุทธ

หน ว ยงานโครงการพิเศษซึ่งอยูภายใต สำนักงานบริหารโครงการ ทำหน า ที่
กำกั บ ดู แ ลและประสานงานการดำเนิ น งานโครงการต า งๆ เพื่ อ นำไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงในบริษัท เปนศูนยกลางการบริหารจัดการเรื่องการควบรวมกิจการ
โดยทำงานอย า งใกล ชิ ด กั บ สำนั ก การเงิ น ในการประเมิ น ความคุ ม ค า และ
การบริ ห ารจั ด การหลั ง การควบรวม และเป น ผู น ำในโครงการสำคั ญ ต า งๆ
ในการกำหนดกลยุทธและการดำเนินการ

สำนักพัฒนาความเปนเลิศ

หน ว ยงานพั ฒ นาความเป น เลิ ศ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งงบประมาณและ
การจัดทำรายงานทางการเงิน กำกับดูแลแผนกนักลงทุนสัมพันธ และรวบรวม
ตัวอยางการดำเนินการที่ดีพรอมกับสื่อสารใหพนักงานในบริษัทไดทราบและนำ
ไปปฏิบัติ

สำนักทรัพยากรบุคคล

วางระบบงานทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนสากลและมีการสอดประสานกันทั้ง
สวนกลางและภูมิภาค โดยตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรบุคคล ถือมั่นใน
จริยธรรมขององคกร ตลอดจนขอกำหนดของกฎหมาย

สำนักสารสนเทศ

รับผิดชอบในการใหบริการดานสารสนเทศแกหนวยงานตางๆ รวมถึงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยูเสมอ เพื่อหนวยธุรกิจ
จะไดมีขอมูลและเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัท

สำนักบริการกลาง

รั บ ผิ ดชอบงานธุรการของบริษั ทและบริษั ทในเครือทั้งหมด เชน ดูแลรั กษา
ความสะอาดและทำนุ บ ำรุ ง ซ อ มแซมอาคารสำนั ก งาน จั ด ให มี อุ ป กรณ
การทำงานอยางเพียงพอ รวมทั้งใหมีการรักษาความปลอดภัย และประกันภัย
อยางเหมาะสม เปนตน โดยดำเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและกฎขอบังคับ
ของบริษัท เพื่อใหสามารถสนับสนุนธุรกิจหลักของกลุมบริษัทได

สำนักสื่อสารองคกร

ควบคุ ม ดู แ ล และรั บ ผิ ด ชอบในการดำเนิ น งานของสำนั ก สื่ อ สารองค ก ร
การโฆษณาและประชาสัมพันธ การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร และ
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส และทางดานนักลงทุนสัมพันธ ใหไดประโยชนสูงสุด
สำหรับบริษทั ทางดานภาพพจนและความสัมพันธทด่ี ี ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ เปนการสนับสนุน
ธุรกิจและกิจกรรมตางๆ ของบริษัทใหดำเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ

สำนักเลขานุการบริษัท

จัดการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึง
คณะกรรมการกลุมยอยตางๆ กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย
และกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยสิงคโปร วิเคราะหกฎหมายหลักทรัพยที่
เกี่ยวของกับบริษัท จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน
บริษัทจำกัด และกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวของกำหนด ควบคุมการเปดเผย
ขอมูลที่สำคัญ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑและระเบียบของตลาดหลักทรัพย
และสอดคล อ งกั บ นโยบายของบริ ษั ท ให ค ำแนะนำแก ก รรมการทุ ก ท า น
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และผูบริหารหลักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงการปฏิบัติตามมติของผูถือหุน มติคณะกรรมการ
บริษัทตามสมควรแกกรณี ดูแลงานทะเบียนหุนของบริษัทและบริษัทในเครือ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในงานทะเบียนหุน และดูแลการจัดทำ
รายงานประจำปของบริษัท
สำนักประสานงานภายนอก

กำกับดูแลการประสานงานการติดตอสื่อสารภายนอกองคกร และสรางความ
สัมพันธอันดีตอคูคาทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางออมใหเกิดความประทับใจ
อันนำมาซึ่งโอกาสทางการคาและเพื่อการสนับสนุนการเจรจาและการติดตอ
ธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานราชการ
และองคกรทางดานสังคม เพื่อวางแผนในการเสริมสรางโครงการที่เปนประโยชน
ใหกับชุมชน

สำนักกฎหมาย

พิจารณาวิเคราะห ใหคำแนะนำปรึกษา ในประเด็นทางกฎหมายกับหนวยงาน
ตางๆ ของบริษัท เพื่อใหหนวยงานนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัท รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงาน
ดานคดีความ งานนิติกรรมสัญญา งานจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทและงาน
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ผลิตภัณฑหลักในกลุมบริษัทไทยเบฟ

ÊØÃÒÊÕ

แม โ ขง
ดรั ม เมอร
ดรม
แมยโี รขง ซู พ ี เ รี ย
แแม
) t r oโ ขง (Export)
บบลูลู
มัั ง กรทอง
กร
แแสงโสม
สงโส เหรี ย ญทอง
แสงโสม
แสงโ
ย ี ร เโส
ี พ ซู พ ี เ รี ย
เเบลนด
บลน 285
แสงโสม
แสงโิ
แแส
น ั ล สิ ม ิ ล ั น

เเฟดเดอร
ฟด บ รอย

ช า งดร า ฟท

ช า ง

ช า งงไลท

อาชา
อาช

เฟดเดอร
เฟ
ฟ
บ รอย

ช า งด
งดร า ฟท

ช าางง

ช า งงไล
งไลท

อาชา
อาช
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ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

มแแส
แสงโสม
ย ่ ี ม พรี เ มี ่ ย ม
หงส ท อง
หหง
คราวน 99
คครา

àºÕÂÃ

ÊØÃÒ¢ÒÇ

ทท า จี น 40 ดี กรี

ฟฟรุ  ต เน็ ต
ฟร

แแรงเยอร
ร

น้้ ำ ดื ่ ม ตราช า ง

โซดาตราช
โซ
ซด
าง

ชิ โ นบ
นบุ

ชู 10 นิ ้ ว

เเซี ่ ย งช
งชุ น

เเสื อ ดำ
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ทท า จี น 35 ดี กรี
ทท า จี น 30 ดี กรี
หหมี ข าว 40 ดี กรี
หหมี ข าว 35 ดี กรี
หหมี ข าว 30 ดี กรี
นิ ย มไทย 40 ดี กรี
นิ ย มไทย 35 ดี กรี
นิ ย มไทย 30 ดี กรี
นนิ ย มไทย 28 ดี กรี
เสื อ ขาว 40 ดี กรี
เสื อ ขาว 35 ดี กรี
เสืสืื อ ขาว 30 ดี กรี
เสืสื อ ขาว 28 ดี กรี
ไผ ท อง 35 ดี กรี
ไผ
ไผ ท อง 30 ดี กรี
ไผ
รรวงข า ว 40 ดี กรี
รรวงข า ว 35 ดี กรี
รรวงข า ว 30 ดี กรี
รรวงข า ว 28 ดี กรี

à¤Ã×èÍ§´×èÁäÁ‹ÁÕáÍÅ¡ÍÎÍÅ
Í×è¹æ
ÊØÃÒ¼ÊÁ

¼ÅÔμÀÑ³±à¤Ã×èÍ§´×èÁâÍÍÔªÔ

โออิออิ ช ิ กรี น ที
โออ

โออิอิ ช ิ กรี น ที

โโออิ
โอ
ออิ ช ิ กรี น ที

ÀÑμμÒ¤ÒÃÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹ / Kiosks

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

62

คคอฟฟ
อฟ โ อ

อะมิมมิ โ นโอเค
อะ

โอ อิ ช ิ กรี น ที
โออิ

¼ÅÔμÀÑ³±ÍÒËÒÃáª‹á¢ç§ÊÓàÃç¨ÃÙ»âÍÍÔªÔ

แซนวิ ช

เกีกี ๊ ย ววซ า

ปู อ ั ด คานิ
ปอั

ปู อ ลา
ลาสก า คานิ
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ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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รายยงานนกาารดดำเนนินงาานและะสถถานนะททางงกาารเงิน

ภาพรวม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หรือ ‘ไทยเบฟ’ กอตั้งขึ้น
ในประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2546 โดยมี จุดประสงคเพื่อรวม
กิ จ การผลิ ต เบี ย ร แ ละสุ ร าชั้ น นำของไทยที่ เ ป น ของผู ถื อ หุ น และ
ผูร ว มทุนรายอืน่ ๆ เขามาเปน กลุม บริษทั ตอมาไทยเบฟไดจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยสงิ คโปร (“SGX”) เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2549
ซึง่ เปนการจดทะเบียนครัง้ ใหญทสี่ ดุ ของสิงคโปรในชวง 10 ปทผี่ า นมา
การจดทะเบียนครั้งนี้สามารถระดมทุนไดถึงประมาณ 1,570 ลาน
เหรียญสิงคโปร หรือ 38,000 ลานบาท ซึง่ บริษทั ฯ ไดใชเงินทีไ่ ดรบั
จากการขายหุนจำนวนหนึ่งมาใชชำระเงินกูระยะสั้น และบางสวน
สำหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน ไทยเบฟไมเพียงแตเปนผูผ ลิตเครือ่ งดืม่
ผสมแอลกอฮอลทใี่ หญทสี่ ดุ ในประเทศไทย แตยงั เปนผูผ ลิตทีใ่ หญทสี่ ดุ
แหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย

วิสัยทัศนองคกร คือ การเปนบริษัทผลิตเครื่องดื่มระดับแนวหนาโดยมุงเนนที่ความเปนเลิศเชิงพาณิชย ความตอเนื่องในการ
พัฒนาคุณภาพสินคาใหอยูในระดับพรีเมี่ยม และความเปนมืออาชีพ พันธกิจของเราคือ การประสาน “สัมพันธภาพ” กับผูมี
สวนไดเสียที่มีความสำคัญกับบริษัทในทุกๆ ดาน โดยมอบคุณคาที่สำคัญ 6 ประการ
•
•
•
•
•
•

มอบผลิตภัณฑคุณภาพสูงสุดใหลูกคาทุกกลุม
ใหบริการอยางมืออาชีพเพื่อตอบสนองความตองการของผูแทนจำหนาย
ใหความสำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนใหแกผูถือหุน ดวยอัตราการเติบโตของรายไดและผลกำไรที่อยูใน
ระดับสูงอยางตอเนื่อง
เปนแบบอยางในดานความเปนมืออาชีพ ความโปรงใส และการดำเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
มอบความไววางใจ อำนาจ และรางวัลแกพนักงาน เพื่อสรางความรวมรับผิดชอบ และ
ทำประโยชนใหแกสังคม

กลยุทธ

บริษัทจะรักษาความเปนผูนำตลาดในประเทศโดยใชวิธีทางการตลาดเปนตัวนำเพื่อดำเนินการวางแผนการตลาดและควบคุม
ราคาของผลิตภัณฑ บริษัทสามารถทำเชนนี้ไดเพราะบริษัทปฏิบัติงานใกลชิดกับผูแทนจำหนาย บริษัทจัดการฝกอบรมและ
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ให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนจำหน่าย เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุดควบคู่ไปกับการให้บริการอย่างมืออาชีพ
ของบริษัท กลยุทธ์นี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งเพราะไทยเบฟไม่ได้เป็นเจ้าของร้านขายปลีกเอง ยกเว้นส่วนของยอดขายจากร้านโออิชิ
นอกจากนั้นบริษัทขายส่งให้กับผู้แทนจำหน่ายและซุปเปอร์มาร์เก็ต ในปี 2551 บริษัทใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับ
ผูแ้ ทนจำหน่ายเพือ่ ปรับโครงสร้างยอดขายและเครือข่ายการจำหน่าย เช่น ปัจจุบนั บริษทั สามารถดำเนินการขายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่
อย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต และทำให้บริษทั มัน่ ใจว่าผูแ้ ทนจำหน่ายรายย่อยสามารถรับผิดชอบการทำงานในเขตการขาย
ที่ตนรับผิดชอบอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริษัทยังคงพัฒนาตราสินค้าที่มีอยู่แล้ว โดยผ่านการใช้สื่อทางการตลาดแบบครบวงจร การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ และยกระดับ
ตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและคุ้มค่าที่สุดในตลาด
ไทยเบฟใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม (Premiumisation) ในการขยายตัวสู่ตลาดระดับบน โดยออกสินค้า
ระดับราคาสูงอยูใ่ นกลุม่ ตลาดระดับพรีเมีย่ ม ซึง่ สามารถสร้างผลกำไรได้มากขึน้ ตัวอย่างของการพัฒนานีจ้ ะเห็นได้จากการปรับเปลีย่ น
บรรจุภัณฑ์ของหงส์ทองสำหรับตลาดในประเทศ โดยการปรับให้มีรูปลักษณ์และความรู้สึกเป็นสากลมากขึ้น การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
แม่โขงและช้างสำหรับการส่งออกเพื่อเข้าสู่ตลาดระดับพรีเมี่ยมในต่างประเทศ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบริษัทได้จัดงานเปิดตัว
“เฟดเดอร์บรอย” เบียร์ระดับพรีเมี่ยม และเมื่อเดือนสิงหาคมได้เปิดตัว “ดรัมเมอร์” สก็อตช์วิสกี้ในประเทศไทย กลยุทธ์นี้ทำให้บริษัท
สามารถสร้างกำไรได้มากขึ้น นอกเหนือจากนั้น ยังทำให้บริษัทไม่เพียงแต่จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการอยู่ในตลาดสินค้า
ราคาประหยัด (Economy Segment) ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มรากหญ้า แต่บริษัทยังมุ่งไปสู่การเติบโตในตลาดที่เราตั้งเป้าหมายไว้
ในอนาคต เช่น ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกด้วย
ด้วยสถานประกอบการอันทันสมัยและกระจายอยู่ทั่วประเทศ บริษัทจึงมีข้อได้เปรียบในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด โดยใช้ระยะ
เวลาสั้น เงินลงทุนน้อย และต้นทุนส่วนเพิ่มที่ใช้ในการกระจายสินค้าต่ำ
ไทยเบฟใช้เวลาในการสร้างเครือข่ายขนาดยักษ์ในการกระจายสินค้ามาเป็นเวลาหลายปี โดยอาศัยเครือข่ายจากธุรกิจสุราและเบียร์ที่มี
อยู่กว่า 30 ปี บริษัทยังคงพัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้านี้ต่อไปเมื่อใดก็ตามที่บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
บริษัทสามารถใช้เครือข่ายที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความสามารถในการขายอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทยังคงนโยบายเปิดรับผู้ผลิตรายอื่นที่
ต้องการใช้เครือข่ายทั่วประเทศร่วมกับบริษัท

Passion Thai

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ปี 2 5 5 1

40 ml Mekhong

Shake all ingredients together

60 ml Pink Grapefruit Juice

and serve in a tumbler.

30 ml Passoa’ Liquor

This is a very fresh cocktail

10 ml Grenadine Syrup

to serve at all times.

10 ml Rose Syrup

Decorate with fresh fruit.
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ผลงานของไทยเบฟที่ผานมาจนถึงตนป 2551 ไดสรางขึ้นจากพื้นฐานความตองการบริโภคของกลุมลูกคาในตางจังหวัดเปนหลัก
นับจากป 2551 เปนตนไป เราตัง้ ใจทีจ่ ะขยายเครือขายการกระจายสินคาในสูใ นเมือง เพราะบริษทั ตองการกาวเขามาสูก ลุม ตลาดเบียร
พรีเมี่ยมและกลุมสก็อตชวิสกี้ ไทยเบฟตระหนักดีวาบริษัทจะตองกาวเขาสูตลาดระดับสูงเพื่อเพิ่มผลกำไรที่สูงขึ้นใหบริษัท
ไทยเบฟไดเริ่มกาวแรกในการขยายงานไปยังตลาดตางประเทศแลว ในชวงแรกบริษัทไดจัดตั้งทีมงานที่เปนมืออาชีพในดานการตลาด
และดานการจัดจำหนายสินคา ซึ่งเชี่ยวชาญในการวางรูปแบบธุรกิจใหเหมาะสมกับแตละตลาด บริษัทกาวเขาสูตลาดตางๆ อยางคอย
เปนคอยไปดวยจุดมุง หมายในการสรางรากฐานทีม่ นั่ คงสำหรับผลิตภัณฑตา งๆ ของบริษทั จุดมุง หมายอีกประการหนึง่ ทีบ่ ริษทั วางแผน
ที่จะทำใหสำเร็จอยางยืนยาวคือ การสรางตราสินคาสำหรับภูมิภาคนี้ และพัฒนาตลาดเฉพาะ (Niche Market) สำหรับตราสินคาของ
เอเชียไปยังอเมริกาและยุโรปโดยเฉพาะ

เศรษฐกิจไทย

ไทยเบฟผลิตและขายสินคาอุปโภคบริโภคในรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล โดยทั่วไปเครื่องดื่มจะไดรับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจก็ตอเมื่อผูบริโภคไมมีรายไดเพียงพอที่จะใชในการบริโภคสินคา ผูบริโภคอาจจะซื้อปริมาณนอยลงหรือสินคาที่
มีราคาถูกลง หรือออกนอกบานนอยลงในแตละเดือน ในป 2551 ไทยเบฟไดรับผลกระทบจากความเชื่อมั่นที่ลดลงของผูบริโภคในดาน
เศรษฐกิจ และจากที่เศรษฐกิจตกต่ำ
นอกจากนี้ธุรกิจของไทยเบฟยังขึ้นอยูกับฤดูกาล โดยในชวงเวลาที่มีความตองการมากคือชวงเทศกาลที่มีวันหยุดตอเนื่อง และชวง
ไตรมาสที่สามเปนชวงที่ความตองการสินคาของบริษัทลดลง ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวเปนฤดูมรสุมในประเทศไทย มีน้ำทวมหลายพื้นที่
และเปนชวงเทศกาลเขาพรรษาซึ่งคนไทยมักจะบริโภคแอลกอฮอลนอยลงหรือหยุดบริโภคแอลกอฮอลเปนเวลาสามเดือน
ภายใตสถานการณปกติ ธุรกิจของไทยเบฟจะกระเตื้องขึ้นจากไตรมาสที่สาม และดีขึ้นอยางเห็นไดชัดในไตรมาสที่ส่ซี ึ่งเปนชวงเวลาที่ดี
ที่สุดของป อยางไรก็ตามผลกระทบทางการเมืองที่มีอยางตอเนื่องตลอดทั้งปและวิกฤตเศรษฐกิจโลกมีผลตอกำลังซื้อของผูบริโภคและ
การเลือกบริโภคสินคาที่ไมจำเปนตอชีวิตประจำวันเชนแอลกอฮอลเชนกัน1
ภาวะเงินเฟอคือปจจัยในการขึ้นราคาสินคาที่สงผลกระทบตอผูบริโภค ธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณวาอัตราเงินเฟอพื้นฐานในป
2551 จะอยูที่ประมาณ 2.0-2.5 โดยมีอัตราเงินเฟอที่ 6.0 ถึง 6.51 (กระทรวงพาณิชยสรุปอัตราเงินเฟอพื้นฐานเมื่อสิ้นป 2551 ที่ 2.4
โดยมีอัตราเงินเฟอที่ 5.5 2) ดัชนีราคาผูบริโภค2ปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งปจนมาอยูที่ 119.5 ในเดือนธันวาคม 2551 เนื่องจากผูบริโภค
ของไทยเบฟเปนผูบริโภคที่มีรายไดต่ำ เราเห็นไดจากดัชนีราคาผูบริโภคสำหรับผูมีรายไดนอย3 ที่แสดงใหเห็นวาดัชนีราคาสินคา
อุปโภคบริโภคทุกชนิดเพิ่มขึ้นจาก 111.5 ในเดือนมกราคม 2551 เปน 114.8 ในเดือนธันวาคม 2551 ในขณะที่ดัชนีผูบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มขึ้นจาก 115.8 ในเดือนมกราคม เปน 131.2 ในเดือนธันวาคม 2551 ดัชนีราคาผูบริโภคในเขตชนบทสำหรับสินคา
อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 116.8 ในเดือนมกราคม 2551 เปน 120.4 ในเดือนธันวาคม 25514
1

รายงานแนวโนมเงินเฟอ: เดือนตุลาคม 2551
http://www.bot.or.th/English/MonetaryPolicy/Inflation/Documents/Total_E_Oct08.pdf

2

ขาวกระทรวงพาณิชย ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนธันวาคม 2551 และป 2551
http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi/data/index_47_e.asp?list_month=12&list_year=2551&list_region=country

3

รายงานดัชนีราคาผูบริโภคชุดรายไดนอยของประเทศไทย ป 2551 (ปฐาน 2545)
http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/TableIndexG_region_y.asp?table_name=&province_code=5&type_code=l&check_f=i&
year_base=2545&nyear=2551

4

รายงานดัชนีราคาผูบริโภคชุดเขตชนบทของประเทศไทย ป 2551 (ปฐาน 2545)
http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/TableIndexG_region_y.asp?table_name=&province_code=5&type_code=u&check_f=i&
year_base=2545&nyear=2551
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กฎหมาย

ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเดือนธันวาคม 2550 ซึ่งรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างสุดท้ายของ
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวเมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ซึง่ เป็นไปตาม
ความคาดหมายของบริษัท และบริษัทได้เตรียมการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้จำกัดสถานทีส่ ำหรับจำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม ไทยเบฟมิได้เป็นเจ้าของร้านค้าปลีกต่างๆ
ยกเว้นร้านอาหารโออิชิที่บริษัทเพิ่งซื้อกิจการเข้ามา ดังนั้นบริษัทไม่เคยจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นในวัดและ
ศาสนสถานอื่นๆ โรงพยาบาล โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และไม่อนุญาตให้ผู้แทนจำหน่าย
จำหน่ายแอลกอฮอล์ในสถานีบริการน้ำมันหรือร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว รวมทั้งบริษัทไม่มีการ
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ
นักลงทุนควรตระหนักว่ายอดขายของบริษทั ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั มาจากต่างจังหวัด ซึง่ เป็นการซือ้ มาบริโภคภายในครัวเรือน มิใช่บริโภค
ณ สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ 
ถึงแม้วา่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศงดจำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในวันและเวลาทีก่ ำหนด การประกาศนีเ้ ป็นส่วนเพิม่ เติมจากการ
กำหนดเวลาห้ามจำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทมี่ อี ยูเ่ ดิม เช่นโดยปกติเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จะถูกห้ามจำหน่ายในช่วงเย็นก่อนวันเลือกตัง้
ในขณะที่กฎหมายห้ามขายแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จึงเป็นการยากสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่จะเข้าไปในสถาน
บันเทิงที่ขายแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ บริษัทมิได้เป็นเจ้าของสถานบันเทิงใด 
ข้อบังคับหลายประการมีผลต่อการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่นการห้ามมอบของขวัญ รางวัลสมนาคุณ หรือรางวัลใดๆ ก็ตามที่
แก่ผู้ซื้อ หรือเสนอการแลกของรางวัล เช่นนำฝาขวดมาแลก บริษัทไม่สามารถชี้ชวนให้ผู้บริโภคหันมาดื่มแอลกอฮอล์ หรือเสนอ
เงื่อนไขพิเศษใดๆ ที่จะส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ปัจจุบันมีการห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงการดื่มแอลกอฮอล์ บริษัทผู้ผลิตไม่สามารถแสดงชื่อหรือตราสินค้าของ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ เน้นข้อดีของการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ หรือชีช้ วนให้ประชาชนหันมาดืม่ และบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามโดยมิได้โฆษณาตาม
ข้อบังคับมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว 
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่มีข้อยกเว้นอยู่บ้างขึ้นอยู่กับกฎกระทรวง เช่น เนื้อหา
ในการโฆษณาจะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ข้อมูลและข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์แก่สังคม โดยไม่สามารถแสดงรูปภาพผลิตภัณฑ์

Mekhong Chalis
50 ml Mekhong

The palm sugar and lemon grass

2 Tbsp. Palm Sugar

should be made into a paste to

1 Lemon Grass Stalk

add to the Mekhong chalis.

3/4 Kaffir lime leafs

Serve in old fashioned glass over

Juice of 1 Lime

crushed ice. Garnish with the thin
end of lemon grass stalks and
2 kaffir leafs.
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หรือบรรจุภัณฑ ยกเวนสัญลักษณหรือตราสินคาหรือตรา
บริษทั เทานัน้ ดังนัน้ บริษทั ยังสามารถสื่อสารถึงกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสรางภาพลักษณองคกรในประเทศไทยตอไป
กฎหมายมิไดมีผลครอบคลุมโฆษณาที่ผลิตจากตางประเทศ
ไทยเบฟได เ ป น ผู ส นั บ สนุ น สโมสรฟุ ต บอลเอฟเวอตั น ใน
สหราชอาณาจักรโดยมีตราสินคาของบริษทั ปรากฎบนเสือ้ เชิต้
นักฟุตบอล การเปนผูสนับสนุนนี้ไมไดรับผลกระทบจาก
กฎหมายใหมนี้
หลั ง จากที่ ไ ด พิ จ ารณาพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ไทยเบฟเชื่อวาในการตลาดบริษัทตองใชความ
คิดสรางสรรเพิ่มขึ้นเพื่อทำงานดานการตลาดใหอยูภายใตกรอบกฎหมาย แตอยางไรก็ดีนับวาบริษัทโชคดีมากที่จุดแข็งของเราคือ
ขนาดของเครือขายการกระจายสินคาที่มีอยูอยางกวางขวาง ซึ่งนับวาเปนขอไดเปรียบในการแขงขัน

ภาษี

นอกเหนือจากภาษีเงินไดที่บริษัทชำระใหรัฐบาลไทยที่อัตรารอยละ 30 แลว บริษัทยังชำระภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยชำระกอนที่สินคาจะออกจากโรงงาน และนี่คือเหตุผลที่บริษัทมีการใชเงินระยะสั้นที่คอนขางสูง รัฐบาลกำหนดอัตรา
การเสียภาษีของบริษัทไวสองประเภทซึ่งคำนวณจากปริมาณแอลกอฮอลตอลิตร ที่เรียกวาอัตราจำเพาะ (Specific Rate) และคำนวณ
จากราคาโรงงาน เรียกวาอัตราตามมูลคา (Ad Valorem Rate) กรมสรรพสามิตจะใชอัตราที่จะทำรายไดใหรัฐบาลสูงกวา
ผูลงทุนไมควรสับสนระหวางการขึ้นภาษีและการขึ้นเพดานภาษี กรมสรรพสามิตโดยกระทรวงการคลังจะขึ้นภาษีสรรพสามิตเปนครั้ง
เปนคราว แตจะไมขนึ้ เกินเพดานภาษีทรี่ ฐั บาลกำหนดไว ดังนัน้ จึงจำเปนอยางยิง่ สำหรับคณะรัฐมนตรีเมือ่ ภาษีใกลจะขึน้ เต็มเพดานแลว
จะตองเพิ่มเพดานภาษีและขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่ออนุมัติเปนกฎหมายตอไป ครั้งสุดทายที่มีการเห็นชอบรวมกันจากรัฐสภา
ใหเพิ่มเพดานภาษีคือเมื่อหลายสิบปมาแลว
ขณะที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขึ้นเพดานภาษีสรรพสามิตในป 2550 แตรัฐสภาเองยังไมไดใหการพิจารณาเห็นชอบ
เมือ่ ไรก็ตามทีร่ ฐั บาลขึน้ ภาษีดงั เชนเมือ่ เดือนสิงหาคม 2550 ยอดขายของไทยเบฟจะตกลง เนือ่ งจากลูกคา “ตืน่ ตระหนกกับการปรับราคา”
ซึ่งใชเวลาประมาณหนึ่งปหรือมากกวานั้นที่จะทำใหยอดขายกลับมาเหมือนเดิม ยอดขายของสุราขาวในป 2550 ลดลงรอยละ 4.3
เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายในระยะเวลาเดียวกันในป 2549 อยางไรตามเมื่อสิ้นป 2551 ยอดขายสามารถปรับตัวกลับมาเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 รัฐบาลเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตขึ้นอีกรอยละ 1.5 สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด เพื่อนำรายได
ไปใชจา ยกับองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ไทยเบฟมักเตือนนักลงทุนทีพ่ ยายามคาดการณจากผลกระทบ
ของการขึน้ ภาษีทมี่ ผี ลตอฐานะทางการเงินของบริษทั โดยใชตารางสรางความยืดหยุน ของอุปสงค อยางไรก็ตามบริษทั ไมไดนำตารางนี้
มาใชพจิ ารณาในการดำเนินการเพือ่ ชดเชยรายไดทขี่ าดหายไปจากผลกระทบของการขึน้ ภาษี ตัวอยางเชนการออกผลิตภัณฑใหมแทนที่
ผลิตภัณฑทถี่ กู ขึน้ ภาษีในระดับราคาเทาเดิม นักลงทุนควรตระหนักวาการขึน้ ภาษีเปนปจจัยหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของในการลงทุนของนักลงทุนใน
ไทยเบฟและเกิดขึ้นเปนครั้งคราวโดยไมไดมีการแจงเตือนลวงหนา
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ธุรกิจในประเทศ

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยยังคงมีความเขมแข็งอยางมาก ถึงแมวาจะไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจเชนเดียวกับ
ธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภคอื่นๆ ความไมแนนอนทางการเมืองที่ทำใหธุรกิจทองเที่ยวตกต่ำลงมิไดสงผลกับธุรกิจของไทยเบฟมากนัก
แตเหตุการณการปดสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งทำใหรายไดของประเทศลดลงเรื่อยๆ และประชาชนทุกภาคสวนเริ่มรัดเข็มขัดมากขึ้น
ไดสงผลกระทบตออุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลไปจนถึงสิ้นป 2551
ในขณะที่ธุรกิจอยูในชวงขาลง เราคาดหวังที่จะเห็นผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม หมายถึงเปลี่ยนจากการบริโภคเครื่องดื่มราคาสูงไปเปน
เครื่องดื่มราคาต่ำกวา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เราสังเกตเห็นไดจากสินคาบางกลุม ตัวอยางเชน เราเชื่อวาผูบริโภคบางรายกำลังเปลี่ยน
จากการบริโภคสุราตางประเทศไปเปนสุราสีที่ผลิตในประเทศ ซึ่งเปนการพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสของตลาดนี้ นอกจากนั้นยังมีการ
เปลี่ยนจากการบริโภคสุราขาวของบริษัทไปเปนสุราที่ราคาถูกกวาแตผิดกฎหมาย
ตามกลยุทธที่วางไว บริษัทไดขยายธุรกิจไปสูตลาดเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลในชวงตนป 2551 บริษัทไมเพียงแตตองการเขาสูตลาดที่
กำลังเติบโต แตยังตองการที่จะกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจโดยยังคงรักษาธุรกิจหลักที่มีอยู อยางไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะคาดหวัง
อยางมากจากการลงทุนเหลานี้ เพราะไทยเบฟอยูใ นระหวางการดำเนินการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงภายในเพือ่ เอือ้ ใหเหมาะกับระบบบัญชี
และระบบกระจายสินคา ขอไดเปรียบประการสำคัญที่บริษัทเล็งเห็นคือเครือขายกระจายสินคาที่กวางขวางและระบบการจัดการที่
ทันสมัยของบริษัท

ธุรกิจเบียร

ผูบริโภคเพลิดเพลินกับการดื่มเบียรในฐานะที่เบียรเปนเครื่องดื่มสำหรับการสังสรรคและเปนสินคาทางเลือกแทนสุราตางๆ แตเบียร
ก็ไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เพราะผูบริโภคเริ่มออกงานสังสรรครื่นเริงนอยลง ไทยเบฟใชเวลาในป 2551 ปรับ
โครงสรางองคกร ปรับโครงสรางเครือขายกระจายสินคาและเครือขายการจำหนายเพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต แนวโนมของวัยรุน ใน
ปจจุบันคือการหันมาบริโภคเบียรที่มีระดับแอลกอฮอลต่ำ เชน เฟดเดอรบรอย ชางไลท ชางดราฟท และอาชา ในขณะที่กลุมผูใหญที่
มีอายุสูงกวาซึ่งสวนใหญบริโภคสุราขาวมาหลายปหันมาชอบดื่มเบียรชางแบบตนฉบับของเรา
เบียรไดรับผลกระทบในป 2551 เนื่องจากเบียรเปนเครื่องดื่มเพื่อการสังสรรคและบอยครั้งที่จะดื่มตามสถานที่ตางๆ เชน บารและ
รานอาหาร อีกทั้งเปนเครื่องดื่มที่ผูบริโภควัยรุนพึงพอใจ และเหมาะสำหรับผูที่รายไดไมสูงและระดับรายไดต่ำกวารายไดของผูบริโภค
สุราสี ยอดขายทีส่ งู ขึน้ ของเบียรทมี่ แี อลกอฮอลในระดับต่ำในระยะเวลาสามปทผี่ า นมากำลังจะขึน้ สูจ ดุ สูงสุด ในป 2552 บริษทั หวังทีจ่ ะเห็น
ดุลยภาพที่ชัดเจนขึ้นระหวางเบียรที่มีแอลกอฮอลในระดับต่ำและระดับสูงในตลาด โดยยังคงวางเบียรชางใหเปนที่นิยมในกลุมผูใหญ
และสรางใหอาชา ชางดราฟท และชางไลท เปนที่นิยมในกลุมที่อายุนอยกวา
การเปดตัวของเบียรเฟดเดอรบรอยเมือ่ กลางป 2551 มีการใชสอื่ ในการทำการตลาดในระดับสูงทัง้ ในกรุงเทพและในบรรดาจังหวัดใหญๆ
นอกจากรูปลักษณขวดแลว บริษัทยังขายเบียรเฟดเดอรบรอยในรูปแบบของเบียรสด เนื่องจากเปนที่ชื่นชอบของกลุมลูกคาเบียรระดับ
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พรีเมีย่ ม ชวงครึง่ ปทผี่ า นมาบริษทั ไมคาดหวังวาจะสามารถแบงสวนแบงของตลาดเบียรพรีเมีย่ มจากไฮเนเกนซึง่ เปนผูน ำตลาดไดมากนัก
อยางไรก็ตาม บริษัทจะยังคงสนับสนุนและพัฒนาตลาดเบียรเฟดเดอรบรอยอยางตอเนื่องในป 2552 ตอไป
ทำไมในชวงสามปที่ผานมาผูบริโภคเบียรชางจึงหันไปบริโภคเบียรอื่นๆ เมื่อเบียรชางออกสูตลาดในชวงแรก เบียรชางเปนเพียงเบียร
สำหรับตลาดลางชนิดเดียวที่มีในตางจังหวัด จึงเปนทางเลือกทางเดียวสำหรับผูบริโภค ตอมาเมื่อมีการผลิตเบียรเพิ่มขึ้นในตลาด
ลูกคาจึงมีทางเลือกมากขึ้นซึ่งเปนธรรมดาเมื่ออุตสาหกรรมใหญขึ้น

Mekhong Delta
50 ml Mekhong

Muddle fruit, add

1/4 Fresh Mango

other ingredients,

1/4 Fresh Apple

double strain into

1 inch Fresh Chilli

cocktail glass,

Juice of 1 Lime

garnish with mango

20 ml Pomme Verte

and chilli head.
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ธุรกิจสุรา

ยอดขายสุราขาวมีสัดสวนลดลงปตอปคิดเปนรอยละ 4.3
อยางไรก็ตาม รายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 14.9 เนื่องจากราคาที่
สูงขึน้ จากการขึน้ ภาษีสรรพสามิตในเดือนสิงหาคม 2550 และ
มกราคม 2551 ผนวกกับการปรับราคาของบริษทั ในชวงตนป
2551 ปจจุบนั ธุรกิจสุราขาวมิไดเปนตลาดทีม่ กี ารเจริญเติบโต
อย า งดี ที่ สุ ด คื อ อยู ใ นระดั บ คงที่ ที่ เ ห็ น ได ใ นอนาคตอั น ใกล
คูแ ขงสำคัญของบริษทั คือเหลาตมกลัน่ เอง ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจ
ไมสูจ ะดีนี้ บริษัทคาดวาธุรกิ จ สุราผิดกฎหมายจะไปได ดี
แตทั้งนี้เปนทางเลือกที่เปนอันตรายตอผูบริโภคที่มีรายไดต่ำ
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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เมื่อเปรียบเทียบแลวสุราสีดีกวา เราเชื่อวาผูบริโภคเปลี่ยน
จากการบริโภควิสกี้นำเขามาเปนผลิตภัณฑของบริษัท ดังจะ
เห็นไดจากการสุราสีทั้งสองชนิดของบริษัท คือ หงสทอง
และ Blend 285 ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเมื่อรวมกันแลว
ถือเปนสัดสวนที่เติบโตขึ้นอยางมากสำหรับผลงานในกลุม
สุราสีของบริษัท ในปที่ผานมายอดขายของหงสทองเพิ่มขึ้น
รอยละ 19 ในขณะที่ Blend 285 เพิ่มขึ้นรอยละ 71

ในการก า วเข า มาในตลาดสก็ อ ตช วิ ส กี้ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ใน
ปจจุบันตลาดวิสกี้นี้มีผูนำในตลาดเปนวิสกี้ตางประเทศและ
เราเชื่อวาจะสามารถเขาครอบครองสวนแบงของตลาดได
โดยใชระบบเครือขายการกระจายสินคาที่เหนือกวาของเรา
ในการออกตัวผลิตภัณฑใหมนี้จะชวยใหเราสามารถสราง
ตราสินคาขึ้นมาในอีกสองสามปขางหนาในขณะที่วิสกี้นำเขา
เริ่มมีการถอนตัวออกไปจากตลาด

บริษัทไดเปดตัวสก็อตชวิสกี้ตัวใหมในป 2551 คือ ดรัมเมอร
ราคาขายปลีกขวดละ 450 บาท แสดงใหเห็นถึงความพยายาม
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ไทยเบฟตัดสินใจกาวเขาสูตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลเนื่องจากเปนกลยุทธหนึ่งของบริษัทในการ
วางรากฐานที่แข็งแรงเพื่อการเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปในอนาคต เหตุผลที่บริษัทเชื่อมั่นเชนนี้มีอยูสาม
ประการดวยกันคือ ประการแรกจากการวิจัยของเราพบวาเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลเปนตลาดที่มี
อัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น ไมวาจะเปนเครื่องดื่มเชน น้ำผลไมหรือน้ำดื่ม แตยังมีตลาดเครื่องดื่ม
ประเภทใหมเชน เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ เครื่องดื่มประเภทนี้ผสมผลิตภัณฑเสริมอาหารหลายประเภท
เชน วิตามิน และแรธาตุตางๆ และมักจะโฆษณาเรื่องการสงผลตอสุขภาพและทำใหกระปรี้กระเปรา
ผลิตภัณฑบางชนิดเชน เครื่องดื่มใหพลังงานเปนที่รูจักดีในประเทศไทย แตเครื่องดื่มประเภทอื่นก็มี
อิทธิพลตอผูบริโภคคนไทยเชนกัน และเราเชื่อวาแนวโนมนี้เปนแนวโนมที่นาจับตาดู
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่บริษัทกาวเขาสูตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลคือ การกระจายผลิตภัณฑให
หลากหลาย (Diversify Portfolio) เพื่อที่จะไดไมตองใหความสำคัญเพียงดานใดดานหนึ่งของตลาด
เครื่องดื่ม ทำใหเราสามารถรองรับถึงแนวโนมในการตระหนักถึงสุขภาพที่มากขึ้นในประเทศไทยควบคู
ไปกับการขยายตลาดสูตางประเทศ ซึ่งจะสงผลใหไทยเบฟสามารถขยายฐานรายไดที่กวางขึ้น
เหตุผลประการสุดทายที่บริษัทเขาสูตลาดที่ไมมีแอลกอฮอลคือความตองการลดผลกระทบหากมีการ
ปรับขึ้นภาษีของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เรามักจะเตือนนักลงทุนเสมอวาการขึ้น
ภาษีเปนเรื่องปกติของอุตสาหกรรมประเภทนี้ และไทยเบฟเองก็ภูมิใจที่เปนผูหนึ่งที่ชวยสรางรายไดให
กับรัฐบาล อยางไรก็ตาม เราตระหนักอยูเสมอวาการขึ้นภาษีมีผลกระทบเพียงชั่วคราวกับธุรกิจเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล และการลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทโดยรวมจะสงผลดีใหกับบริษัทและผูถือหุน
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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ภาพรวม

ไทยเบฟซือ้ หุน้ จำนวนร้อยละ 83.2 ของบริษทั เอส.พี.เอ็มอาหารและเครือ่ งดืม่ จำกัด (“เอส.พี.เอ็ม”) เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2550
บริษทั นีป้ ระกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดืม่ น้ำผลไม้ และซอสปรุงรส ต่อมาในปี 2551 บริษทั ได้กอ่ ตัง้ บริษทั ไทยดริง้ ค์ จำกัด
(“ไทยดริง้ ค์”) ขึน้ เพือ่ สนับสนุนและพัฒนาขยายงานธุรกิจน้ำดืม่ ซึง่ นักลงทุนควรทราบว่าจนถึงสิน้ ปี 2551 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ไทยดริง้ ค์
จำกัด ยังไม่พร้อมดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ในเดือนมกราคมปี 2551 ไทยเบฟได้ซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตและ
จำหน่ายเครื่องดื่มให้พลังงานและกาแฟพร้อมดื่มจากบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ จำกัด นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2551
ไทยเบฟยังซื้อหุ้นในบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“โออิชิ”) ซึ่งประกอบกิจการร้านอาหารที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร
ญีป่ นุ่ และเครือ่ งดืม่ และบริษทั ได้ทำคำเสนอซือ้ กิจการทัง้ หมดในเวลาต่อมา ส่งผลให้ไทยเบฟถือหุน้ ในโออิชริ วมเป็นร้อยละ 89.9

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ธุรกิจน้ำดื่มและโซดา
ไทยเบฟได้ดำเนินกิจการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดืม่ และโซดาภายใต้ตราสินค้าช้างในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี ในปี 2551
บริษัทมียอดจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 46.5 ล้านลิตร และยอดจำหน่ายโซดาจำนวน 10.4 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 6
เมื่อเทียบกับปี 2550 บริษัทจำหน่ายน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้วขนาดขวดละ 500 มิลลิลิตร ขวด Polyethylene
Terephthalate หรือ PET ขนาดขวดละ 500 มิลลิลิตร และบรรจุภัณฑ์ Polycarbonate แบบแกลลอนขนาด 18.9 ลิตร
และจำหน่ายโซดาในบรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้วขนาด 400 และ 325 มิลลิลิตร
น้ำดื่มบรรจุขวดมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นอย่างมากในอนาคต พิจารณาจากการเพิ่มความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์
และการปรับปรุงการกระจายสินค้า ซึ่งมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่น่าติดตาม ไทยดริ้งค์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายและกระจาย
น้ำดื่ม ด้วยเป้าหมายในการเป็นผู้นำตลาดน้ำดื่มในประเทศไทย และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ไทยดริ้งค์ ได้เตรียมการเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจในการจำหน่ายน้ำดื่มและโซดา บริษัทเริ่มนำบรรจุภัณฑ์ขนาด 18.9 ลิตรมาใช้สำหรับจัดจำหน่ายน้ำดื่มไปยัง
ครัวเรือน สำหรับการจัดจำหน่ายโซดานั้นบริษัทจัดส่งโดยตรงไปยังร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่นั้นๆ ผู้บริหารของบริษัทได้
ทบทวนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน และเริ่มนำบรรจุภัณฑ์แบบใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น ขวดขนาด
600 ซีซี ขนาด 750 ซีซี และขนาด 1.5 ลิตร ซึ่งคาดว่าจะทำกำไรให้บริษัทได้สูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง 
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แรงเยอร์และแบล็คอัพ
ในเดือนมกราคม 2551 บริษทั ซือ้ ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการผลิตเครือ่ งดืม่ ให้พลังงานและกาแฟพร้อมดืม่ จากบริษทั เครือ่ งดืม่ แรงเยอร์ จำกัด
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด เป็นบริษัทในเครือที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มให้พลังงานตราสินค้า
แรงเยอร์และกาแฟพร้อมดืม่ ตราสินค้าแบล็คอัพ เครือ่ งดืม่ ให้พลังงานแรงเยอร์นนั้ จำหน่ายในขวดแก้วขนาด 150 มิลลิลติ ร และแบล็คอัพ
จำหน่ายในกระป๋องขนาด 180 มิลลิลิตร 
แรงเยอร์เป็นเครื่องดื่มให้พลังงานตราสินค้าแรกของบริษัทที่เข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มให้พลังงาน และแบล็คอัพก็เป็นกาแฟพร้อมดื่ม
ตราสินค้าแรกที่บริษัทส่งเข้าแข่งขันในตลาดกาแฟพร้อมดื่มเช่นกัน อย่างไรก็ตามแรงเยอร์มีจำหน่ายในประเทศไทยมาเป็นเวลา
10 กว่าปีแล้ว และเป็นเครื่องดื่มให้พลังงานที่ติดอันดับ 4 ในตลาดเครื่องดื่มให้พลังงานในประเทศ ที่ตั้งของโรงงานอยู่ในจังหวัด
นครปฐมโดยมีกำลังการผลิตเกือบ 400 ล้านลิตรต่อปี สำหรับกาแฟแบล็คอัพทางบริษัทได้จัดจ้างให้ผู้ผลิตภายนอกดำเนินการ
เครือ่ งดืม่ ให้พลังงานเป็นกลุม่ ทีน่ า่ สนใจซึง่ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงขึน้ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ผถู้ อื หุน้ ชาวต่างประเทศจะไม่ทราบว่า
เครื่องดื่มให้พลังงานในประเทศไทยได้ถูกจัดวางเป็นสินค้าในตลาดระดับล่างและตำแหน่งของสินค้าเปรียบเทียบกันไม่ได้กับเครื่องดื่ม
ให้พลังงานที่แพร่หลายในประเทศตะวันตกเนื่องจากมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยเบฟมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยน
มาเป็นเวลานาน
ในประเทศไทยปัจจุบันเครื่องดื่มให้พลังงานกำลังจะกลายเป็นเครื่องดื่มเสริมสุขภาพประจำวันนั่นหมายความว่าผู้บริโภคมองว่าเครื่อง
ดื่มเหล่านั้นเป็น “น้ำดื่มเติมวิตามิน” ในปัจจุบันจึงมีการควบคุมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เนื่องจากมีปริมาณ
คาเฟอีน และเหตุนี้ก็นำไปสู่การจำกัดการโฆษณา ขั้นตอนต่อไปคือการเป็นเครื่องดื่มให้พลังงานที่ปราศจากคาเฟอีน ซึ่งจะช่วยให้
บริษัทโฆษณาถึงสรรพคุณของเครื่องดื่มเสริมสุขภาพประจำวันนี้ได้ ตัวเลือกที่เป็นสารจากธรรมชาติและเป็นที่รู้จักกันดีจะเป็นวิถีทางที่
เราจะดำเนินต่อไป
แรงเยอร์มรี ายได้ประมาณ 491 ล้านบาทในปี 2551 และมีกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของรายได้ทงั้ หมดของไทยเบฟ
และคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของกำไรสุทธิของบริษัท
น้ำผลไม้
ในปี 2550 บริษัทเข้าซื้อกิจการของเอส.พี.เอ็มซึ่งดำเนินธุรกิจการผลิตน้ำผลไม้สำหรับตลาดระดับบนและผลิตภัณฑ์อื่น บริษัทเชื่อว่า
สายธุรกิจนี้มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี และบริษัทมีศักยภาพที่จะผลิตเครื่องดื่มประเภทอื่นที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

Lime and Pear Panya
2 shots Mekhong

In a mixing glass, muddle the pear,

3/4 shot freshly squeezed lime juice

ginger and sugar into a paste.

1/2 shot elderflower cordial

Add Mekhong and the rest of the

1 bar spoon of sugar

ingredients. Add ice and shake

1/4 fresh pear, cut lengthways

vigorously for 7-8 seconds.

3 thumbnail sized slices of

Strain into a rocks glass over ice.

fresh ginger root

Garnish with torn Kaffir lime leaf.

1/2 Kaffir lime leaf
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ชา และรานอาหารญี่ปุน
บริษัทไดเขาถือหุนในโออิชิดวยเปาหมายที่ตองการจะเขาสูตลาดธุรกิจชาพรอมดื่ม ควบคูกันกับการขยายสายการผลิตเครื่องดื่มตางๆ
เนื่องจากตลาดกลุมนี้มีอัตราการเติบโตโดยรวมรอยละ 47 ในชวง 5 ปที่ผานมา ปจจุบันโออิชิครองสวนแบงทางการตลาดของกลุม
ธุรกิจนี้ถึงรอยละ 71 และมีแนวโนมในการเจริญเติบโตตอไป ไทยเบฟยังคงใหผูบริหารกลุมเดิมบริหารงานหลังจากเขาซื้อกิจการ ทั้งนี้
เนื่องจากความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารชุดปจจุบัน มูลคาเพิ่มที่ไทยเบฟใหกับโออิชิคือการเปนผูกระจายสินคา ซึ่งสงผล
ใหไทยเบฟสามารถสรางผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากชองทางการกระจายสินคาเดิมที่มีอยู ในขณะเดียวกันโออิชิตกลงตอสัญญาการกระจาย
สินคากับบริษัทเสริมสุขอีกเปนเวลาสามป เนื่องจากเปนชองทางการกระจายสินคาที่ไทยเบฟไมไดครอบคลุม
รายไดบริษัทในป 2551 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30.4 เนื่องจากการประสบความสำเร็จในการโฆษณาและการออกตัวผลิตภัณฑใหม แต
ผลกำไรเพิม่ ขึน้ ในระดับต่ำกวาเดิมเนือ่ งจากคาใชจา ยในการผลิตโฆษณา และการโปรโมททีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ เปนผลมาจากการลงทุนในผลิตภัณฑ
กาแฟพรอมดื่มตัวใหมชื่อคอฟฟโอ ซึ่งเปนกาแฟสำหรับผูบริโภคตลาดระดับบน และไมไดเปนคูแขงโดยตรงกับกาแฟแบล็คอัพ
ซึ่งเปนสินคาสำหรับผูบริโภคตลาดระดับลาง
โดยรวมแลวปจจัยหลักที่มีสวนผลักดันใหเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลของโออิชิเติบโตขึ้นในป 2551 มาจากบรรจุภัณฑแบบขวด PET
ขนาด 350 ซีซี และเตตราแพคขนาด 1000 ซีซี สำหรับชาเขียวดำรสมะนาวซึ่งเปนเครื่องดื่มยอดนิยมที่สุดของกลุมนี้ การเจริญ
เติบโตของธุรกิจในอนาคตจะมาจากการโฆษณาอยางตอเนื่องภายในรานคา และการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น
ในป 2551 - 2552 โออิชจิ ะผลิตชาเขียวรสชาติใหมและเพิม่ ขนาดบรรจุภณั ฑ เพิม่ บรรจุภณั ฑขนาด 250 มิลลิลติ รและ 1 ลิตรสำหรับ
ชาดำพรอมกับการออกแบบรูปลักษณขวดใหม และเปดตัวชาเขียวรสเบอรรี่ผสมขนาด 250 มิลลิลิตร ในอนาคตบริษัทวางแผนที่ใช
รานอาหารโออิชิเปนสถานที่สำหรับทดสอบความนิยมผลิตภัณฑใหมๆ ของไทยเบฟของผูบริโภค กอนที่จะเปดตัวผลิตภัณฑดังกลาว
อยางเปนทางการ
โออิชิมีรานอาหารอยูรวมกันถึง 109 ราน ใน 61 พื้นที่ในประเทศไทย โดยเปดใหม 19 รานในป 2551 รานบุฟเฟและรานชาบูเปน
รานที่มีสวนผลักดันใหยอดขายสูงขึ้น รวมทั้งกำไรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงในป 2550 ทั้งนี้เปนผลมาจากการควบคุมตนทุนและผลกำไรที่
เพิ่มขึ้นจากอาหารกลอง
รานที่มีสวนผลักดันธุรกิจในกลุมอาหารเพิ่มขึ้นคือรานอาหารชาบูชิและรานโออิชิบุฟเฟ รวมทั้งอาหารกลอง ในอนาคตบริษัทสามารถ
กระตุนยอดขายจากรานอาหารเหลานี้เพิ่มขึ้นโดยจัดเมนูบุฟเฟตามฤดูกาล เชน เมนู Celebration of Nature ซึ่งเปนการเสนออาหาร
อีกรูปแบบหนึ่งในชวงเวลาปกติ บริษัทวางแผนที่จะออกเมนูบะหมี่ราเมนแบบตามสั่ง (Tailor-made Raman) และเมนูชาบูชิแบบตาม
ฤดูกาลเพื่อดึงดูดใจลูกคาทั้งเกาและใหม เราจะใชสื่อโฆษณาทางโทรทัศนเพื่อทำใหลูกคารับรูถึงความหลากหลายของเมนู ในป 2552
โออิชจิ ะเปดตัวตราสินคาแฟรนไชสใหมชอื่ ไมโดะ โอคินิ โชกุโดะ ซึง่ เปนอาหารสไตลอาหารปรุงในบาน (Home Cooking) จากโอซากา
ประเทศญี่ปุน โดยจะเนนไปในดานคุณภาพและความดั้งเดิมของอาหาร
ในป 2552 ผูบ ริหารของโออิชคิ าดวาราคาวัตถุดบิ จะลดลง ขณะทีผ่ ลิตภัณฑของโออิชเิ ปนทีน่ ยิ ม วิกฤตเศรษฐกิจโลกคาดวาจะไมกระทบ
บริษัทจึงยังคงมีนโยบายการลงทุนในการสรางตราสินคาและการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ในการลงทุน
บริษัทก็จะใชแหลงเงินทุนจากการประกอบการและเงินกูระยะสั้นเทานั้น
ในป 2551 โออิชิมีรายไดรวม 5,952 ลานบาทและกำไรสุทธิ 592 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.7 ของรายไดของไทยเบฟ และ
รอยละ 5.6 ของกำไรสุทธิทั้งหมดของบริษัท
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ประเทศไทย
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บริษทั เริม่ มีการรายงานเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ในตางประเทศในรายงานประจำปทแี่ ลว ในรายงานปนบี้ ริษทั จึงขอนำเสนอความกาวหนา
สำคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นในป 2551
นับตั้งแตบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไทยเบฟดำเนินกลยุทธเพื่อขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ โดยการกอตั้งบริษัทยอย
ซึ่งบริษัทถือหุนทั้งหมดคือ International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ขึ้นเพื่อการนี้ ในป 2551 IBHL มีสำนักงานอยูใน
6 ประเทศ และเริ่มทำกิจกรรมเพื่อสงเสริมการจำหนายสินคาในประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และ
สินคาอีกสองชนิดของไทยเบฟคือเบียรชางและสุราแมโขง อีกทั้งการจำหนายสุราวิสกี้ และสุราพรีเมี่ยมตางๆ ที่ผลิตในประเทศ
สก็อตแลนดโดยบริษัท Inver House Distillers Limited (“Inver House”) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ IBHL
IBHL และบริษัทยอย
IBHL จดทะเบียนในฮองกง และปจจุบันถือหุนอยูในบริษัทยอยหลายแหงใน 6 ประเทศ ดังนี้
•
•
•
•
•
•

InterBev (Singapore) Limited
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
International Beverage Holdings Limited USA, Inc.
International Beverage Holdings (UK) Limited และบริษัทในเครือรวมถึง Inver House Distillers Limited
Best Spirits Company Limited

สหราชอาณาจั กร

อิ น เดี ย
รัสเซี ย

ฝรั่ ง เศส
ออสเตรเลี ย

สวีเ ดน

สหรัฐ อเมริ กา
แคนาดา
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เหตุการณ์สำคัญ:

2546

2549
2549

ตุลาคม

กอตั้ง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้งในกิจการเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

ตุลาคม
พฤษภาคม

ประสบความสำเร็จในการนำ
หุนของไทยเบฟจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร

เขาซื้อ บริษัท Pacific Spirits (UK)
Limited ซึ�งมีกิจการโรงกลั�นสุรา
Inver House Distillers ในประเทศ
สก็อตแลนด และเขาซื้อบริษัท
Best Spirits Company Limited

ภาพรวม

การดำเนินงานทั่วโลกของบริษัทดำเนินไปภายใต้การบริหารงานจากสำนักงานใหญ่แต่ละแห่งใน 4 ภูมิภาค คือฮ่องกง สิงคโปร์
อเมริกาเหนือ และสหราชอาณาจักร ควบคู่ไปกับฐานการผลิตสก็อตช์วิสกี้หลักที่โรงกลั่นสุราทั้ง 5 แห่งในประเทศสก็อตแลนด์

กลยุทธ์

การกำหนดและสร้างเส้นทางกระจายสินค้าที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ IBHL ซึ่งอาจจัดจำหน่ายโดยองค์กรที่บริษัทถือหุ้น
ทัง้ หมดหรือว่าจ้างให้บคุ คลภายนอกเป็นผูด้ ำเนินการ ตามความเหมาะสมในแต่ละตลาด เป้าหมายของบริษทั และสภาพตลาด ในขัน้ แรก
บริษัทจะเฟ้นหาพันธมิตรในการกระจายสินค้าในตลาดเป้าหมาย ต่อมา ในกรณีของเบียร์ หากบริษัทสามารถจำหน่ายสินค้าได้ใน
ปริมาณที่มากพอ จะมีการพิจารณาว่าควรทำสัญญาจ้างผลิตหรือซื้อโรงเบียร์ในประเทศนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเบียร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้
ผลกำไรน้อยกว่าสุรา ดังนัน้ หากลดต้นทุนจากการขนส่งข้ามประเทศ บริษทั จะสามารถเพิม่ ผลกำไรจากผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม
นั ก ลงทุ น ควรตระหนั กว่าในปัจจุบัน ยอดจำหน่ายของบริษัทยังไม่อยู่ในระดับที่ทำให้ผลตอบแทนในการลงทุนดังกล่าวคุ้ม ค่ า
ปัจจุบันนี้ บริษัทสามารถจำหน่ายเบียร์ช้างในฐานะสินค้าพรีเมี่ยมระดับบน เนื่องจากเบียร์ช้างได้รับการยอมรับว่าเป็นเบียร์นำเข้า
ขนานแท้ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงยังสามารถสร้างกำไรได้พอควร แม้รวมต้นทุนขนส่งแล้วก็ตาม 
ในภูมิภาคที่บริษัทต้องการสร้างความเติบโตของธุรกิจ เราจะพิจารณาลงทุนซื้อกิจการหรือเริ่มก่อตั้งบริษัทใหม่ เพื่อค้นหาการลงทุนที่
ได้รับผลตอบแทนที่ดี บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์โดยจะเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 และ
ให้ความสำคัญในด้านประโยชน์ร่วมกันที่เกิดแก่กลุ่มบริษัทและมูลค่าของกิจการมากกว่าปัจจัยด้านราคา
ในระยะแรก IBHL มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หลักของไทยเบฟคือเบียร์ช้างและสุราแม่โขง (ซึ่งกำหนดจุดยืนการสร้างตราสินค้าในต่าง
ประเทศในฐานะ“สุราของไทย”) รวมทั้งซิงเกิลมอลท์วิสกี้เช่น Balblair, Old Pulteney, Speyburn และ anCnoc และสก็อตช์วิสกี้ผสม
อย่าง Hankey Bannister อีกทั้งสุราจินระดับซูเปอร์พรีเมี่ยมที่จะผลิตในประเทศอังกฤษ และสุรารัมระดับซุปเปอร์พรีเมี่ยม ซึ่งจะเปิด
ตัวในปี 2552 IBHL ได้กำหนดตลาดหลักๆ สำหรับตราสินค้าแต่ละชนิด และทุ่มเทความพยายามและทรัพยากรในตลาดเหล่านี้ 

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทระดับโลกซึ่งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลายครอบคลุมทุกตลาด 
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ปี 2 5 5 1
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2550
2551

กันยายน

เขาซื้อ บริษัท ประมวลผล จำกัด
และ บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและ
เครื่องดื่ม จำกัด ผูผลิตสุรา
ตราหมีขาว และสินคาอื่นๆ

2551

มกราคม

บริษัทไดเขาซื้อกิจการ
เครื่องดื่มชูกำลัง และกาแฟพรอมดื่ม จาก กันยายน
บริษัทไดเขาซื้อหุนใน บริษัท
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร จำกัด
โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)
จำนวนรอยละ 43.9 และ
จำหนายหุนทั้งหมดใน บริษัท
ไทยแอลกอฮอล จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรและว่าจ้างผู้บริหารบริษัทในแต่ละประเทศเป็นหนทางที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้
เวลายาวนานในการเรียนรูส้ ภาพตลาด บริษทั จึงได้เฟ้นหาผูบ้ ริหารงานตำแหน่งสำคัญทีม่ ปี ระสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมนีจ้ ากทัว่ โลก
นอกจากนั้น บริษัทกำลังรวบรวมผู้มีความสามารถด้านการขายและการตลาดจากผู้ที่มีประสบการณ์กว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมเบียร์
และสุรา โดยผ่านการสรรหาบุคลากรและรวมทีมงานส่งเสริมการขายของ Inver House ในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งจาก
ทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการตลาด
ด้วยทีมงานทีเ่ ปีย่ มด้วยคุณภาพและประสบการณ์ในการบริหารงาน IBHL จึงมุง่ มัน่ ในการเร่งขยายธุรกิจซึง่ สามารถทำได้เร็วกว่าทีค่ าดไว้
ในบางตลาด บริษัทจะสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นซึ่งมีธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยประสานงานกับเครือข่ายกระจายสินค้า
ในท้องถิ่น ซึ่งทำให้บริษัทสามารถฟันฝ่าอุปสรรคด้านวัฒนธรรมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในสภาพตลาดนั้นๆ ได้

การปรับเปลี่ยนโฉมผลิตภัณฑ์หลักของไทยเบฟเพื่อตลาดส่งออกหลัก

เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างตราสินค้าทีแ่ ข็งแกร่งและมีเอกลักษณ์ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในตลาดเป้าหมายหลักทัว่ โลก และในปี 2550 เป็นปีทมี่ กี ารปรับโฉม
บรรจุภัณฑ์และเปิดตัวเบียร์ช้างและสุราแม่โขงอันเลื่องชื่อสู่ตลาดในระดับสากลซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
เบียร์ช้างได้รับการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่และเปิดตัวในตลาดเบียร์นำเข้าในหลายประเทศสำคัญของโลก ซึ่งรวมถึงประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรปตะวันออก และออสเตรเลีย โดยมุ่งเน้นตลาดเบียร์นำเข้าระดับพรีเมี่ยม
สุราแม่โขงได้รบั การปรับโฉมครัง้ ใหญ่เพือ่ ดึงดูดความสนใจนักดืม่ สุราผูช้ ำ่ ชอง โดยจัดจำหน่ายในรูปแบบเครือ่ งดืม่ ค็อกเทล ในค็อกเทลบาร์
ร้านอาหารระดับบนและโรงแรมหรูในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ด้วยสูตรค็อกเทลต่างๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นไทย
เมื่อเร็วๆ นี้บริษัททำเคมเปญการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สุราแม่โขงในนิวยอร์ค และได้ลูกค้าร้านค้าเพื่อดื่มที่ร้านหรือดื่มที่บ้าน
กว่า 150 แห่งทั่วเกาะแมนฮัตตัน
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ความสำเร็จขององคกร

หลังจากความสำเร็จของการควบรวมบริษัท Inver House ในป 2549 ประโยชนจากการควบรวมกิจการเริ่มปรากฎชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
การรวมทีมของ IBHL กับทีมงานสงเสริมการขายของ Inver House กลายเปนเรือ่ งงายเนือ่ งจากการทำงานอยางมืออาชีพของทัง้ สองฝาย
และนำไปสูความสำเร็จในการเปดตัวของบริษัทใหมและตัวตนใหมภายใตชื่อ “International Beverage” ตอลูกคาทั่วโลกของบริษัท
นอกจากนี้ ทีมงานที่รับผิดชอบผลิตภัณฑเบียรชางในสหราชอาณาจักรจะรวมตัวกับทีม International Beverage และปรับโครงสราง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตราสินคาใหดียิ่งขึ้นในป 2552 IBHL ไมไดเปนผูจัดจำหนายโดยตรงแกลูกคาและไมมีรานคา
เปนของตนเอง แตจัดจำหนายสินคาใหแกผูคาสง ตัวแทนจำหนายและคูคา

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความสำเร็จของ International Beverage จะไมมีทางเกิดขึ้นหากขาดทีมงานที่มีคุณภาพ บริษัทใชเวลาในการสรางทีมงาน สั่งสม
ความรู และพัฒนาทักษะอยูตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรของบริษัทจะเปยมไปดวยคุณภาพ ในป 2551 บริษัทไดมีการจัดงาน
ขึ้นเพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ สงเสริมตราสินคา และใหผูบริโภคตระหนักถึงโทษของการบริโภคแอลกอฮอลเกินพอดี
นอกจากนี้ บริษัทยังไดเตรียมหลักสูตรฝกอบรมที่ในป 2552 โดยกำหนดตามผลการประเมินผลประจำปของพนักงาน
ในเอเชีย บริษัทมีทีมขาย 2 ทีม คือเอเชียเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัทไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับภูมิภาค
เอเชีย (Asia Workshop) เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางทีมเอเชียเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต และกระชับความสัมพันธ
กับทีมงานการตลาดสวนกลางของเรา
เราภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งเมื่อมาตรฐานการฝกอบรมของเราในปที่ผานมา ไดรับการยอมรับจากบุคคลภายนอก Inver House ไดรับ
รางวัลประกาศนียบัตร เปนสถาบันที่ไดรับการรับรองในการจัดหลักสูตรระดับวิชาชีพ (Scottish Vocational Qualifications) ดังนั้น
เราจึงเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอุตสาหกรรมสุราสำหรับทีมโรงเก็บบมสุราและโรงกลัน่ สุรา เพือ่ จัดการฝกอบรมอยางเปนทางการ
และเพือ่ ใหไดมาตรฐานดานสุขภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2551 บริษทั ยังเปดหลักสูตรฝกงานระบบทันสมัย
ในสาขาการจัดเก็บและจัดจำหนาย ซึ่งมีระยะเวลา 2 ป

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความตั้งใจประการหนึ่ง นับตั้งแตกอตั้ง IBHL และกอนการควบรวมกิจการ Inver House คือการรวมบริษัทยอยตางๆ ภายใตระบบ
โครงสรางองคกรของกลุมไทยเบฟดวยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับในประเทศไทย ไทยเบฟใชระบบ SAP และไดเริ่มใช
ระบบรวมกันกับบริษัทในสหราชอาณาจักร ในการนี้ การใชระบบนี้ที่ฮองกงนับเปนกาวสำคัญที่จะทำให IBHL เปนบริษัทที่มีระบบ
บัญชีทดี่ ที สี่ ดุ ตามมาตรฐานระดับโลก เปาหมายสูงสุดของบริษทั ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศคือความสามารถในการดึงขอมูลของ IBHL
มาสูบริษัทอยางราบรื่นที่สุด เพื่อใหบรรลุเปาหมาย บริษัทจะตองเปลี่ยนโปรแกรม ERP โปรแกรมการขาย และโปรแกรมทางการเงิน
ของ IBHL ทัง้ หมดและรวมเขากับระบบของไทยเบฟ เพือ่ การใชขอ มูลรวมกันอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกตอง โดยมีจดุ ประสงค
เพิ่มประโยชนในการใชโปรแกรม ขอมูล และถายโอนอยางมีประสิทธิภาพที่สุดเทาที่จะเปนไปได

ตลาดในประเทศตางๆ

เบียรชา งและสุราแมโขงเปดตัวอยางเปนทางการในตลาดสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคม 2550 และมีความกาวหนาอยางยิง่ เนือ่ งจาก
โครงการโษณาและประชาสัมพันธตางๆ เพื่อเพิ่มความรับรูของตราสินคาในหมูผูบริโภค ทั้งผานการเปนสปอนเซอรสโมสรฟุตบอล
เอเวอรตนั และการสรางความแข็งแกรงในการกระจายสินคาผานชองทางรานอาหารไทย ตัวอยางเชน “A Mystery Drinking Campaign”
ที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการขายที่รานคาเพื่อดื่มที่รานกวา 180 แหง โดยที่พนักงานจะไดรับรางวัลตอบแทนจากการแนะนำใหเบียรชางแก
ผูบริโภค นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานเปดตัวรวมกันของเบียรชางและสุราแมโขงในรานคาเปาหมายตางๆ ทั่วประเทศเพื่อทำใหสินคา
ทั้งสองเปนที่รูจักมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการบริโภคสินคาทั้งสองชนิดโดยผูมีชื่อเสียงในแวดวงตางๆ
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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ประเทศออสเตรเลียกลายเปนตลาดสงออกหลักแหงหนึ่งของเบียรชาง ซึ่งในปจจุบัน เปนเบียรนำเขาจากเอเซียที่มียอดขายอันดับหนึ่ง
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการจัดกิจกรรมชิมเบียรครั้งยิ่งใหญที่สุดเทาที่เคยมีมา โดย Woolworth’s ซึ่งเปนพันธมิตรรานคาปลีกของ
ไทยเบฟในออสเตรเลีย
นอกจากนี้ บริษัทมีลูกคารายใหญเพิ่มขึ้นหลายรายในลาสเวกัส นิวยอรค และดูไบ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการวางจุดยืนของ
สินคาในระดับพรีเมี่ยม และเสมือนเปน “หนาราน” ที่ชวยสงเสริมใหตราสินคาของเราเปนที่รูจักในกลุมลูกคาเปาหมายในขณะที่เรา
ขยายเครือขายการกระจายสินคาตอไป เนื่องจากเบียรเปนสินคาที่มีผูบริโภคเปนจำนวนมาก เบียรชางจึงเติบโตอยางรวดเร็วในสหราช
อาณาจักรดวยยอดขายตอเดือนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 17.67 ในป 2551 เมื่อเทียบกับป 2550 ในขณะเดียวกัน ปริมาณขายตลอดปก็เพิ่ม
ขึ้นถึงรอยละ 24 อยางไรก็ดี นักลงทุนควรตระหนักถึงความจริงที่วา สินคาใหมสวนใหญจะตองใชเวลาถึง 2-3 ปในการสรางตราสินคา
เพื่อใหเปนสินคาที่อยูในใจของผูบริโภค

ผลประกอบการของเบียรชางและสุราแมโขง

เบียรชา งทำใหคอเบียรทวั่ โลกตองทึง่ เมือ่ ไดรบั รางวัล “The Monde Selection Beer Award” ประจำป 2008 อยางไรก็ดี ทีมการตลาด
ยังคงมุงหนาจัดทดลองชิมเบียรเพื่อใหแนใจวาตราสินคาของเราเปนที่รูจักในตลาดใหมๆ ซึ่งเบียรชางยังคงเปนเบียรหนาใหม บริษัท
มุงเนนการสรางตราสินคาเบียรชางในฐานะที่เปนเบียรนำเขาคุณภาพเยี่ยม ในปนี้ บริษัทไดรับรางวัลเหรียญทองและไดรับการให
คะแนนในระดับ“ยอดเยี่ยม”ในการแขงขัน World Beer Championships ซึ่งเบียรชางสามารถเอาชนะคูแขงอีก 31 รายในประเภท
Pale Lagers โดยไดรบั การจัดอันดับ “ยอดเยีย่ ม” จาก The Beverage Testing Institute ซึง่ เบียรชา งไดคะแนนสูงอยางนาประทับใจถึง
90 คะแนนในงาน “World Beer Championship” ประจำป 2551 และไดรับรางวัลเหรียญทองประเภท Pale Lager Division ดวย
คะแนนระดับ “ยอดเยี่ยม” จากคณะกรรมการตัดสินของสถาบัน Beverage Testing Institute
อีกวิธที บี่ ริษทั ใชวดั ความภักดีตอ ตราสินคาของบริษทั และจำนวนของผูต ดิ ตามตราสินคาทัว่ โลกคือจากหนาเว็บไซต (www.changbeer.com)
ซึง่ ไดรบั ความสนใจจากผูค นมากมายจากทัว่ โลก โดยมีจำนวนผูเ ขาชมกวา 65,000 คน นับตัง้ แตเปดตัวเว็บไซต สิง่ หนึง่ ทีไ่ ดรบั ความสนใจ
อยางยิง่ คือรายการสงเสริมการขาย (ขึน้ อยูก บั แตละตลาด) และรายชือ่ ลาสุดของรานคาปลีกทีเ่ บียรชา งมีวางจำหนาย เว็บไซตใหมๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียชวยอำนวยความสะดวกแกนกั ดืม่ ทีส่ นใจลองดืม่ เบียรในการหารานคาทีจ่ ำหนายเบียรชา งใกลบา นของพวกเขา
บริษัทเลือกสถานที่เปดตัวเบียรชางอยางถี่ถวน โดยเลือกเฉพาะรานระดับบนในสหราชอาณาจักรเพื่อสงเสริมความเปนพรีเมี่ยมของ
ตราสินคา เชน ภัตตาคารไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอนเชน ราน Blue Elephant ราน Mango Tree และราน Patara นอกจากนี้
เบียรชางไดรับเลือกใหออกรายการ Good Food Show ของ BBC ในเมืองเบอรมิงแฮมอีกดวย
บัดนี้ ขั้นตอนการเริ่มสรางตราสินคาเสร็จสมบูรณแลว และเบียรชางมีวางจำหนายครอบคลุมวงกวางผานชองทางของรานอาหารไทย
ในตลาดทั่วโลก กาวตอไปคือการขยายตัวในตลาดเบียรและเพิ่มยอดขายทั้งชองทางรานคาเพื่อดื่มที่รานและดื่มที่บาน

การขยายเครือขายกระจายสินคาในตลาดใหม

ในป 2551 International Beverage ไดดำเนินการตามแผนงานขยายตลาด ที่ครอบคลุมหลายตลาดใหม

สหรัฐอเมริกาใหการตอนรับเบียรชางและสุราแมโขง

ประเทศสหรัฐอเมริกามีศกั ยภาพในการเปนตลาดทีใ่ หญทสี่ ดุ และทำกำไรไดมากสำหรับ International Beverage ในระยะยาว เบียรชา ง
วางจำหนายในสหรัฐอเมริกาในฐานะเบียรนำเขาระดับซุปเปอรพรีเมี่ยมที่ใชสวนผสมเปนบารเลย มอลทลวน International Beverage
กำหนดจุดยืนของเบียรชางวาเปนเบียรไทยที่ขายดีที่สุด โดยตั้งเปาหมายในระยะเริ่มตนเปนรานอาหารไทยและเอเชียน ฟวชั่น และมี
ศักยภาพในการเจาะเขาสูตลาดผูนิยมดื่มเบียรนำเขา
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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เบียร์ชา้ งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสหรัฐฯ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2550 และมีวางจำหน่ายในร้านอาหารไทย-เอเชียนฟิวชัน่ กว่า 2,000 แห่ง
คือประมาณ 3 ใน 4 หรือร้อยละ 75 จาก 3,174 ร้านเป้าหมายในรัฐซึ่งบริษัทได้ทำการเปิดตัวเบียร์ช้าง ปัจจุบัน เบียร์ช้างมีวาง
จำหน่ายใน 22 รัฐในอเมริกา ตามร้านค้าปลีกที่มีสาขาครอบคลุมฝั่งตะวันตกของอเมริกาหลายแห่ง นอกจากนี้เบียร์ช้างยังเป็นเบียร์ที่
ขายดีทสี่ ดุ ในรัฐเท็กซัส และได้รบั เลือกให้เป็นเบียร์ทเี่ สิรฟ์ ในงานเลีย้ งฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ที่จัดขึ้นที่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์ค
นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2550 เบียร์ช้างมียอดปริมาณขายแบบลังพุ่งสูงถึงร้อยละ 134 ถือเป็นหนึ่งในตราสินค้าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดในบรรดาเบียร์นำเข้าอื่นๆ ยอดจัดส่งสินค้าในแต่ละไตรมาสของปี 2551
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2550 ขณะเดียวกันยอดจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายขายให้
กับร้านค้าปลีกเพิ่มก็ขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่เปิดตัวสินค้า
สำหรับสุราแม่โขง นับจากการเปิดตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกลางปี 2551 โดยกำหนดจุดยืนให้เป็นสุราไทยอันมีเอกลักษณ์
บริษัทคาดว่าจะวางจำหน่ายสินค้าใน 16 มลรัฐภายในไตรมาสแรกของปี 2552 จากกิจกรรมการตลาด Market Pressure Test ซึ่ง
ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในนิวยอร์ค ปัจจุบันสุราแม่โขงมีจำหน่ายในสถานที่ต่างๆ กว่า 100 แห่งในนิวยอร์ค ไม่ว่าจะเป็นบาร์
โรงแรมขนาดเล็ก ร้านอาหาร หรือไนท์คลับทีน่ ำกระแสทีส่ ดุ ทัว่ ทัง้ เมือง ซึง่ ตราสินค้าเริม่ ได้รบั ความนิยมในหมูผ่ นู้ ำกระแสของเมืองนิวยอร์ค
ในขณะที่บริษัทกำลังมุ่งเน้นทำตลาดในนิวยอร์ค ซึ่งเป็นตลาดมีอิทธิพลต่อตลาดเครื่องดื่มค็อกเทลทั่วทั้งอเมริกา ที่คิดเป็นมูลค่ากว่า
50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ก้าวต่อไปของบริษทั คือการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนีต้ ามรัฐเป้าหมายอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เบียร์ช้างบุกออสเตรเลีย

หนึง่ ปีหลังจากทีเ่ บียร์ชา้ งประสบความสำเร็จในการเปิดตัวทีห่ า้ ง Woolworths ทีม่ สี าขาอยูท่ วั่ ประเทศออสเตรเลีย โดยมียอดจัดจำหน่าย

Thai Dream

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ปี 2 5 5 1

50 ml Mekhong

Muddle ginger with syrup, then

15 ml Coconut Cream

firmly shake with plenty of ice and

15 ml Fresh Lime Juice

double strain into Martini glass.

10 ml Sugar Cane Syrup

Garnish with mint spring and

4 Slices of Fresh Ginger

sprinkle with grinded coconut flesh.
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จากตัวแทนจำหนายสูรานคาแลวเกือบ 100,000 ลังแลวนั้น International Beverage ไดจัดแคมเปญชิมเบียรรับหนารอนขึ้นที่หาง
Woolworths และประสบความสำเร็จเปนอยางมากเชนกัน ขอเรียนย้ำใหนกั ลงทุนทราบวาการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ เปนมหกรรมทีช่ มิ เบียรที่
ยิ่งใหญที่สุดเทาที่หาง Woolworths ในประเทศออสเตรเลียเคยจัดมา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นและความภักดีของผูบริโภคที่มี
ตอตราสินคาเบียรชาง กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ Woolworths 3 สาขา และราน ALH ซึ่งเปนรานจำหนายสินคาเพื่อดื่มที่ราน ที่เปน
ธุรกิจหนึ่งของ Woolworths และมีสาขากวา 284 แหง และการสงเสริมการขายเบียรชางคูไปกับการจัดรายการสงเสริมการขายสินคา
ประเภทอาหาร จากการสำรวจพฤติกรรมผูบริโภคเปนจำนวนมากพบวาเมื่อผูบริโภคไดลองดื่มเบียรชาง พวกเขามักจะรวมเบียรชาง
เปนหนึ่งในตราสินคาที่พวกเขาดื่มเปนประจำ นอกจากนี้ยังพบวาเบียรชางติดอันดับตนๆ ในซุมเบียร “World Class Collection”
จำหนายสินคาชุดสำหรับเทศกาลคริสมาสต การจัดกิจกรรมนี้สงผลใหยอดขายสูงขึ้นรอยละ 47 เมื่อเทียบกับป 2550
ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทเปดตัวแคมเปญสำหรับฤดูรอนบนเว็บไซตใหม คือการแจกถังแชเบียรแกผูบริโภคเบียรชาง (Win a
Chang Cooler) เพื่อนำขอมูลที่ไดจากเว็บไซตในการเตรียมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตอไปสำหรับป 2552

เบียรชางกาวไกลในตลาดโลก

กาวตอไปจากการเปดตัวในสหราชอาณาจักรคือการเปดตัวในประเทศฝรัง่ เศส ซึง่ สงผลใหยอดขายเพิม่ ขึน้ รอยละ 49 ในชวงป 2550 - 2551
และ International Beverage กำลังวางแผนเพื่อจำหนายในรานคาปลีกในป 2552
ในป 2551 เบียรชางและสุราแมโขงเปดตัวในประเทศเนเธอรแลนด เยอรมนี เบลเยี่ยม ออสเตรีย และสวิตเซอรแลนด และแมวาอาจ
จะเร็วไปทีจ่ ะประเมินผลงานของเราในอนาคตสำหรับตลาดเหลานี้ แตยอดขายของเราในชวงแรกก็สงู เกินความคาดหมาย อยางไรก็ตาม
บริษัทมีแผนการดำเนินงานอยางเต็มรูปแบบเพื่อสรางการเติบโตตอไปในป 2552
สำหรับประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ภูมภิ าคอาเซียน) โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศสิงคโปร บริษทั ปรับโครงสรางเครือขาย
กระจายสินคาและเสริมความแข็งแกรงของสถานะของเบียรชางทามกลางบรรดาผลิตภัณฑตางๆ ภายใตการการดูแลของผูจัดจำหนาย
และมีการเปดตัวซิงเกิลมอลท สก็อตชวิสกี้ของ Inver House คือ anCnoc โดยมีเปาหมายในระยะเริ่มตนคือรานอาหารและสถาน
บันเทิงตางๆ ในสิงคโปร
บริษัทเปดตัวเบียรชางและสุราแมโขงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยผานพันธมิตรของเราคือ African and
Eastern ซึ่งเปนหนึ่งในจำนวนผูนำเขาและผูคาปลีกเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลทั้งหมดเพียง 2 รายของดูไบ เบียรชางมีวางจำหนายใน
โรงแรมชั้นนำระดับ 4 และ 5 ดาว กวา 45 แหง ซึ่งรวมถึงโรงแรมใหมที่เพิ่งเปดคือ Atlantis in Palm Jumeirah และ Buddha Bar
อันโดงดัง บริษัททำสัญญากับ Qatar Distribution Co. (QDC) ซึ่งเปนผูนำเขา จัดจำหนาย และคาปลีกเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลแต
เพียงผูเดียวในประเทศกาตาร เพื่อจำหนายทั้งเบียรชางและสุราแมโขงในการตาร
นอกจากนี้ เบียรชางไดรับการเปดตัวในประเทศสวีเดนโดยจัดกิจกรรมกับรานคาเพื่อการดื่มที่ราน เชนรานอาหารหรือบาร ซึ่งไดรับ
การตอบรับเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสกีรีสอรท เปาหมายของบริษัทคือการไดเปนสวนหนึ่งของ A Systembolaget
Monopoly Listing ซึ่งเปนรานคาเดียวผูกขาดของรัฐบาลที่ไดรับอนุญาตใหจำหนายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลที่มีระดับแอลกอฮอล
รอยละ 3.5 ขึ้นไปภายในป 2552 นอกจากนี้ยังไดเปดตัวผาน BCLDB ซึ่งเปนผูจำหนายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลแตเพียงผูเดียวใน
แควนบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ในป 2551 และตามรานอาหารและสถานบันเทิงตางๆ นอกจากนี้ บริษทั ยังใหความสำคัญ
อยางมากกับการเปดตัวในค็อกเทลบารทั่วสหราชอาณาจักรและยุโรปตะวันตกในเดือนๆ ตอไป
หลังจากดำเนินกิจกรรมตางๆ เปนเวลา 2 ป บริษัทมีความกาวหนาอยางนาพอใจ คือจากป 2549 ถึงป 2551 ยอดปริมาณขายของ
เบียรชางในตางประเทศสูงขึ้นกวารอยละ 213 ในขณะที่ยอดมูลคาขายจากป 2549 ถึงป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 296 สำหรับยอด
ปริมาณขายของสุราแมโขง (จากป 2549 ถึงป 2551) เพิ่มขึ้นรอยละ 165 ในขณะที่มูลคาการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 729
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ความกาวหนาของโรงกลั่น
Inver House
กลุม โรงกลัน่ สก็อตชวสิ กีแ้ หงนีม้ บี ทบาทเชิงกลยุทธทสี่ ำคัญตอตลาดระดับบน
ของเครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอลและเปนการนำผลิตภัณฑของไทยเบฟเขาสูต ลาด
ในวงกวาง นับตั้งแตที่บริษัทไดเขาซื้อกิจการของ Inver House ในป 2549
เหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นในป 2551 คือยอดขายของซิงเกิลมอลทสก็อตชวิสกี้ที่
เพิม่ ขึน้ อยางกระทันหันในตลาดหลักๆ เชนสหรัฐอเมริกา สิง่ ทีน่ กั ลงทุนควรทราบ
คือในอุตสาหกรรมนี้ จำเปนอยางยิ่งที่บริษัทจะตองวางแผนธุรกิจลวงหนา
อยางนอย 10 ป เนือ่ งจากเปนระยะเวลาทีใ่ ชในการบมน้ำสุราวิสกีร้ ะดับพรีเมีย่ ม
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เพื่อรักษาอัตราผลกำไรที่เติบโตขึ้นของบริษัทจากความนิยมในสุราซิงเกิลมอลทสก็อตชวิสกี้ที่เพิ่มขึ้น บริษัทไดดำเนินการจำกัดการ
จำหนายสุราถัง เพื่อให Inver House สามารถผลิตวิสกี้ภายใตตราสินคาของตนเองไดมากขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัท
ตระหนักดีวายังมีลูกคาสำคัญในเชิงกลยุทธอีกหลายรายที่ตองการใหสงสินคาอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทสามารถบริหารผลกำไรจากการ
จำหนายสุราถังแกลูกคาเหลานี้ไดในระดับที่นาพอใจ Inver House ไมมีรานคาปลีกเปนของตนเอง และจำหนายสินคารานคาเพื่อการ
ดื่มที่รานและดื่มที่บาน โดยการจำหนายโดยตรงหรือผานตัวแทนและผูแทนจำหนาย
การสานประโยชนรวมกันอันเกิดจากการควบรวมธุรกิจกับ Inver House ปรากฎอยางชัดเจนตลอดป 2551 เนื่อง IBHL สามารถใช
สำนักงานใหญรวมกันกับ Inver House ในเมือง Airdrie ประเทศสก็อตแลนดได และการรวมธุรกิจเขาดวยกัน สวนไทยเบฟเองไดมี
การแลกเปลี่ยนความรูเชิงเทคนิคกับ Inver House เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและความชำนาญเพื่อประโยชนรวมกันขององคกร
ตัวอยางหนึง่ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ Drummer Blended Scotch Whisky ซึง่ ปจจุบนั มีจำหนายทัง้ ในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย
เห็นไดอยางชัดเจนวาตลาดมีความตองการสินคาคุณภาพเยี่ยมของ Inver House เพิ่มขึ้นเนื่องจากปจจุบัน โรงกลั่นใชกำลังการผลิต
ถึงรอยละ 90 ของกำลังการผลิตทั้งหมด แมวาจะประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดหามอลท บาเลยและถังสุรา และในป 2552 บริษัทคาด
วาจะติดตั้งสายการผลิตบรรจุภัณฑระดับพรีเมี่ยมใหม ซึ่งจะชวยเพิ่มผลกำไรตอไป
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ผลการดำเนินงานของตราสินคาตางๆ

เนื่องจากบริษัทมีผลิตภัณฑซิงเกิลมอลทวิสกี้และสุราเบลนดหลาก
หลายชนิดที่มีอายุตางๆ กัน บริษัทขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตราสินคาหลักๆ ซึง่ มีบทบาทสำคัญตอความสำเร็จของ Inver House
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต

Old Pulteney

กุญแจสูความสำเร็จประการสำคัญของ Inver House ตั้งแตไทยเบฟ
ซือ้ กิจการคือ ไทยเบฟโดยผาน IBHL มีการลงทุนในการสรางตราสินคา
อยางเชนตราสินคา Old Pulteney ซึ่งเปนสุราซิงเกิ้ลมอลทวิสกี้ที่
สรรสรางขึ้นในโรงกลั่นในเมือง Wick ทางแผนดินใหญตอนเหนือสุด
ของสก็อตแลนด เปนสุราที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวดวยกลิ่นเค็มของ
มหาสมุทรทีไ่ มมใี ครเหมือน ซึง่ ไดรบั การยอมรับอยางสูงจากผูเ ชีย่ วชาญ
ดานสุราซิงเกิ้ลมอลท ทั้งนี้ Old Pulteney รุน 17 ปไดรับรางวัล
เหรียญทอง สวนรุน 12 ป ไดรับรางวัลเหรียญทองที่การประกวด
ไวนและสุรานานาชาติในป 2551(International Wine and Spirits
Competition: IWSC) นอกจากนี้ Old Pulteney รุน 21 ป และรุน 12 ป ไดรับรางวัลประเภท “Master” จากงาน Scotch
Whisky Masters
รางวัลอันทรงเกียรติตางๆ ที่ไดรับทำใหยอดปริมาณขายแบบลังของ Old Pulteney ในตลาดหลักเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับป 2550 ดวย
ยอดปริมาณขายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 173 และในสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5
ในสหราชอาณาจักร บริษทั สามารถผลักดันใหสนิ คาไดวางจำหนายในหางคาปลีกหลายแหงเชน Sainsbury’s, Tesco, Asda, Waitrose,
Oddbins และ Makro ซึง่ Asda มีรา นอยูถ งึ 234 สาขาทัว่ ประเทศดวยกัน สวน Tesco สัง่ Old Pulteney มียอดสัง่ ซือ้ เพิม่ จาก 105 สาขา
ในสก็อตแลนด เปน 273 สาขาทัว่ ประเทศในป 2551 ทำใหอตั ราการเติบโตของ Old Pulteney เพิม่ ขึน้ รอยละ 116 เมือ่ เทียบกับป 2550
ในประเทศสวีเดน สุรา Old Pulteney รุน 12 ปมียอดขายเปนอันดับ 3 ในบรรดาสุราซิงเกิลมอลท สก็อตชวิสกี้ในตลาด สุรา Old
Pulteney ป 1990 ซึ่งออกเปนรุนพิเศษ มียอดขายคิดเปนรอยละ 70 ของยอดขายที่ตั้งเปาหมายประจำปภายในระยะเวลาเพียงไมกี่
สัปดาหหลังจากเปดตัว และไดรับรางวัลเหรียญทองจากเทศกาลประจำป Stockholm Beer and Whisky Festival
การตระเวณแนะนำสินคา Old Pulteney ซึ่งทำควบคูกันกับ anCnoc และ Balblair เปนเวลา 1 สัปดาหประสบความสำเร็จอยางสูง
อีกทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธตางๆ ในประเทศเม็กซิโกลวนไดรับการตอบรับเปนอยางดี
ยอดปริมาณขายสุราแบบลังเติบโตกวารอยละ 71 ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกและในตลาดที่คอนขางใหมเชน ประเทศรัสเซีย มี
ยอดปริมาณขายสูงขึ้นกวารอยละ 736 ภายในระยะเวลา 1 ป

Balblair

โรงกลั่น Balblair ซึ่งตั้งอยูบริเวณที่ราบสูงทางตอนเหนือของสก็อตแลนดกอตั้งขึ้นในป 2333 บนชายฝง Dornoch Firth ในเมือง
Edderton สุรา Balblair ไดรับการออกแบบบรรจุภัณฑใหมและเปดตัวอีกครั้งในป 2550 และไดรับความสนใจใหแกบรรดาผูชำนาญ
การในทันที ดวยเอกลักษณของฉลากซึ่งแตกตางจากฉลากสุราทั่วไปที่บอกจำนวนปในการเก็บบม แตสำหรับฉลากของ Balblair จะ
บอกปที่ผลิต เชนเดียวกับไวนชั้นดีทั้งหลาย สุรา Balblair รุนป 1965 ที่วางตลาดในป 2551 เปนผลงานชิ้นสำคัญแหงป และดวย
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การกำหนดราคาขายปลีกที่ 1,250 ปอนด์ต่อขวด Inver House จึงกลายเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสุราวิสกี้ระดับบนในสก็อตแลนด์ สุรา
Balblair รุ่นปี 1965 ถูกกลั่นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2508 และเก็บบ่มในถังไม้ (single American oak ex-sherry) จากนั้นจึงทำการ
บรรจุขวดโดยปราศจากการแต่งสีหรือกลิ่น เพื่อคงความบริสุทธ์ของรสชาติและมีระดับแอลกอฮอล์ร้อยละ 52.3 และเนื่องจากเป็นรุ่น
พิเศษ จึงมีการผลิตสุราชั้นเลิศที่หายากเช่นนี้เพียง 350 ขวดเท่านั้น
จากความสำเร็จของ Inver House ในการเปิดตัวอีกครัง้ ของสุรา Balblair อีกทัง้ การลงทุนเพิม่ เติมเพือ่ สร้างตราสินค้า ยอดปริมาณขาย
รวมของสุราแบบลังเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 ในปี 2551 เมือ่ เทียบกับปี 2550 และเมือ่ บริษทั เปิดตัวสุรา Vintage รุน่ ปี 1986 และ รุน่ ปี 1990
บริษัทสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายแก่ร้านค้าในศูนย์กลางการเดินทางต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานต่างๆ ถึงร้อยละ 245
ยอดปริมาณขายสุราแบบลังของ Balblair ในตลาดสหราชอาณาจักรต่ำกว่ายอดขายปี 2550 จำนวน 650 ลัง แต่ผลกำไรหลังหักค่า
การตลาดกลับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29 เหตุผลมาจากการที่บริษัทเปลี่ยนจุดยืนของตราสินค้า และเปลี่ยนกลยุทธ์จากการขายสินค้าใน
ปริมาณสูงแต่กำไรน้อย มาสู่การขายสินค้ารุ่นพิเศษและเก่าแก่ที่มีราคาและกำไรสูง คู่ค้าระดับพรีเมี่ยมของ Balblair มีหลายรายเช่น
ร้าน Nicolas Wine Stores ร้าน Forth Wine ร้าน Gordon และ MacPhail ร้าน The Whisky Shop Group ร้าน Loch Fyne
Whiskies และร้าน Royal Mile Whiskies ทั้งนี้ สุรา Balblair รุ่นปี 89 ได้รับรางวัล Spirit of the Fringe อันทรงเกียรติในปี 2551
โดยได้รับคะแนนท่วมท้นจากสาธาณชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการชิมเครื่องดื่มในงาน Royal Mile Whiskies Fringe
ประเทศฝรั่งเศสยังคงเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดในกลุ่มประเทศยุโรป สำหรับ Balblair หลังจากกำหนดจุดยืนของตราสินค้าใหม่ในปี 2550
Balblair สามารถรักษาระดับและสร้างความแข็งแกร่งของจุดยืน ในปี 2551 บริษัทได้ว่าจ้างให้มีฑูตแห่งตราสินค้าซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส
ให้ทำงานร่วมกับ Groupe Quartier Francais โดยสร้างตราสินค้าผ่านคู่ค้าร้านค้าเพื่อดื่มที่ร้านและดื่มที่บ้านที่ผ่านการคัดสรรอย่าง
รอบคอบและประสานงานเมื่อมีการจัดงานแนะนำสินค้าต่างๆ ซึ่งส่งผลยอดปริมาณขายสุราแบบลังในปี 2551 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29

anCnoc (ออกเสียงว่า “a-nock”)

anCnoc ผลิตที่โรงกลั่น Knockdhu ในเมือง Aberdineshire ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2437 หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ
anCnoc รุ่น 16 ปี ซึ่งเป็นสินค้าชนิดแรกของบริษัทที่มีอายุมากกว่าสินค้ารุ่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่รุ่นพิเศษ นอกจากนี้ รุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่เก็บ
บ่มในถังไม้อเมริกันโอ๊ก ในขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้เก็บบ่มในถังเหล้าเชอรี่ของสเปน สำหรับอีกรุ่นที่มีชื่อเสียงคือรุ่นปี 1975 ซึ่งเป็นสุราที่
ผสมจากวิสกี้ที่เก็บบ่มในถังที่เคยเก็บบ่มสุราเชอรี่และถังที่เคยเก็บบ่มสุราเบอร์เบิ้น
ในสหราชอาณาจักร บริษทั เปลีย่ นทิศทางการใช้จา่ ยโดยหันมามุง่ เน้นการโฆษณา ประชาสัมสัมพันธ์ และการจัดรายการส่งเสริมการขาย
โดยมุง่ เน้นราคาดังทีเ่ คยปฏิบตั มิ า ซึง่ สามารถเพิม่ กำไรสุทธิหลังหักค่าการตลาดให้แก่บริษทั ได้ บริษทั คาดว่ายอดปริมาณขายสุราแบบลัง
จะเพิ่มขึ้นหากบริษัทสามารถสร้างความรับรู้ของตราสินค้าได้มากขึ้น การที่วิสกี้รุ่น 16 ปีได้รับเลือกให้วางจำหน่ายใน Oddbins และ
ร้านค้าปลีกเฉพาะทางอื่นๆ ส่งผลดีอย่างยิ่งต่อตราสินค้า
ปี 2551 Inver House ประสบความสำเร็จในการเจรจาขอวางจำหน่ายสุรา anCnoc รุน่ 12 ปีในร้าน monopoly liquor ซึง่ เป็นร้านค้า
แห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ที่ระดับแอลกอฮอล์สูงกว่าร้อยละ 3.5 ในประเทศสวีเดน ซึ่งจะเริ่มวาง
จำหน่ายในปี 2552
โดยรวมแล้ว ยอดปริมาณขายสุราแบบลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2550 และมีอัตราเติบโตยอดเยี่ยมในตลาดส่งออกทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศรัสเซีย ส่วนในทวีปยุโรปกลางและตะวันออก ยอดปริมาณขายสุราแบบลังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 69
Speyburn
Speyburn Single Highland Malt Whisky เริ่มผลิตเป็นครั้งแรกวันที่ 15 ธันวาคม 2440 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียมี
พระชนมายุครบ 60 ปี Speyburn เป็นโรงกลั่นแห่งเดียวที่ใช้น้ำแร่จากน้ำพุธรรมชาติของ Granty Burn ซี่งเป็นหนึ่งในลำน้ำสาย
ต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำ Spey สินค้า Speyburn น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Inver House ที่มีผู้รู้จักมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
Thai Punch
35 ml Mekhong

Shake and strain and serve in

1 Orange & Ginger Jam

a hi-ball glass and garnish with

50 ml Cranberry Juice

orange and ginger.

Top Ginger Beer
1 Drop of Campari Bitters

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ปี 2 5 5 1
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และความสำเร็จในการเปดตัวของสินคาสุราบรรจุขวดของ Speyburn ชือ่ Brandan Orach ในป 2551 ทำใหสามารถวางจำหนายสินคา
ในรานคาเพิม่ ขึน้ กวา 200 แหง เฉพาะในรัฐฟลอริดาเพียงแหงเดียว สวน Speyburn รุน 25 ป ไดรบั รางวัลเหรียญทอง (Gold: Best in
Class) ในงาน IWSC ในป 2552
ตามกลยุทธการสรางความแข็งแกรงของตราสินคาในสหราชอาณาจักร บริษทั ประสบความสำเร็จในการเจรจาขอวางจำหนายสินคาใน
สถานที่ตางๆ เพิ่มขึ้น เชน Wm Morton Wholesalers และ JD Wetherspoons ในประเทศสก็อตแลนด
ยอดขายสินคาทั้งหมดที่กลาวมาเพิ่มขึ้นในตลาดยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ยอดปริมาณขายสุราแบบลังของ Speyburn เพิ่มขึ้น
รอยละ 10 ในปที่ผานมา

Hankey Bannister

แตเดิม Hanky Bannister Partnership กอตั้งขึ้นในป 2300 โดยคุณ Hankey และคุณ Bannister Hankey and Bannister ไดรับ
การยอมรับในฐานะผูผ ลิตไวนและสุราชัน้ เลิศในสหราชอาณาจักร และมีลกู คาทีม่ ชี อื่ เสียงโดงดังมากมาย เชน Prince Regent, William
IV, Duke of Norfolk and Queensberry สุรา Hankey Bannister ยังเปนที่รูจักในฐานะเครื่องดื่มสุดโปรดของเซอร Winston
Churchill นายกรัฐมนตรีอังกฤษในชวงสงคราม สินคามีวางจำหนายใน 47 ประเทศทั่วโลก และเปนที่รูจักอยางมากในตลาดสำคัญๆ
ในประเทศตางๆ ในยุโรป รวมทัง้ ตลาดสำคัญอืน่ ๆ เชน แอฟริกาใต ละตินอเมริกา และออสเตรเลีย ปจจุบนั Hankey Bannister ขายดี
อยางมากในรานคาปลีกในศูนยกลางการเดินทางตางๆ
วิสกี้รุน 40 ปที่เปดตัวในปที่ผานมาไดรับรางวัลสก็อตฃวิสกี้ผสมที่ดีที่สุดในโลกในงาน World Whisky Awards ในชวงฤดูใบไมผลิของ
ป 2551 มีการคนพบถังไมโอกบรรจุสรุ า Hanky Bannister อายุ 40 ป จำนวนหนึง่ ในโรงเก็บบมสุราแหงหนึง่ และ นาย Stuart Harvey
ซึง่ เปนนักปรุงสุรา จำไดวา ถังเหลานีบ้ รรจุสรุ าทีเ่ ปนสุดยอดปรารถนาของโลกชนิดหนึง่ จากโรงกลัน่ ทีไ่ มมใี ครจำไดในสก็อตแลนด ดังนัน้ จึง
ไดผลิตสุรารุนพิเศษนี้ เพื่อเปนการเฉลิมฉลองป 2551 ซึ่งเปนปที่มีความสำคัญสำหรับ Hanky Bannister เนื่องจากเปนปที่บริษัท
มีอายุครบ 250 ป
ยอดขายทั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกาใตคิดเปนสัดสวนเกือบรอยละ 50 ของยอดปริมาณขายสุราแบบลังของ Hankey Bannister
และคาดวายังคงเติบโตตอไปในป 2552 ยอดปริมาณขายสุราแบบลังในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกเพิม่ ขึน้ รอยละ 21 นอกจากนี้
ตราสินคาเติบโตประมาณรอยละ 13 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมาและทำผลงานไดดีกวาเปาหมายในป 2551

Catto’s

Catto’s blended Scoth Whisky ผลิตเปนครั้งแรกในป 2404 โดยนาย James Catto พอคาที่ไดรับการยอมรับนับถืออยางยิ่งและ
มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก และเปนผูบุกเบิกการผสมวิสกี้ Catto’s เปนการสุราที่ผสมผสานระหวางมอลทและธัญพืช ยอดปริมาณขาย
สุราแบบลังเติบโตประมาณรอยละ 18 ในปที่ผานมา ซึ่งเกินกวายอดที่ตั้งเปาโดย Inver House
ในป 2551 Catto’s จัดงานเปดตัวอีกครั้งตามรานคาเพื่อการดื่มที่รานและดื่มที่บานในประเทศชิลี เอกวาดอร เปรู และอุรุกวัย โดยมี
ยอดปริมาณขายสุราแบบลังในตลาดในละตินอเมริกาเพิม่ ขึน้ รอยละ 15 จากป 2551 ถึงป 2552 สวนในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก
ยอดปริมาณขายสุราแบบลังของ Catto’s เพิ่มขึ้นรอยละ 33
การจำหนายในรานคาปลอดภาษี
ชองทางจำหนายทีเ่ ขาถึงไดยากทีส่ ดุ ชองทางหนึง่ คือ การจำหนายสินคาในรานคาปลอดภาษีทสี่ นามบินนานาชาติตา งๆ ซึง่ Inver House ตั้งเปาหมายในการ
วางจำหนายในรานคาประเภทนี้ทั่วโลกในป 2551 และขอรายงานความสำเร็จของเราในปที่ผานมา
รานปลอดภาษี James Richardson มีสินคาทุกประเภทของ anCnoc และสุรา Balblair รุนป 1997 และรุนป 1990 วางจำหนาย ผลิตภัณฑเหลานี้มี
จำหนายเชนกันทีท่ า อากาศยาน Ben Gurion Airport กรุงเทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล สุรา anCnoc รุน 12 ป สุรา Balblair รุน ป 1990 และสุรา Old Pulteney
รุน 12 ป มีวางจำหนายในราน Heimemann ซึ่งเปนรานคาปลอดภาษีในทาอากาศยานเมืองแฟรงเฟรต ประเทศเยอรมันนี สวนสุรา anCnoc รุน 12 ป
และ Balblair รุน ป 1997 มีวางจำหนายในรานคาปลอดภาษี Alpha ทีส่ นามบิน Indira Gandhi ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ซึง่ จะเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา
สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ สุรา Hanky Bannister รุน 40 ป ยังมีวางจำหนายในรานคาปลอดภาษีในสนามบิน Mauritius ของเกาะ Mauritius
และสนามบิน Antalya ในประเทศตุรกี
สำหรับในแถบประเทศแคริเบียน บริษัทประสบความสำเร็จในการวางจำหนายสุรา Old Pulteney สุรา anCnoc และสุรา Balblair ในสาธารณรัฐโดมินิกัน
และปานามา นอกจากนี้ สุรา Old Pulteney และสุรา Balblair มีวางจำหนายในรานคาปลอดภาษี St. Martin
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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รายงานวิเคราะหและคำชี้แจงของฝายบริหาร

ผลการดำเนินงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
เมื่ อ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2551 บริษั ท ไดซื้ อ หุน รอ ยละ 43.9
ของบริ ษั ท โออิ ชิ กรุ ป จำกั ด (มหาชน) (โออิ ชิ ) บริ ษั ท ที่
จดทะเบี ย นในประเทศไทยและป จ จุ บั น จดทะเบี ย นอยู ใ น
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดขายหุนทั้งหมดของ
บริษัท ไทยแอลกอฮอล จำกัด (มหาชน) (ไทยแอลกอฮอล)
โออิชิดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกิจการภัตตาคารอาหารญี่ปุน
การผลิตและจำหนายอาหารและเครือ่ งดืม่ เนือ่ งจากผูถ อื หุน ใหญ
ของบริษทั เปนผูค วบคุมโออิชิ ทัง้ กอนและหลังการซือ้ ธุรกิจดังกลาว
การบันทึกบัญชีจึงไดจัดทำขึ้นดวยวิธีทีคลายคลึงกับการรวม
สวนไดเสีย โดยสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ของโออิชิที่โอนมา จะถูกบันทึกดวยมูลคาตามบัญชี บริษัทได
รวมสินทรัพย หนี้สิน ผลการดำเนินงาน รายไดและคาใชจาย
ของโออิชิ ในงบการเงินรวมเสมือนวาการซื้อธุรกิจไดเริ่มตั้งแต
ตนป 2550 ผลตางระหวางคาตอบแทนที่บริษัทจายและมูลคา
ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พยสุ ท ธิของโออิชิ ณ วั น ที่เกิด รายการ
เฉพาะสวนของบริษทั แสดงเปน “ผลตางจากการปรับโครงสราง
ทางธุรกิจ” ในงบดุล เปนจำนวนเงินรวม 2,079 ลานบาทกิจการ
ของโออิชิไดรายงานแยกในสองสวนงานธุรกิจ คือธุรกิจอาหาร
และธุรกิจเครื่องดื่มไมผสมแอลกอฮอล งบการเงินรวมป 2550
ไดรับการปรับปรุงใหมเพื่อการเปรียบเทียบกับป 2551 บริษัท
ไดทำคำเสนอซือ้ หุน สวนทีเ่ หลือทีบ่ ริษทั ไมไดถือในโออิชิในราคา
เดิ ม ที่ บ ริ ษั ท ได ซื้ อ และสามารถซื้ อ หุ น ในโออิ ชิ ไ ด อี ก ร อ ยละ
46.0 ผลตางระหวางคาตอบแทนที่บริษัทจายในการทำคำเสนอ
ซื้ อ หุ น และมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ แสดงเป น
“คาความนิยม” ในงบดุล เปนจำนวนเงินรวม 2,178 ลานบาท
บริ ษัท ถื อหุน ในโออิ ชิ ร วมเป น รอ ยละ 89.9 หลังจากการทำ
คำเสนอซื้อหุน
ในป 2551 สวนงานธุรกิจแอลกอฮอลไดแสดงผลการดำเนินงาน
เพียง 9 เดือนเนื่องจากไดขายหุนทั้งหมดของไทยแอลกอฮอล
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ในขณะที่แสดงผลการดำเนินงาน
เต็มปในป 2550
บริษัทไดขยายธุรกิจเครื่องดื่มไมผสมแอลกอฮอลดวยการซื้อ
ทรัพยสินของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยแหงหนึ่งซึ่ง
ประกอบกิ จ การผลิ ต และจำหน า ยเครื่ อ งดื่ ม ให พ ลั ง งานและ
กาแฟสำเร็จ พรอ มดื่ ม บริษัท ได ด ำเนิน การประกอบธุ รกิ จ นี้
ในไตรมาส 1 ป 2551 ธุรกิจโซดาและน้ำดื่มซึ่งเคยแสดงรวม
อยู ใ นส ว นงานธุ ร กิ จ เบี ย ร จ ะนำมารวมอยู ใ นส ว นงานธุ ร กิ จ
เครื่องดื่มไมผสมแอลกอฮอลแทน เนื่องจากยอดขายโซดาและ
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

น้ำดื่มในระยะเวลาที่ผานมามีจำนวนไมมาก จึงไมไดทำการ
ปรับปรุงยอนหลังขอมูลจำแนกสวนงานธุรกิจของป 2550 ใน
การเปรียบเทียบกับป 2551 สวนงานธุรกิจทัง้ หมดจะประกอบดวย
ธุรกิจเบียร ธุรกิจสุรา ธุรกิจเครื่องดื่มไมผสมแอลกอฮอล ธุรกิจ
อาหาร และธุรกิจแอลกอฮอล
ตัง้ แตวนั ที่ 15 มกราคม 2551 เปนตนมา เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ทุกชนิดจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 1.5 ของภาษี
สรรพสามิ ต เพื่ อ นำไปสนั บ สนุ น องค ก ารกระจายเสี ย งและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ปจจุบันบริษัทตองชำระ
ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล (ในอัตรารอยละ 10 ของภาษี
สรรพสามิต) เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(ในอัตรารอยละ 2 ของภาษีสรรพสามิต) และเงินบำรุงองคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ (ในอัตรารอยละ 1.5 ของ
ภาษีสรรพสามิต) บริษทั ไดปรับขึน้ ราคาจำหนายสินคาตามภาระ
ตนทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากเงินบำรุงองคการกระจายเสียงดังกลาว
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีสำหรับคาความนิยม เพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง “การรวมธุรกิจ”
ซึ่งใหถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2551 ในอดี ต ค า ความนิ ย มจากการรวมธุ ร กิ จ
(การซื้อธุรกิจ) จะถูกบันทึกในราคาทุนหักดวยคาตัดจำหนาย
สะสมตามระยะเวลาทีค่ าดวาจะไดรบั ประโยชน ปจจุบนั คาความนิยม
จะแสดงในราคาทุ น หั ก ด ว ยค า เผื่ อ การด อ ยค า สะสมจาก
การทดสอบการดอยคา อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ไมมีการดอยคาของคาความนิยม การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีนี้ไมมีผลตองบการเงินของป 2550

กลุมบริษัท

บริษัทมีรายไดจากการขายรวมในป 2551 จำนวน 105,257
ลานบาท เพิม่ ขึน้ 0.1% หรือจำนวน 149 ลานบาท จากปทแี่ ลว
ซึ่งมีจำนวน 105,108 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขาย
เพิ่มขึ้นในธุรกิจสุราประมาณ 12.6% ธุรกิจเครื่องดื่มไมผสม
แอลกอฮอลประมาณ 55.2% และธุรกิจอาหารประมาณ 29.3%
ถึงแมรายไดจากการขายจะลดลงในธุรกิจเบียรประมาณ 19.1%
และธุรกิจแอลกอฮอลประมาณ 7.6%
กำไรขัน้ ตนจำนวน 28,701 ลานบาท ลดลงจำนวน 2,583 ลานบาท
หรือ 8.3% เนือ่ งจากการลดลงกำไรขัน้ ตนในธุรกิจเบียรประมาณ
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38.3% ถึงแมกำไรขัน้ ตนจะเพิม่ ขึน้ ในธุรกิจสุราประมาณ 5.4% ธุรกิจเครือ่ งดืม่ ไมผสมแอลกอฮอลประมาณ 29.3% ธุรกิจอาหารประมาณ
26.7% และธุรกิจแอลกอฮอลประมาณ 1,550.0%
กำไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA) จำนวน 20,607 ลานบาท ลดลงจำนวน
1,522 ลานบาท หรือ 6.9% เนื่องจากกำไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี ในธุรกิจเบียร
ลดลงประมาณ 55.3% และธุรกิจอาหารประมาณ 14.3% ในขณะที่ธุรกิจสุราเพิ่มขึ้นประมาณ 10.9% ธุรกิจเครื่องดื่มไมผสม
แอลกอฮอลเพิ่มขึ้นประมาณ 9.7% และธุรกิจแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นประมาณ 852.3%
กำไรสุทธิจำนวน 10,606 ลานบาท ลดลงจำนวน 337 ลานบาท หรือ 3.1% เนื่องจากกำไรสุทธิลดลงในธุรกิจเบียรประมาณ 80.1%
ธุรกิจเครือ่ งดืม่ ไมผสมแอลกอฮอลประมาณ 58.4% และธุรกิจอาหารประมาณ 17.1% ถึงแมกำไรสุทธิจะเพิม่ ขึน้ ในธุรกิจสุราประมาณ 9.6%
และธุรกิจแอลกอฮอลประมาณ 284.5%

ธุรกิจเบียร

ในป 2551 รายไดจากการขาย จำนวน 38,458 ลานบาท ลดลงจำนวน 9,099 ลานบาท หรือ 19.1% สาเหตุสำคัญเนือ่ งจากการลดลง
ของปริมาณขายเบียร ปริมาณขายเบียรรวมจำนวน 773.2 ลานลิตร ลดลง 19.2%
หนวย : ลานบาท
ป 2551
รายได
ตนทุนขาย
กำไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กำไรจากการดำเนินงาน
รายไดอื่น
กำไรกอนดอกเบี้ยจาย
และภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กำไรสุทธิ
คาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดบัญชี
กำไรกอนดอกเบีย้ จาย ภาษีเงินได
คาเสือ่ มราคาและคาใชจา ยตัดบัญชี

เบียร

% เทียบ
กับรายได

สุรา

เครือ่ งดืม่
% เทียบ ไมผสม % เทียบ
% เทียบ
% เทียบกับ รายการ % เทียบ
กับรายได แอลกอฮอล กับรายได อาหาร กับรายได แอลกอฮอล รายได ตัดบัญชี กับรายได

38,458
31,972
6,486
5,646
840
73

100.0
83.1
16.9
14.7
2.2
0.2

59,586
39,548
20,038
6,536
13,502
378

100.0
66.4
33.6
11.0
22.7
0.6

3,953
2,982
971
794
177
17

100.0
75.4
24.6
20.1
4.5
0.4

2,636
1,540
1,096
968
128
24

100.0
58.4
41.6
36.7
4.9
0.9

893
806
87
138
(51)
529

100.0
90.3
9.7
15.5
(5.7)
59.2

(269)
(292)
23
2
21
(52)

913
226
349
338

2.4
0.6
0.9
0.9

13,880
400
3,821
9,659

23.3
0.7
6.4
16.2

194
66
(36)
164

4.9
1.7
(0.9)
4.1

152
10
6
136

5.8
0.4
0.2
5.2

478
9
159
310

53.5
1.0
17.8
34.7

(31)
(30)
(1)

2,010

5.2

2,335

3.9

405

10.2

130

4.9

141

15.8

-

2,923

7.6

16,215

27.2

599

15.2

282

10.7

619

69.3

(31)

รวม

100.0 105,257
108.6 76,556
(8.6) 28,701
(0.7) 14,084
(7.8) 14,617
19.3
969

% เทียบ
กับรายได
100.0
72.7
27.3
13.4
13.9
0.9

11.5
11.2
0.4

15,586
681
4,299
10,606

14.8
0.6
4.1
10.1

-

5,021

4.8

11.5

20,607

19.6

หนวย : ลานบาท
ป 2550
รายได
ตนทุนขาย
กำไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กำไรจากการดำเนินงาน
รายไดอื่น
กำไรกอนดอกเบี้ยจาย
และภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กำไรสุทธิ
คาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดบัญชี
กำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได
คาเสือ่ มราคา และคาใชจา ยตัดบัญชี

เบียร

% เทียบ
กับรายได

สุรา

เครือ่ งดืม่
% เทียบ ไมผสม % เทียบ
% เทียบ
% เทียบกับ รายการ % เทียบ
กับรายได แอลกอฮอล กับรายได อาหาร กับรายได แอลกอฮอล รายได ตัดบัญชี กับรายได

รวม

100.0 105,108
114.9 73,824
(14.9) 31,284
(3.8) 14,811
(11.1) 16,473
7.3
389

% เทียบ
กับรายได

47,557
37,040
10,517
6,456
4,061
111

100.0
77.9
22.1
13.6
8.5
0.2

52,940
33,923
19,017
7,055
11,962
237

100.0
64.1
35.9
13.3
22.6
0.4

2,547
1,796
751
366
385
5

100.0
70.5
29.5
14.4
15.1
0.2

2,039
1,174
865
758
107
86

100.0
57.6
42.4
37.2
5.2
4.2

966
972
(6)
140
(146)
19

100.0
(941)
100.6 (1,081)
(0.6)
140
14.5
36
(15.1)
104
2.0
(69)

4,172
278
2,192
1,702

8.8
0.6
4.6
3.6

12,199
731
2,652
8,816

23.0
1.4
5.0
16.7

390
(4)
394

15.3
(0.2)
15.5

193
3
26
164

9.5
0.1
1.3
8.0

(127)
38
3
(168)

(13.1)
3.9
0.3
(17.4)

35
35

(3.7)
(3.7)

16,862
1,050
4,869
10,943

16.0
1.0
4.6
10.4

2,365

5.0

2,418

4.6

156

6.1

136

6.7

192

19.9

-

-

5,267

5.0

6,537

13.7

14,617

27.6

546

21.4

329

16.1

65

6.7

35

(3.7)

22,129

21.1

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

100.0
70.2
29.8
14.1
15.7
0.4
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หน่วย : ล้านบาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไรจากการดำเนินงาน
รายได้อื่น
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
และภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคา และค่าใช้จา่ ยตัดบัญชี

เครือ่ งดืม่
ไม่ผสม
แอลกอฮอล์

รายการ
ตัดบัญชี

เบียร์

%

สุรา

%

(9,099)
(5,068)
(4,031)
(810)
(3,221)
(38)

(19.1)
(13.7)
(38.3)
(12.5)
(79.3)
(34.2)

6,646
5,625
1,021
(519)
1,540
141

12.6
16.6
5.4
(7.4)
12.9
59.5

1,406
1,186
220
428
(208)
12

55.2
66.0
29.3
116.9
(54.0)
240.0

597
366
231
210
21
(62)

29.3
31.2
26.7
27.7
19.6
(72.1)

(73)
(7.6)
(166) (17.1)
93 1,550.0
(2)
(1.4)
95
65.1
510 2,684.2

672
789
(117)
(34)
(83)
17

71.4
149
73.0
2,732
(83.6) (2,583)
(94.4) (727)
(79.8) (1,856)
24.6
580

0.1
3.7
(8.3)
(4.9)
(11.3)
149.1

(3,259)
(52)
(1,843)
(1,364)

(78.1)
(18.7)
(84.1)
(80.1)

1,681
(331)
1,169
843

13.8
(45.3)
44.0
9.6

(196)
66
(32)
(230)

(50.3)
(800.0)
(58.4)

(41)
7
(20)
(28)

(21.2)
233.3
(76.9)
(17.1)

605 476.4
(29) (76.3)
156 5,200.0
478 284.5

(66)
(30)
(36)

(188.6) (1,276)
(369)
(570)
(102.9) (337)

(7.6)
(35.1)
(11.7)
(3.1)

(355)

(15.0)

(83)

(3.4)
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159.6

(6)

(4.4)

(51)

(26.6)

-

(3,614)

(55.3)

1,598

10.9

53

9.7

(47)

(14.3)

554

852.3

(66)

%

อาหาร

%

แอลกอฮอล์

%

%

รวม

-

%

(246)

(4.7)

(188.6) (1,522)

(6.9)

กำไรขัน้ ต้นจำนวน 6,486 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4,031 ล้านบาท
หรือ 38.3% สาเหตุสำคัญเนือ่ งจากการลดลงของปริมาณขายเบียร์
และต้นทุนที่สูงขึ้นของวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ

กำไรสุทธิจำนวน 9,659 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จำนวน 843 ล้านบาท
หรือ 9.6% สาเหตุสำคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น
และภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง

กำไรสุ ท ธิ ก่ อ นดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จา่ ยตัดบัญชี (EBITDA) จำนวน 2,923 ล้านบาท ลดลง
จำนวน 3,614 ล้านบาท หรือ 55.3% สาเหตุสำคัญเนื่องจาก
การลดลงของกำไรขั้นต้น ถึงแม้ค่าใช้จ่ายการตลาดจะลดลง

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

กำไรสุทธิจำนวน 338 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,364 ล้านบาท
หรือ 80.1% สาเหตุสำคัญเนื่องจากการลดลงของรายได้จาก
การขาย ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นถึงแม้ภาระดอกเบี้ยจ่ายจะลดลง

ธุรกิจสุรา

ในปี 2551 รายได้จากการขาย จำนวน 59,586 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี 2550 จำนวน 6,646 ล้านบาท หรือ 12.6% สาเหตุสำคัญ
เนื่องจากการปรับเพิ่มราคาขาย ปริมาณขายสุรารวมจำนวน
436.8 ล้านลิตรลดลง 2.1% เป็นผลจากปริมาณขายสุราขาว
จำนวน 315.3 ล้านลิตร ลดลง 4.3% ถึงแม้ปริมาณขายสุราสี
จะเพิ่มขึ้น 3.9% เป็นจำนวน 121.5 ล้านลิตร

บริษัทเริ่มรายงานผลการดำเนินงานของโออิชิซึ่งประกอบด้วย
เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วและเครื่ อ งดื่ ม ไม่ ผ สมแอลกอฮอล์ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากเครือ่ งดืม่ ให้พลังงาน กาแฟสำเร็จพร้อมดืม่ โซดา
และน้ ำ ดื่ ม ตั้ ง แต่ ร ายงานไตรมาส 3 ปี 2551 เป็ น ต้ น มา
ผลการดำเนินงานรวมทั้งปีของโออิชิได้แสดงในรายงานของ
ทัง้ ปี 2551 และปี 2550 แล้ว บริษทั เริม่ ประกอบธุรกิจเครือ่ งดืม่
ให้พลังงานและกาแฟสำเร็จพร้อมดื่มในไตรมาส 1 ปี 2551
จึ ง แสดงผลการดำเนิ น งานอยู่ ใ นเฉพาะปี 2551 เท่ า นั้ น
ผลการดำเนินงานของโซดาและน้ำดื่มปี 2551 ได้แสดงใน
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ ส่วนผลการดำเนินงานของ
โซดา และน้ำดื่มปี 2550 ได้แสดงรวมในธุรกิจเบียร์ซึ่งไม่ได้
ปรับปรุงย้อนหลังเนื่องจากเป็นจำนวนเงินไม่มาก
รายได้จากการขายในปี 2551 และปี 2550 เป็นจำนวน 3,953
ล้านบาทและ 2,547 ล้านบาทตามลำดับ

กำไรขั้นต้นจำนวน 20,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,021 ล้านบาท
หรือ 5.4% สาเหตุสำคัญเนื่องจากการปรับเพิ่มราคาขาย

กำไรขั้นต้นในปี 2551 และปี 2550 เป็นจำนวน 971 ล้านบาท
และ 751 ล้านบาทตามลำดับ

กำไรสุ ท ธิ ก่ อ นดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยตั ด บั ญ ชี (EBITDA) จำนวน 16,215 ล้ า นบาท
เพิ่มขึ้น 1,598 ล้านบาท หรือ 10.9% สาเหตุสำคัญเนื่องจาก
การเพิม่ ขึน้ ของกำไรขัน้ ต้นและการลดลงของค่าใช้จา่ ยการตลาด
ซึ่งสามารถชดเชยการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยเกีย่ วเนือ่ งกับการใช้
กำลังการผลิตไม่เต็มที่และค่าใช้จ่ายพนักงาน

กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ในปี 2551 และปี 2550 เป็น
จำนวน 599 ล้านบาทและ 546 ล้านบาทตามลำดับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ปี 2 5 5 1

กำไรสุทธิในปี 2551 และปี 2550 เป็นจำนวน 164 ล้านบาท
และ 394 ล้านบาทตามลำดับ
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ธุรกิจอาหาร

ในป 2551 รายไดจากการขายจำนวน 2,636 ลานบาท เพิม่ ขึน้
จำนวน 597 ลานบาทหรื อ ประมาณ 29.3% สาเหตุ สำคัญ
เนื่องจากมีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นและการสงเสริมการขาย
กำไรขัน้ ตนจำนวน 1,096 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จำนวน 231 ลานบาท
หรือประมาณ 26.7% สาเหตุสำคัญเนือ่ งจากยอดขายทีเ่ พิม่ สูงขึน้
กำไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและ
คาใชจา ยตัดบัญชี (EBITDA) จำนวน 282 ลานบาท ลดลงจำนวน
47 ลานบาทหรือประมาณ 14.3% สาเหตุสำคัญเนือ่ งจากคาใชจา ย
พนักงานและคาใชจายสงเสริมการขายที่เพิ่มสูงขึ้น
กำไรสุทธิจำนวน 136 ลานบาท ลดลงจำนวน 28 ลานบาทหรือ
ประมาณ 17.1% สาเหตุสำคัญเนือ่ งจากการลดลงของกำไรสุทธิ
กอนดอกเบีย้ จาย ภาษีเงินได คาเสือ่ มราคาและคาใชจา ยตัดบัญชี
(EBITDA) ตามที่กลาวขางตน

ธุรกิจแอลกอฮอลที่ใชในอุตสาหกรรม

ในป 2551 ไดแสดงผลการดำเนินงานของ 9 เดือน เนื่องจาก
ไดขายหุนของไทยแอลกอฮอลไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
รายไดจากการขายในป 2551 และ 2550 เปนจำนวน 893
ลานบาทและ 966 ลานบาทตามลำดับ ปริมาณขายเอธานอล
จำนวน 27.1 ลานลิตรโดยมีราคาขายเฉลี่ยลิตรละ 16.48 บาท
ลดลง 0.1% จากป 2550 ปริมาณขายแอลกอฮอล 95 จำนวน
31.2 ลานลิตร ราคาขายเฉลี่ยลดลงจากลิตรละ 14.81 บาท
ในป 2550 เปนลิตรละ 14.09 บาท ในป 2551
กำไรขั้นตนจำนวน 87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 93 ลานบาท
สาเหตุสำคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไร
กำไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และ
คาใชจา ยตัดบัญชี (EBITDA) จำนวน 619 ลานบาท เพิม่ ขึน้
จำนวน 554 ลานบาท หรือ 852.3% สาเหตุสำคัญเนื่องจาก
กำไรจากการขายหุนในไทยแอลกอฮอล
กำไรสุทธิ จำนวน 310 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จำนวน 478 ลานบาท
หรือ 284.5% สาเหตุสำคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ
กอนดอกเบีย้ จาย ภาษีเงินได คาเสือ่ มราคาและคาใชจา ยตัดบัญชี
(EBITDA) ตามที่กลาวขางตน

ฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวม ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2551 จำนวน 80,055 ลานบาท
ลดลงจำนวน 2,351 ลานบาทหรือ 2.9% เมือ่ เทียบกับ ณ สิน้ ป 2550
สินทรัพยหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จำนวน 569 ลานบาท สาเหตุสำคัญ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลดลงจำนวน 2,920 ลานบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากคาเสื่อม
ราคาของสินทรัพยประเภทอาคารและอุปกรณ
หนี้สิน
หนีส้ นิ รวม ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2551 จำนวนเงิน 26,058 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จำนวน 746 ลานบาทหรือ 2.9% เมือ่ เทียบกับ ณ สิน้ ป 2550
สาเหตุ ส ำคั ญ เนื่ อ งจากการออกตั๋ ว แลกเงิ น ระยะสั้ น จำนวน
5,000 ลานบาท
กำหนดชำระคืนเงินกู
ภายใน ธันวาคม 2552
ระหวาง มกราคม - ตุลาคม 2553
รวม

หนวย : ลานบาท
14,026
3,265
17,291

สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 จำนวนเงิน
53,997 ลานบาท ลดลง 3,097 ลานบาทหรือ 5.4% เมือ่ เทียบกับ
ณ สิ้นป 2550 สาเหตุ สำคั ญ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอด
กำไรสะสม จากกำไรสุทธิประจำปหกั ดวยเงินปนผลจาย ไมสามารถ
ชดเชยการเพิม่ ขึน้ ของผลตางจากการปรับปรุงโครงสรางทางธุรกิจ
กระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 จำนวน 1,917 ลานบาท ลดลงจากตนงวดจำนวน 671
ลานบาท ซึ่งมีแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน
14,191
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน
(6,317)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน
(7,250)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
624
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลงจำนวน
(1,295)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
2,588
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
1,917
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 14,191 ลานบาท
สาเหตุสำคัญมาจากกำไรสุทธิจำนวน 10,606 ลานบาทและ
ปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสดจากคาเสื่อมราคาและรายการ
ตัดบัญชีจำนวน 5,021 ลานบาท แตหักดวยการเพิ่มขึ้นของ
ทุนหมุนเวียนและรายการอื่นๆ จำนวน 1,436 ลานบาท

เงินสดสุทธิใ ชไปในกิจ กรรมลงทุนจำนวน 6,317 ลานบาท
สาเหตุสำคัญมาจากการซื้อกิจการและการลงทุนในทรัพยสิน
ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 7,250 ลานบาท
สาเหตุสำคัญมาจากเงินปนผลจาย

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุน (บาท)

31 ธ.ค. 2551

31 ธ.ค. 2550

1.54
0.48
2.14

1.74
0.44
2.22

ม.ค. - ธ.ค. 2551 ม.ค. - ธ.ค. 2550
6
6

อายุหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้การคา (วัน)
อัตราการหมุนเวียนสินคา (วัน)
ธุรกิจเบียร
สินคาสำเร็จรูป
ธุรกิจสุรา
สินคาสำเร็จรูป (ไมรวมสุราเดิม)

32

15

68

79

ผลตอบแทนผูถือหุน
เงินปนผล
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเสนอตอผูถ อื หุน ใหจา ยเงินปนผลในอัตราไมนอ ยกวา 50% ของกำไรสุทธิหลังจากหักทุนสำรองตางๆ
โดยพิจารณาประกอบกับแผนการลงทุน และความจำเปนเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการเสนอใหจายเงินปนผลเปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,533.01 ลานบาท
เงินปนผลสำหรับป (ลานบาท)
จำนวนหุนที่ออก (ลานหุน)
เงินปนผลระหวางกาลตอหุน (บาท)
เงินปนผลงวดสุดทายตอหุน (บาท)
เงินปนผลรวมตอหุน (บาท)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (%)
กำไรตอหุน
กำไรตอหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (บาท)
จำนวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักสำหรับป (ลานหุน)

ป 2551

ป 2550*

ป 2549*

7,533.01
25,110
0.12
0.18
0.30
73.17

7,281.91
25,110
0.12
0.17
0.29
70.13

5,524.21
25,110
0.11
0.11
0.22
54.94

19.09

19.32

23.86

0.41
25,110

0.41
25,110

0.42
23,785

*ตัวเลขเดิมที่เคยรายงานในครั้งกอน
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กาารบบริหารคความเสสี่ยง
ความเสี่ยงดานกลยุทธ

บริษทั ไดกำหนดกลยุทธและดำเนินการตามกลยุทธตา งๆ ทีว่ างไว
เพื่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว หนึ่งในกลยุทธเหลานั้น
คือนโยบายขยายธุรกิจไปสูสินคาระดับบน ในไตรมาสที่ 2 ของ
ป 2551 บริษัทไดแนะนำเบียรเฟดเดอรบรอยและสุราดรัมเมอร
ซึ่งเปนสก็อตชวิสกี้นำเขา ทั้ง 2 ผลิตภัณฑเปนสินคาระดับบน
ที่จะชวยสงเสริมการเติบโตของบริษัท
การจัดกลุม ผลิตภัณฑใหมทเี่ นนสินคาระดับบนมากขึน้ และสงออก
ไปขายยังตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย
เปนการลดความเสี่ยงของการพึ่งพาในสินคาประเภทเดียวหรือ
พึ่งพาเพียงตลาดเดียว
ในป 2551 การซื้อกิจการบมจ. โออิชิ ทำใหบริษัทสามารถเขา
สู ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วและร า นอาหารญี่ ปุ น ที่ มี ก ำไรได
นอกจากนี้การซื้อกิจการบริษัทแรงเยอรไดทำใหบริษัทสามารถ
เขาสูตลาดเครื่องดื่มชูกำลัง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสวนแบงตลาด

ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน มีการเติบโตของตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลนอยมากหรืออาจไมมีเลย ทำใหเกิดการแขงขัน
อยางรุนแรง บริษัทฯ จึงตองหาทางลดความเสี่ยงนี้เพื่อเลี่ยงผล
ที่อาจกระทบตอผลประกอบการ
ในช ว งที่ ผ า นมา บริษั ทฯ เชื่อ วาไมมีป ญหารุน แรงเกี่ยวกับ
สวนแบงตลาดสุราขาว แมจะมีคูแขงใหม อยางไรก็ตาม เมื่อ
เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเริ่มตั้งแตตนปที่ผานมา ทำให
อัตราการบริโภคสุราขาวลดลง คูแ ขงจึงตองดำเนินการทุกวิถที าง
เพือ่ รักษาสวนแบงตลาด บริษทั ฯ จึงตองพยายามอยางเต็มทีเ่ พื่อ
ปกปองสวนแบงตลาดสุราขาว
สวนสภาพการแขงขันในตลาดเบียรนนั้ คาดวาจะมีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ดวยเหตุผลเชนเดียวกับตลาดสุราขาว คือ คาดวา
จะไมมกี ารเติบโตของตลาด ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงตองใชกลยุทธเพือ่
เพิม่ สวนแบงการตลาดจากคูแ ขง เนือ่ งจากหากสูญเสียสวนแบง
ตลาดเบียรอีโคโนมี่ อาจสงผลตอผลประกอบการของบริษัทฯ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบตางๆ

ลูกคาที่บริโภคสินคาที่ระดับราคาสูงขึ้นจะมีความออนไหวกับ
การขึ้นราคาอันเนื่องมาจากการปรับขึ้นภาษีนอยกวา และหาก
บริษทั ฯ ขยายตัวสูต ลาดตางประเทศ และตลาดเครือ่ งดืม่ ไมผสม

แอลกอฮอล บริษทั ฯ จะไมไดรบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ของภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไทยเบฟมุงเนนที่การปรับปรุงเครือขายกระจายสินคาซึ่งเปน
จุดแข็งของบริษัทฯ และเปนปจจัยที่ทำใหประสบความสำเร็จ
ทัง้ นี้ การปรับปรุงเครือขายกระจายสินคา และควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ รวมทัง้ ปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑ จะชวยลดผลกระทบจาก
ข อ บั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
พ.ศ. 2551
โรงงานของไทยเบฟไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001, GMP
และ HACCP เปนที่เรียบรอยแลว และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสนับสนุนใหมีการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานของ
บริษัทฯ ใหไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 (2004) เพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่เขมงวด โรงเบียร
ทั้งสามแหงของบริษัทฯ และโรงงานสุราจำนวน 16 แหงจาก
โรงงานสุราทัง้ หมด 18 แหง ไดรบั การรับรองระบบ ISO ดังกลาว
และคาดวาโรงงานสุราอีกสองแหงที่เหลือ จะไดรับการรับรอง
ระบบ ISO 14001 (2004) ในเร็วๆ นี้
นอกจากนี้ โรงงานสุรา 5 แหงของบริษทั ฯ คือ โรงงานเอส.เอส.
การสุรา จังหวัดอุบลราชธานี โรงงานอธิมาตร จังหวัดบุรีรัมย
โรงงานเฟองฟู อนันต จั งหวั ดปราจีนบุรี โรงงานแกน ขวั ญ
จั ง หวั ด ขอนแก น และโรงงานนที ชั ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี
ไดกอสรางระบบกาซชีวภาพเพื่อใชน้ำกากสาที่มาจากการผลิต
สุรา เปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานเพื่อทดแทนน้ำมันเตา
ซึ่งยังชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมในเรื่องกลิ่นดวย ระบบดังกลาว
จะดำเนินงานไดทั้งหมดภายในตนไตรมาสที่ 3 ของป 2552
โรงเบียรของไทยเบฟไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000
(การจัดการดานอาหารและความปลอดภัย) ในป 2551 และ
คาดวาโรงงานสุราจะไดรบั การรับรองในเร็วๆ นีเ้ ชนกัน นอกจากนี้
บริษัทยังไดเตรียมพรอมสำหรับการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
(Product Liability Law) ซึ่งเปนกฎหมายคุมครองผูบริโภค
โดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552
ไทยเบฟเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจึงปฏิบัติตาม
กฎและขอบังคับตางๆ ทีอ่ อกโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พาณิชย กระทรวงการคลัง และหนวยงานอื่นๆ อยางเครงครัด
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ขอให้มีการแจ้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการออกกฎหมายและข้อบังคับใหม่ ทั้งนี้
ในปี 2551 ไม่มีการฟ้องร้องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ
อันเกิดจากข้อบังคับต่างๆ เหล่านี้

การเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การทดแทนและ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ไทยเบฟซื้อวัตถุดิบบางอย่าง เช่น มอล์ท ฮอปส์ หรือพัสดุ
บรรจุจากต่างประเทศ โดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งถือเป็น
การควบคุ ม ราคาและทำให้ มั่ น ใจว่ า มี วั ต ถุ ดิ บ เพี ย งพอต่ อ
ความต้ อ งการ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง ประกั น ความเสี่ ย งของ
การผั น ผวนของค่ า เงิ น โดยการทำสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
โดยบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อให้เติบโตไปได้พร้อมกับ
องค์กรและธุรกิจ รวมทั้งรองรับการทดแทนตำแหน่งสำคัญ
ถือเป็นหัวใจของความสำเร็จและอนาคตขององค์กร ดังนั้น
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและวางแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลในหลายด้านทีจ่ ำเป็นต้องสอดคล้องกันทัง้ ระบบอย่างต่อเนือ่ ง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้บริหาร
ระดับสูงให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะหาก
องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล ก็จะเกิด
ผลกระทบทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรทั้งสิ้น

ในปี 2551 บริษัทมีการดำเนินนโยบายบริหารความเสี่ยงเหล่านี้
และได้รับผลดี

การบริหารทรัพยากรบุคคลทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาในปี 2551 ครอบคลุม
ทั้งระบบ ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร ซึ่งได้นำแบบทดสอบต่างๆ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
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มาใช้ประกอบการคัดเลือกพนักงาน ควบคูก่ บั การพัฒนาเพิม่ เติม
แก่ทีมงานให้มีเทคนิคและความชำนาญในการคัดเลือกที่สูงขึ้น
การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านได้ น ำพฤติกรรมที่คาดหวังใน
การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลงานหลัก พร้อมใช้เครื่องมือใน
การควบคุม ติดตามผลการประเมินผลปฏิบัติงาน การวางแผน
การเติบโตสายอาชีพของพนักงาน ได้จัดทำแผนการจัดอบรม
พนักงานของแต่ละตำแหน่งงาน จัดทำแผนการฝึกอบรมรายบุคคล
จัดส่งพนักงานไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานมี
คุณสมบัติพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคต รวมถึงได้จัดทำ
แผนการทดแทนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญๆ ไว้รองรับ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรพร้อมที่จะก้าวเดินไปอย่างมั่นคงพร้อม
กับการเติบโตของบุคลากร
ความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน

ไทยเบฟใช้กระแสเงินสดภายในและเงินกู้จากสถาบันการเงิน

เพือ่ การดำเนินธุรกิจ บริษทั ฯ บริหารอัตราดอกเบีย้ โดยการเจรจา
ต่อรองกับผู้ให้กู้ และในปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหาด้านความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ได้ประกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยใช้สัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้า
ไทยเบฟได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS Rating
Co. Ltd., Moody’s และ Standard and Poor's ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อความสามารถในการระดมทุนในอนาคต
สรุป

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของไทยเบฟได้ จั ด ประชุ ม
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการจัดการบริหารความเสี่ ย ง
อย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นว่า
มีผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ที่ผ่านมา บริ ษั ท ฯ
ประสบความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงด้วยดี
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พนัักงานของเรรา.....ความมสำเรร็จของเรา
เฉกเชนเดียวกันกับบรรดาองคกรสมรรถนะสูงทุกแหงทีพ่ นักงาน
และความสำเร็จเปนยุทธศาสตรประการสำคัญ ไทยเบฟเชือ่ มัน่ วา
พนักงานของเราคือความสำเร็จของเรา เราจึงไดฝกฝนวินัย
และทั ศ นคติ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรและการบริ ห ารผลงาน
เพือ่ รักษาความเปนบริษทั ชัน้ นำ คงไวซงึ่ ศักยภาพ และคำนึงถึง
คานิยมตางๆ ของเรา เราเชื่อวาการพัฒนาบุคลากรซึ่งจะเปน
ผูนำในรุนตอไป คือหัวใจแหงความสำเร็จ
การพัฒนาองคกรและการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Capital Development) ที่บริษัทไดริเริ่มขึ้นเมื่อปที่แลวนั้นได
ดำเนิ น การต อ ในป 2551 เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร า งองค ก รให
มัน่ ใจวามีแนวทางสอดคลองกันกับทิศทางของกลยุทธทางธุรกิจ
การเติบโตของบริษทั การพัฒนาองคกรและการบริหารทรัพยากร
บุคคล และเพือ่ ใหมนั่ ใจวาวงจรของการเปนพนักงานจะไดรบั การ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการรับพนักงาน
เขาทำงานและการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาความกาวหนา
ในอาชีพและความสามารถ รวมทั้งการรักษาบุคลากรเอาไว
นโยบายทางดานทรัพยากรบุคคลและขั้นตอนตางๆ ไดรับการ
ทบทวนเพื่ อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพและให ส อดคล อ งกั บความ
กาวหนาและความตองการของธุรกิจ สวนความสำเร็จของพนักงาน
นั้นคือเปาหมายของการพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงโครงสรางองคกร
โครงสรางขององคกรที่กำหนดใหสอดคลองกับการดำเนินงาน
และเปาหมายทางธุรกิจนัน้ ถือวามีความสำคัญยิง่ ตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคกร ไทยเบฟไดทบทวน กำหนด และ
ปรับโครงสรางองคกรเพื่อทำใหแนใจวาการดำเนินธุรกิจและ
ความคิดริเริ่มใหมๆ ที่เกิดขึ้นจะสามารถนำไปบริหารจัดการได
โครงสร า งใหม ส ะท อ นรู ป แบบธุ ร กิ จ ใหม และวิธีการทำงาน
แบบใหม การนำหนวยงานบริการตางๆ ทัง้ ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝายงานบริการทั่วไป มารวม
เขาไวดวยกันที่สวนกลางนั้นเปนสวนหนึ่งของรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจแบบใหมของเรา ทั้งนี้ประสิทธิภาพและความคุมทุนเปน
เหตุผลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความเปลี่ยนแปลงนี้ การที่จัดให
หนวยงานขายกับชองทางการขายประสานความรวมมือกัน และ
ใหหนวยงานการตลาดกับหนวยงานวางแผนเชิงกลยุทธปฏิบตั งิ าน
ใหกับแบรนดประสานงานกันคื อ ความเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ
ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง กระบวนการการเฟนหาบุคลากรที่มีความรูความ
สามารถโดยใชกระบวนการ “Competency Matching” ในการ
วางคนใหเหมาะกับงาน องคกรใหมนี้ชวยเราใหนิยามความ
กาวหนาในหนาทีก่ ารงานของกำลังคนทุกๆ หนวย การพัฒนาคน
และระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management
System) ไดดีขึ้น
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ในป 2551 การปรับปรุงระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเปน
ก า วสำคั ญ ในการริ เ ริ่ ม โครงการพั ฒ นาองค ก รและบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหมและ
ระบบคอมพิวเตอรจะทำใหระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านของ
เรามี ประสิ ทธิภาพ ซึ่งประกอบไปดวยปจ จั ยสำคัญ 3 ข อ
ดวยกันคือ ความคาดหวังที่ตกลงรวมกัน การทบทวนรวมทั้ง
การฝกฝน และการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานให
ผลลัพธสองดานดวยกันคือผลสำเร็จ (Outcome Achievement)
และการประเมินทักษะ (Competency Assessment) การใช
แบบฟอรมใหมและเครื่องมือใหมนี้จะตองระบุความคาดหวังที่
ตกลงรวมกันไวจากผูบ ริหารระดับสูง การติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
และการฝกอบรม ซึ่งสามารถทำไดอยางมีประสิทธิผลโดยใช
ข อ มู ล ที่ ทั น สมั ย นอกจากนี้ ร ะบบเองมี ส ว นช ว ยให มี ก าร
เชือ่ มโยงและเก็บขอมูลการพัฒนาบุคลากรของพนักงานแตละคน
ระบบใหม นี้ ไ ม เ พี ย งแต จ ะช ว ยให ผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ของบริษัทสามารถบริหารผลงานการปฏิบัติงานรวมกัน แตยัง
สรางพฤติกรรมและทัศนคติใหมๆ ของทั้งผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาอีกดวย ทั้งนี้ภาระหนาที่และการตกลงรวมกัน
ในการกำหนดเปาหมายของงาน การประเมินผล และการวางแผน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาลวนเปนสวนหนึ่งของการบริหารองคกร
ในยุคใหม
การพัฒนาทักษะ
มีการกำหนดและพัฒนาทักษะหลัก (Core Competency)
ควบคูกันกับระดับของความสามารถของพนักงาน ทั้ งสอง
ประการนีย้ งั เปนสวนหนึง่ ของระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
ใหมอกี ดวย ระดับความสามารถในแตละประเภทของทักษะหลัก
ถูกออกแบบใหสอดคลองกันกับโครงสรางของระดับวิชาชีพ
และทักษะทีจ่ ำเปนตอความกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน พนักงาน
จะตองไดรบั การประเมินโดยเทียบกับทักษะหลัก และระดับความ
สามารถตามระบบการประเมินผลใหม หลักสูตรการฝกอบรมหลัก
(Core Training Curriculum) ไดรับการพัฒนาโดยยึดพื้นฐาน
มาจากทักษะหลักและระดับความสามารถ ดังนัน้ แผนการพัฒนา
เฉพาะบุคคลจะสามารถกำหนดไดบนพื้นฐานของความตองการ
การพัฒนาของแตละคนและระดับความสามารถหลักอันเปนที่
ตองการขององคกร
เส น ทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรของเรานั้ น ไม มี วั น สิ้ น สุ ด
การประสบความสำเร็จในแตละปทำใหเรามีขีดความสามารถ
และศักยภาพองคกรที่แข็งแกรง ทำใหองคกรของเราเปนที่
ที่นาทำงาน และเปนโอกาสอันยิ่งใหญสำหรับพนักงานของ
ไทยเบฟที่จะเติบโตกาวหนาในอาชีพการงานตอไปในอนาคต
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ประกาศการจัดลำดับเครดิตองค์กร
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ในการทบทวนการจัดอันดับประจำปีนั้น
บริษัทจัดอันดับเครดิต ทริสเรทติ้ง (“TRIS”) คงอันดับเครดิตองค์กร
ในระดับเดิมที่ AA- และ Outlook เท่ากับ Stable
และเพื่อสร้างความคล่องตัวในตลาดการเงินระดับสากล บริษัท
ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตที่มีชื่อเสียงในสากล Standard and Poor's
(“S&P”) และ Moody’s Investors Service Pty Limited (“Moody’s”)
จัดอันดับเครดิตให้บริษัทเช่นกัน โดย S&P ประกาศคงผลการจัดอันดับ
เครดิตองค์กร ที่ระดับ BBB และ Outlook เท่ากับ Stable
(อ้างอิงจากประกาศ Ratings Direct โดย S&P ณ 14 กรกฎาคม 2551)
และ Moody’s ประกาศคงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กร
ที่ระดับ Baa2 และ Outlook เท่ากับ Stable
(อ้างอิงจากประกาศ Global Credit Research Credit Opinion
โดย Moody’s ณ 28 มีนาคม 2551)
หมายเหตุ: TRIS ได้จดั อันดับเครดิตให้ประเทศไทยเท่ากับ AAA, S&P ให้ BBB+ และ Moody’s ให้ Baa1
ผลการจัดอันดับเครดิตของ TRIS, S&P และ Moody's สามารถเปลีย่ นแปลง เพิกถอน เมือ่ มีเหตุการณ์
อย่างหนึง่ อย่างใดเกิดขึน้ อันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิต และ/หรือทุกๆ ปี และ/หรือทบทวน
การจัดอันดับเครดิตตามที่บริษัทจัดอันดับเครดิตเห็นสมควร
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Best IR in the Singapore Market by a Thai Company

Acclaim for “Capital Markets Deal of the Year 2006”

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

2006 Merit Award for Transparency among newly-listed
Companies (New Issue) on the Singapore Exchange
and Silver-Best Annual Report Award 2007
(Newly listed company, Singapore Corporate Awards)

Certificate of Excellence by IR Magazine 2008
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รางงวัล

“รางวัลไมใชสิ่งที่สรางรายไดโดยตรง หากแตชวยสรางแบรนด
ซึ่งแบรนดนี้เองที่จะเปนตัวสรางรายได”
ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอำนวยการใหญ

ตลอดป 2551 ที่ผานมา ไทยเบฟและบริษัทในเครือ มุงมั่น
สรางแบรนดผลิตภัณฑและชื่อเสียงของบริษัทเอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเชิงคุณภาพและคุณคา ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการ
เอื้ อ ประโยชน ต อ การเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งของบริ ษั ท และ
ตอผูถือหุนในระยะยาว เรามองวารางวัลเปนสัญลักษณของ
การตระหนักถึงคุณคาของผลงานเรา ดวยเชื่อมั่นวาสิ่งนี้จะนำ
ไปสูยอดจำหนายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งผูถือหุนจะไดรับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นดวย

ICONS OF WHISKY AWARD 2008

สำหรับบริษทั ในเครือของเราในตางประเทศ นัน่ คือ International
Beverage Holdings Limited ประสบความสำเร็จจากการได
รับรางวัลตางๆ ในปนี้ ซึง่ จะสงผลดีตอ ยอดจำหนายในปตอ ๆ ไป
บริษัททุมเทอยางเต็มกำลังเพื่อสรางแบรนดใหกับผลิตภัณฑ
ของ Inver House Distillers Limited (“Inver House Distillers”)
และผลิตภัณฑอื่นๆ ของไทยเบฟในชวงหลายปที่ผานมา โดย
เริ่มจากการไดรับผลโหวตจากนิตยสาร Whisky Magazine
ในปนี้ให Inver House Distillers เปนผูผลิตสุรานานาชาติ
ยอดเยีย่ มแหงป 2008 (International Distiller of the Year 2008)
“Inver House Distillers กลาสลัดภาพลักษณเกาๆ แบบสกอตช
ทิ้ ง ไป แล ว แทนที่ ด ว ยความทั น สมั ย ทั้ ง ด า นการผลิ ต วิ ส กี้
บรรจุภัณฑ และกลยุทธทางการตลาด โดยยังคงรักษารสชาติ
ดั้งเดิมไวอยางสมบูรณแบบ”
นิตยสาร Whisky Magazine

จากนั้นความสำเร็จที่ตามมาคือการไดรับถึง 13 รางวัลจากงาน
Scotch Whisky Masters ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551

ASIAMONEY POLL 2008

เราไดรบั รางวัลอันทรงคุณคาเหลานี้ ซึง่ ประกอบดวยเหรียญทอง
และเหรียญเงินหลายรางวัล รวมทั้งรางวัล “Masters” สำหรับ
ผลิตภัณฑซิงเกิล มอลตในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติเมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ทำใหบริษัทของเราซึ่งตั้งอยู ณ
เมืองแอรดรียไ ดรบั รางวัลเพิม่ ขึน้ ซึง่ ไดมาทามกลางการแขงขัน
ที่มีคูแขงเปนบรรดาบริษัทชื่อดังจากทั่วโลก
ที่สำคัญคือรางวัล Scotch Whisky Awards จะมอบใหหลัง
จากที่ ค ณะกรรมการผู ท รงเกี ย รติ ห ลายท า นด ว ยกั น อาทิ
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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นายเพเชียนส กูลด บรรณาธิการหนาธุรกิจของนิตยสาร Spirits
ไดชมิ ทดสอบวิสกีโ้ ดยไมเห็นฉลากผลิตภัณฑตดิ ตอกันหลายครัง้
จึ ง ไม มี ค ณะกรรมการท า นใดมี อ คติ จ ากการโฆษณาหรื อ มี
ความคาดหวังลวงหนาใดๆ รางวัลที่วิสกี้ของ Inver House
Distillers ไดรับประกอบดวย 8 รางวัลสำหรับคุณภาพของ
รสชาติวสิ กี้ และอีก 5 รางวัลสำหรับการออกแบบและบรรจุภณั ฑ
ที่มีมาตรฐานสูง
ดวยชื่อเสียงอันโดงดังของ Inver House Distillers ในการนำ
เสนอความสดใหม ใ ห กั บ สกอตช วิ ส กี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ Hankey
Bannister ซึ่งเปนผลิตภัณฑเบลนเดดวิสกี้ที่บมนานถึง 40 ป
และหาไดยาก จึงควารางวัล “World’s Best Scotch Blended
Whisky” ขณะที่ Balblair 1989 ก็ไดรับรางวัลชนะเลิศจากงาน
ประกาศรางวัล “Spirit of Whisky Fringe” เมือ่ เดือนสิงหาคม 2551
“การที่ Inver House Distillers ไดรับรางวัลอยางทวมทน
หลังจากชนะรางวัลที่ Scotch Whisky Masters นั้นนับเปน
เรื่องนาตื่นเตนยินดีสำหรับทีมงานทุกคน และยังเปนเครื่อง
ยืนยันถึงแบรนดอันแข็งแกรงของเราอีกดวย”
แคเรน วอลกเกอร ผูจัดการฝายการตลาด Inver House Distillers

Inver House Distillers ได รั บ รางวั ล สำหรั บ วงการวิ ส กี้ ใ น
สก็อตแลนดอยางทวมทน ในป 2551 โดยไดรบั ถึง 15 รางวัลดวยกัน
จากงานประกวด International Wine & Spirits Competition
การแขงขัน The International Wine & Spirits Competition
เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 นับวาเปนการแขงขันที่ไมเหมือนใคร
ในแวดวงเครือ่ งดืม่ ประเภทแอลกอฮอล เนือ่ งจากคณะกรรมการ
มีอิสระอยางเต็มที่ในการใหคะแนน จึงเปนรางวัลหนึ่งที่ไดรับ
ความเชื่อถือสูงสุดจากบรรดาบริษัทผูซื้อผลิตภัณฑและผูบริโภค
โดยผลงานเขาแขงขันแตละประเภทจะตองใหคณะกรรมการ
ผู เ ชี่ ย วชาญและมี ชื่ อ เสี ย งจากทั่ ว โลกชิ ม ทดสอบโดยไม เ ห็ น
ฉลากผลิตภัณฑและใหรางวัลโดยตัดสินจากคุณภาพของสุรา
การแขงขันนี้จัดขึ้นเพื่อสงเสริมคุณภาพและความเปนเลิศของ
ไวน สุรา และสุราลิเคียวรคุณภาพเยี่ยมของโลก
รางวัลแหงเกียรติยศที่ Inver House Distillers ไดรับ ไดแก
เหรียญทองยอดเยี่ยม (Gold Best in Class) ซึ่งเปนสุดยอด
ปรารถนาของผูส ง เขาประกวด เหรียญทอง เหรียญเงินยอดเยีย่ ม
(Silver Best in Class) และเหรี ย ญเงิ น ทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
Inver House Distillers สงเขาประกวดไดกวาดรางวัลทัง้ ยอดเยีย่ ม
(Best in Class) เหรียญทอง หรือ เหรียญเงิน
นอกจากนี้ Inver House Distillers ยังไดรับอีกถึง 11 เหรียญ
รางวั ล แห งความภาคภูมิใจจากการประกวด International
Spirits Challenge เมือ่ เดือนสิงหาคม 2551 ซึง่ งานนีช้ ว ยสงเสริม
ใหสุราจากทั่วโลกไดเปนที่รูจักเปนเวลากวา 13 ปแลว และใน
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

แตละปผูเชี่ยวชาญดานสุราแถวหนาระดับนานาชาติไดตัดสิน
และชิมสุราเกือบ 1,000 ชนิดจากทัว่ โลก โดยผูเ ชีย่ วชาญบางทาน
ถึ งกับบิ นมาจากประเทศอื่ นเพื่ อการนี้โ ดยเฉพาะ รางวัลซึ่ ง
Inver House Distillers ไดรับในงาน International Spirits
Challenge 2008 นั้นไดแกเหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน
3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 6 เหรียญ
“มีผูคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คนพบความสุขระหวางเดินทาง
มาทองเที่ยว จากการไดลิ้มลองรสชาติที่เปนเอกลักษณของ
อาหารและเครื่องดื่มแบบไทยๆ สิ่งนี้ชวยให เบียร ไ ทยเป น ที่
สนใจมากยิง่ ขึน้ ในบรรดาผูบ ริโภคระดับสากล ทำใหเกิดตลาดใหมๆ
สำหรับเบียรชาง ซึ่งขณะนี้มีวางจำหนายทั่วโลกแลว”
เลสลี่ สกอลาร ผูจัดการแบรนดเบียรชาง International Beverage Holdings Limited

มิใชเพียงวิสกี้ชั้นยอดของเราที่ไดพิสูจนความยิ่งใหญในป 2551
International Beverage Holdings Limited ยังประสบความ
สำเร็ จ ในการทำแบรนด ใ ห ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ บี ย ร ช า งในประเทศ
อังกฤษและนานาประเทศในฐานะเบียรนำเขาระดับพรีเมียม
นอกจากนี้เบียรชาง สินคาชิ้นเอกของเรา ซึ่งไดรับความนิยม
สูงสุดในประเทศไทยและเปนที่รูจักไปทั่วโลก ยังไดรับรางวัล
อันทรงเกียรติอยาง Australian International Beer Award
(AIBA) จากประเทศออสเตรเลีย ถึง 2 ครั้ง โดยไดรับรางวัล
เหรียญทองในป 2541 และรางวัลเหรียญเงิ นในผลิตภัณฑ
ประเภทลาเกอรเมื่อป 2550
ยิ่งไปกวานั้นในป 2551 เบียรชางยังไดรับรางวัลเหรียญทอง
จาก Monde Selection Bruxelles รางวัลคัดสรรผลิตภัณฑ
คุณภาพระดับโลกป 2551 (World Selection of Quality
2008) ซึง่ ประเภทของผลิตภัณฑทไี่ ดรบั เหรียญทองคือผลิตภัณฑ
ประเภทเบียร น้ำดื่ม และเครื่องดื่มไมผสมแอลกอฮอล Monde
Selection ไดกอตั้งขึ้นมากวา 40 ป เปนการแขงขันระดับ
โลกระหวางผูผลิตเบียรจากทั่วทุกทวีป Monde Selection ได
ใหความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสวนผสมเทาๆ กับเทคนิค
การผลิตเบียร รางวัลอันทรงเกียรตินไี้ ดมอบใหกบั International
Beverage Holdings Limited อยางเปนทางการในพิธีมอบ
รางวัลซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา
“เปนอีกครั้งที่ผูเชี่ยวชาญไดประกาศผลการตัดสินวาผูที่ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง ไดแก เบียรชาง”
จอหน เลนนอน ประธานกรรมการบริษทั International Beverage Holdings Limited USA, Inc.

ป 2551 สิน้ สุดลงพรอมกับทีเ่ บียรชา งไดรบั รางวัลอันทรงเกียรติ
ลาสุด นั่นคือรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจาก 2008 World
Beer Championships ที่เมืองชิคาโก การประกวดครั้งนี้จัดขึ้น
โดย Beverage Testing Institute (BTI) ซึ่งนับวาเปนการ
ประกวดเบียรระดับโลกที่เกาแกที่สุดของสหรัฐอเมริกา สถาบัน
BTI นั้นกอตั้งเมื่อป 2524 เพื่อนำเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับไวน
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อยางเปนกลางใหกับผูบริโภค ตอมาเมื่อป 2537 BTI ไดเริ่ม
นำเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑประเภทเบียรและสุรา
พร อมทั้ งริ เ ริ่ม การประกวด World Beer Championships
และ World Spirits Championships ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อ
เปน International Review of Spirits การแขงขันนี้มีบทบาท
สำคัญระดับโลกในการทดสอบเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล
ประเภทไวน เบียร และสุราตางๆ ในแตละป โดยการตัดสิน
หาผูชนะนั้นจะใชวิธีเฉพาะตัวและชิมทดสอบโดยไมเห็นฉลาก
ผลิตภัณฑ ซึ่งวิธีนี้คิดคนโดยองคกรอิสระที่ตรวจสอบเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอลของสหรัฐอเมริกา
ในบรรดาเบียรกวา 60 ชนิดที่เขาแขงขันในป 2551 เบียรชาง
ไดรับการประเมินใหอยูในระดับ “ยอดเยี่ยม” (Exceptional)
ดวยรางวัลเหรียญทอง
“การเปนพันธมิตรนั้นตองอาศัยความรวมมือทั้ง 2 ฝาย จึงจะ
ประสบความสำเร็จ และเบียรชางจากไทยเบฟก็เปนหุนสวนที่
เหนียวแนนกับทีมเอฟเวอรตัน”
โรเบิรต เอลสโตน รักษาการผูบริหารสูงสุด สโมสรเอฟเวอรตัน

ในขณะทีเ่ ราพูดถึงสัมพันธภาพระหวาง International Beverage
Holdings Limited และสโมสรเอฟเวอรตัน ประเทศอังกฤษ
ในหัวขอการดำเนินงานและรายงานการเงินประจำป เราก็ควรกลาวถึง
ความสำเร็จของสโมสรฟุตบอลที่ไดรับรางวัลสโมสรยอดเยี่ยม
ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนในป 2551 (Best Club Sponsorship) ซึง่ เปน
ขอพิสจู นวา การรวมมือรวมใจกันนำไปสูค วามสำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ
รางวัล Northwest Football ป 2551 สำหรับแคมเปญการ
สนับสนุนสโมสรยอดเยีย่ ม (Best Club Sponsorship Campaign)
ไดตัดสินจากความเหมาะสมระหวางทีมฟุตบอลและผูสนับสนุน
เราตอ งแสดงใหเห็ น ถึงวั ต ถุป ระสงคที่ชั ด เจน การผสานกับ
กิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ การทำงาน และความสรางสรรค
ของแคมเปญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการออกแบบ
และความคิดสรางสรรคใหมๆ ที่ใชในแคมเปญ
เราไดรับรางวัลนี้ หลังจากตอสัญญาการเปนผูสนับสนุนเสื้อทีม
ในเวลาไม ถึ ง 12 เดือ น สัญญาใหมคื อ ใหเอฟเวอรตันชวย
พัฒนาศักยภาพของทีมฟุตบอลไทย กิจกรรมนี้ไดกลาวไวใน
หัวขอความรับผิดชอบตอสังคม
“จิ ต วิ ญ ญาณของความเป น ไทยได ถู ก บรรจุ ไ ว ใ นขวดสี ท อง
อำพันของแมโขง”
เดวิด ลินด ผูจัดการฝายการตลาด International Beverage Holdings Limited

แมจะสงออกไปจำหนายยังตางประเทศไดไมถึงป แตสุราแมโขง
ก็สามารถควารางวัลเหรียญทองแดงของ Drinks International
Cocktail Challenge 2008 มาครองในประเภทสุราสีไดสำเร็จ

โดยใชชื่อที่ฉีกแนวคือ Mekhong Lime และ Pear Panya
สำหรับสูตรผสมค็อกเทลพิเศษที่คิดคนโดยทีมผสมเครื่องดื่ม
ชั้นนำจากยานแมนฮัตตัน ที่ชื่อวา Employees Only
มีค็อกเทลมากกวา 70 ชนิดที่ เข ารวมการแข งขัน Drinks
International Cocktail Challenge ครั้งที่ 15 และเครื่องดื่ม
ประเภทสุราสีถือวาเปนประเภทที่มีการแขงขันสูงสุด นั่นคือมี
ค็อกเทลเขาชิงทั้งหมดถึง 14 ชนิดดวยกัน
“การเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพสามารถสะทอนใหเห็น
ถึ งชื่ อเสี ยงที่ดี ของธุรกิจ เนื่ องจากได เปดเผยประสิ ท ธิ ภาพ
การทำงานของผูบ ริหารในอดีตทีผ่ า นมา ในปจจุบนั และในอนาคต”
ริชารด โจนส รองผูอำนวยการ ฝายนักลงทุนสัมพันธ

คณะผูบริหารจัดการของไทยเบฟมุงมั่นที่จะเปนแบบอยางที่ดี
ในฐานะบริษั ทไทยที่จ ดทะเบียนในตลาดหุนสิงคโปร เราตั้ ง
ปณิ ธ านว า จะยึ ด หลั ก การทำงานบนพื้ น ฐานของความสุ จ ริ ต
และโปร ง ใสให ดี ยิ่ ง กว า มาตรฐานข อ กำหนดเบื้ อ งต น
ที ม นั ก ลงทุนสัมพันธในฐานะที่เปนตัวแทนของบริษัทในการ
ประชุมนักลงทุนตางๆ จึงนับเปนปจจัยสำคัญตอมีผลตอความ
คิ ด เห็ น ของนั ก ลงทุ น ที่ มี ต อ ไทยเบฟเมื่ อ มี ก ารจั ด อั น ดั บ โดย
ผลการสำรวจโดยหนวยงานอิสระตางๆ
เมื่อป 2551 ทีมนักลงทุนสัมพันธของไทยเบฟสรางผลงานที่
น า ทึ่ ง ด ว ยการคว า รางวั ล นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ ย อดเยี่ ย มใน
ตลาดสิงคโปรโดยบริษัทไทย (Best Investor Relations in the
Singapore Market By a Thai Company) จากนิตยสาร IR
และรางวัลนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยมในประเทศไทย (Best
IR in Thailand) โดย AsiaMoney Poll ของนิ ต ยสาร
AsiaMoney สำหรับรางวัลแรกนั้น นิตยสาร IR ได สำรวจ
ความคิดเห็นของนักลงทุนในตลาดสิงคโปร ใหประเมินการ
ทำงานของทีมนักลงทุนสัมพันธของไทย ซึ่งไทยเบฟสามารถ
เอาชนะบริษทั ชัน้ นำของไทยหลายๆ แหงในการแขงขันอันดุเดือด
ในฐานะที่ไทยเบฟไดรับรางวัลชนะเลิศตอเนื่องกันเปนเวลาถึง
3 ป เราจึงภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ทราบวาในสายตาของผูถือ
หุนนั้น ความมุงมั่นทุมเทของเราอยูเหนือระดับมาตรฐาน สวน
AsiaMoney Poll เปนผลสำรวจที่ไดรับการยกยองในเอเชีย
ถึงความนาเชื่อถือ และป 2551 ก็เปนครั้งแรกที่บริษัทของ
เราไดรับการจัดอันดับ นอกจากนี้ เรายังมีความภูมิใจสูงสุดที่
ไทยเบฟถูกจัดใหอยูในอันดับหนึ่งในสามของเอเชีย ซึ่งสูงกวา
บริษั ทไทยอื่นๆ รวมถึงบริษั ทสิงคโปรที่อยู ใ นตลาดหุ น ด วย
ทั้ ง นี้ ส าเหตุ ที่ หุ น ของไทยเบฟประสบความสำเร็ จ เหนื อ หุ น
เอเชีย ตัวอื่นๆ ในปที่ผ านมา เป นผลมาจากภาพลั ก ษณ ที่ ดี
ขององคกรและผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ทำใหผถู อื หุน หลายราย
พึงพอใจ

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ราายงานการรกำกับดูแลกกิจการ
THBEV มี ค วามมุ ง มั่ น ในการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การตามหลั ก
บรรษัท ภิบ าลที่ ดี และประกอบธุร กิ จภายใตกฎระเบีย บที่ใ ช
บั ง คั บ กั บ บริษัทโดยคำนึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียของ
บริษัทเปนสำคัญ
บริษทั มีความภาคภูมใิ จอยางยิง่ ในการเปนบริษทั ไทยซึง่ จดทะเบียน
อยูในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ที่มีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
ที่ดีที่สุดเปนระยะเวลา 3 ปติดตอกัน โดยลาสุดในป 2552
บริษัทไดรับรางวัล Best for Investor Relations in Thailand
จาก AsiaMoney magazine

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑที่ 1
คณะกรรมการบริษทั มีหนาทีก่ ำกับดูแลธุรกิจและภารกิจของบริษทั
ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนอนุมัติและตามกฎหมายที่ใชบังคับกับ
บริษทั ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั จะตองใชวจิ ารณญาณ และความ
รอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตเพื่อรักษาผลประโยชนสุงสุดของบริษัท

ในป 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง ดังมีรายละเอียดในการเขาประชุมของกรรมการแตละทาน นับถึงวันที่
31 ธันวาคม 2551 ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ

ตำแหนง

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นายณรงค ศรีสอาน
นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ
นายภุชชงค ชาญธนากิจ
นายสถาพร กวิตานนท

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7. ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย
8. นายมนู เลียวไพโรจน
9. นายอึ๊ง ตัก พัน
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นายไมเคิล เลา ไวย เคียง
ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ
นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ
พลเอกนายแพทยชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
นายวิวัฒน เตชะไพบูลย
นายปณต สิริวัฒนภักดี
นายสมุทร หัตถสิงห (1)
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (2)
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
นายอวยชัย ตันทโอภาส
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ
หมายเหตุ

(1)
(2)

จำนวนครั้งที่เขาประชุม/
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด

5/5
5/5
3/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
3/5
5/5
2/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

นายสมุทร หัตถสิงห ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูอำนวยการใหญ โดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551
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เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในการบริ ห าร
จัดการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษทั รวมถึงการบริหารงาน
บริษัทยอยใหเปนไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของ
ผูถือหุนโดยสุจริต ภายใตกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยสงิ คโปรอกี ดวย นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง รั บ ผิ ด ชอบกำหนดวิ สั ย ทั ศ น แ ละ
กลยุทธในการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให
ฝายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว รวมถึงรายงาน
ข อ มู ล ทางการเงิ น และข อ มู ล ทั่ ว ไปต อ ผู ถื อ หุ น และนั ก ลงทุ น
ทั่วไปอยางถูกตองและเพียงพอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะตองประชุมกันไมนอยกวา 4 ครั้ง
ตอปตามกฎหมาย โดยในระหวางป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ
บริ ษั ท ได มี ก ารประชุ ม มากคราวกว า ที่ ก ฎหมายกำหนดเพื่ อ
พิจารณาวาระพิเศษตางๆ
การฝกอบรม
กรรมการบริษัททุกทานไดผานการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ กรรมการบางทานยังไดผาน
การอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จากสถาบันเดียวกันอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทยังสงเสริมและ
สนั บ สนุ น ให ก รรมการบริ ษั ท เข า ใจกฎหมายของประเทศ
สิ งคโปร และกฎระเบียบของตลาดหลั ก ทรัพ ยสิงคโปรที่มี ผล
บังคับใชกับบริษัท โดยจะจัดฝกอบรมภายในบริษัทตามที่เห็น
สมควร และแจงขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของใหกรรมการ
ทราบอยูเสมอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัททุกทานไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ณ วันที่เสนอ
ใหแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท

องคประกอบ และแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑที่ 2
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 21 ทาน
และในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 8 ทาน ซึ่งมากกวาหนึ่งใน
สามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการบริษัททุกทานลวน
เปนผูมีประสบการณทางธุรกิจเปนเวลานาน หรือเปนผูที่มี
ตำแหนงอันทรงเกียรติ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ จำนวน 15 ทาน
แต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง
คณะกรรมการบริษัทไดมอบอำนาจแกคณะกรรมการบริหาร
ในการทำหน า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การแทนคณะกรรมการบริ ษั ท
ในการนี้ ก รรมการบริ ห ารแต ล ะท า นได รั บ มอบหมายให
ดูแลงานในสายงานตางๆ ภายใตการกำกับดูแลของกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร อาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการยอยชุดตางๆ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทใหดำเนินไปดวยดี
คณะกรรมการบริ ห ารจะประชุ ม กั น เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง เพื่ อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการบริหารอาจจะประชุมมากกวาเดือนละหนึ่งครั้ง
ในกรณีจำเปนตองพิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญหรือเรงดวน
นอกจากการบริหารงานของ THBEV แลว กรรมการบริหาร
ยังไดรับการแต งตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการในบริษั ทย อย
ทัง้ ทีอ่ ยูใ นประเทศและตางประเทศเพือ่ ควบคุมดูแลการบริหารงาน
ต า งๆ ในบริ ษั ท ย อ ยให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ไดรับประโยชนสูงสุด
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังตอไปนี้
• จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการ
ดำเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจำป
ของบริษัทและบริษัทยอยตอคณะกรรมการบริษัท

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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• กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ
ของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการ
บริษัท
• ควบคุ ม ดู แ ลการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย
ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน
กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ
ตามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ให เ ป น ไป
อยางมีประสิทธิภาพและเอื้อตอสภาพธุรกิจ
• มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนหรือ
การดำเนินงานตางๆ การกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก
สถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน ตลอดจนการเขาเปนผูค้ำ
ประกัน เพือ่ การทำธุรกรรมตามปกติของบริษทั และบริษทั ยอย
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
• มี อ ำนาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บประมาณการขึ้ น เงิ น เดื อ น
หรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำป และการจายเงิน
รางวัลประจำป (เงินโบนัส) ใหแกพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอย
• มีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งจายเงินตามที่คณะกรรมการ
บริษัทกำหนด
• เสนอโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ของบริษัทและบริษัทยอยตอคณะกรรมการบริษัท
• คัดเลือก วาจาง เลิกจาง เลื่อนตำแหนง ลงโทษทางวินัย
โยกย า ย ปรั บ ระดับ ขึ้น เงิ น เดือ น ปรับ อัต ราเงิน เดือน
กำหนดโบนัส สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอยางอืน่ ตลอดจน
พิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของ
บริ ษัท ทุ กระดั บ ตำแหนง และใหมีอ ำนาจมอบหมายให
กรรมการผู อ ำนวยการใหญ ห รื อ ผู ไ ด รั บ มอบหมายให
ทำการแทนของบริษัท เปนผูมีอำนาจแทนบริษัทในการ
ลงนามในสัญญาจางที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ภายใตงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ควบคุมดูแลการบริหารงานตางๆ ตามทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากบริษทั
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดรับประโยชนสูงสุด
• กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ
บริษัท และอาจแตงตั้งหรือมอบหมายหรือมอบอำนาจให
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคนกระทำการอย า งหนึ่ ง
อยางใดแทนคณะกรรมการบริหารไดตามที่เห็นสมควร
เชน แตงตั้งคณะอนุ กรรมการยอยในการพิจ ารณาการ
ขึ้นเงินเดือนหรือกำหนดเงินโบนัสแกพนักงานในระดับ
ผูบริหารตั้งแตผูอำนวยการสำนักขึ้นไปจนถึงรองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ แตงตั้งคณะอนุกรรมการยอยชุดตางๆ
ทีม่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญในกิจการเฉพาะทาง เพือ่ บริหาร
และกลัน่ กรองงานกอนทีจ่ ะนำเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือ
แกไขขอบเขตแหงการมอบอำนาจนั้นๆ ได
• ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ใดตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
ทัง้ นี้ การอนุมตั ริ ายการดังกลาวขางตน จะตองไมมลี กั ษณะ
เปนการอนุมตั กิ ารเขาทำรายการทีท่ ำใหคณะกรรมการบริหาร
หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวน
ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ
บริษทั หรือบริษทั ยอยของบริษทั (ตามทีน่ ยิ ามไวในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่ง
การอนุ มั ติ ร ายการในลั ก ษณะดั ง กล า วจะต อ งเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น
แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวตามที่
ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ยหรื อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกำหนด
ในป 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 16 ครัง้ ดังมี
รายละเอียดในการเขาประชุมของกรรมการบริหารแตละทาน
นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตอไปนี้

• อนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ผู แ ทนของบริ ษั ท เข า ดำรงตำแหน ง
เปนกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทยอย เพื่อ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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ชื่อ

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. นายณรงค ศรีสอาน
4. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ
5. นายสมุทร หัตถสิงห (1)
6. นายภุชชงค ชาญธนากิจ (2)
7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3)
8. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
9. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
10. นายอวยชัย ตันทโอภาส
11. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
12. นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ
13. นายสวัสดิ์ โสภะ (4)
14. นายไซแกว วงศพิเศษกุล (5)
15. นายฌอง เลอเบรอตง (6)
16. นายวิชัย ชัยยาวรานุรักษ (7)
17. นายสมชัย สุทธิกุลพานิช (8)
หมายเหตุ

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ตำแหนง

จำนวนครั้งที่เขาประชุม/
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 4
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 4
กรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

15/16
12/16
14/16
16/16
3/16
15/16
14/16
16/16
16/16
15/16
15/16
15/16
10/16
7/16
12/16
2/16
2/16

นายสมุทร หัตถสิงห ลาออกจากตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญ โดยมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 และไดรับแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริหาร ใหดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 4 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ตอมานายสมุทร หัตถสิงห
ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 4 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เนื่องจากปญหาสุขภาพ
นายภุชชงค ชาญธนากิจ เดิมดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 5 และตอมาไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองประธาน
กรรมการบริหารคนที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552
นายฐาปน สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี เดิ ม ดำรงตำแหน ง กรรมการรองกรรมการผู อ ำนวยการใหญ แ ละต อ มาได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง
กรรมการผูอำนวยการใหญ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551
นายสวัสดิ์ โสภะ ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551
นายไซแกว วงศพิเศษกุล ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 และไดลาออกจากตำแหนง
กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551
นายฺฌอง เลอเบรอตง ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551
นายวิชัย ชัยยาวรานุรักษ ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
นายสมชัย สุทธิกุลพานิช ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

คณะจัดการ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการตั้งคณะจัดการโดยใหกรรมการ
ผูอ ำนวยการใหญเปนผูม อี ำนาจและหนาทีใ่ นการดำเนินการตางๆ
ของคณะจัดการ คณะจัดการไดถูกแตงตั้งขึ้นในเดือนมกราคม
2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะจัดการประกอบดวย
กรรมการและ/หรือผูบริหารระดับสูง รวม 10 ทาน ไดแก
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายอวยชัย ตันทโอภาส ดร. พิษณุ
วิเชียรสรรค นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ นายสวัสดิ์ โสภะ
นายฌอง เลอเบรอตง นายวิชยั ชัยยาวรานุรกั ษ และนายสมชัย
สุ ท ธิ กุ ล พานิ ช โดยมี น ายฐาปน สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี กรรมการ
ผูอำนวยการใหญ เปนประธานคณะจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท แต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ไดแก นายสถาพร กวิตานนท
ศาสตราจารย ค นึ ง ฦๅไชย นายมนู เลี ย วไพโรจน และ
นายอึ๊ง ตัก พัน โดยมีนายสถาพร กวิตานนท เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ และนายสมศักดิ์ แซกวย ผูอำนวยการ
สำนักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการนี้ นายอึ๊ง ตัก พัน ไดรับแต งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทใหเปนหัวหนาคณะกรรมการตรวจสอบในสวนของการ
ทำธุรกรรมระหวางกลุมบริษัทกับบุคคลที่มีสวนไดเสีย
คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครัง้
โปรดพิจารณาในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวยกรรมการบริษทั และผูบ ริหาร รวม 13 ทาน กรรมการ
บริษัทไดแก นายณรงค ศรีสอาน นายภุชชงค ชาญธนากิจ
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายอวยชัย
ตั น ทโอภาส ดร. พิ ษ ณุ วิ เ ชี ย รสรรค และผู บ ริ ห ารได แ ก
นายสวัสดิ์ โสภะ นายวิชยั ชัยยาวรานุรกั ษ นายฌอง เลอเบรอตง
นายเฉลิ ม พรรั ช กิ จ และนายมหิน ทร กรัยวิเชียร โดยมี
นายณรงค ศรีสอาน รองประธานกรรมการบริษัท เปนประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และนายสมศักดิ์ แซกว ย ผูอ ำนวยการ
สำนักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ห น า ที่ ห ลายอย า งรวมถึ ง
ภาระหน า ที่ ส ำคั ญ ในการวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งทั้ ง ภายในและ
ภายนอก กำหนดระดับความเสี่ยงของปจจัยตางๆ ที่บริษัท
และบริ ษั ท ย อ ยพึ ง รั บ ได กำหนดและทบทวนหลั ก เกณฑ
การบริหารความเสี่ยงทางดานตางๆ พิจารณาแผนฉุกเฉินของ
ฝายตางๆ ใหสามารถนำไปปฏิบัติเมื่อมีความจำเปน พิจารณา
กลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทและบริษัทยอยโดยรวม พิจารณาปจจัยความเสี่ยงใน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย และจัดทำรายงาน
การบริหารความเสี่ยง ระบบเตือนภัย และมาตรการปองกัน
ให ค รอบคลุ ม ความเสี่ ย งในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง ประเมิ น
ความเสี่ ย งของบริ ษัทและบริษั ท ย อ ย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะทบทวนเกณฑบริหารความเสี่ยงในชวง
เวลาอันเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบ
ด ว ยนายสถาพร กวิ ตานนท นายมนู เลียวไพโรจน และ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี โดยมีนายสถาพร กวิตานนท
เปนประธานกรรมการสรรหา และนายธิติ สุวรรณรัตน เปน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ประกอบดวยนายสถาพร กวิตานนท นายมนู เลียวไพโรจน
และศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย โดยมีนายสถาพร กวิตานนท
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

เป น ประธานกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน และนายธิ ติ
สุวรรณรัตน เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
หลักเกณฑที่ 3
ประธานกรรมการบริ ษั ท ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคณะ
กรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร และฝ า ยจั ด การ
ประธานกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติการกำหนดวาระของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารในฐานะที่
เปนประธานกรรมการบริหาร ทัง้ เปนผูค วบคุมคุณภาพ ปริมาณของ
ขอมูลเพื่อใหคณะผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทและคณะ
ผูบริหารไดรับขอมูลที่ถูกตองสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไดรับ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญเพื่อกำกับ
ดู แ ลการดำเนิ น ธุ ร กิ จ และการบริ ห ารงานให ส อดคล อ งกั บ
โครงสรางองคกรใหมของบริษัท

สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑที่ 4
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการแตงตั้งกรรมการใหมของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาจะทบทวนและประเมินคุณสมบัติของผูที่
จะเปนกรรมการ (รวมทั้งกรรมการบริหาร) กอนที่จะเสนอชื่อ
ตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
แลวแตกรณี นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังมีหนาทีท่ บทวน
การครบวาระ และการตอวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ
แตละทาน เพื่อใหเปนไปตามที่ขอบังคับของบริษัทกำหนด
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน โดย
กรรมการขางมากเปนกรรมการอิสระ (รวมถึงประธานคณะกรรมการ
สรรหาดวย) ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาไดจัดทำกฎระเบียบวา
ดวยการปฏิบัติงาน และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนจะกำหนด
วิธีการและหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนประเภทตางๆ
ทีเ่ หมาะสมและสมเหตุสมผลใหแกกรรมการและกรรมการบริหาร
รวมถึงการสอบทาน ปรับปรุง แกไข หรือเพิกถอนวิธีการและ
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หลั ก เกณฑ ดั ง กล า ว เพื่ อ เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจำป
ผูถือหุนของบริษัทเพื่ออนุมัติ และพิจารณาสอบทานการให
คาตอบแทนของเจาหนาทีบ่ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการของบริษัท
ในการดำเนินงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบนั้น คณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไดปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยสิงคโปรที่มีผล
บังคับใชกับบริษัท

นโยบายพัฒนาผลตอบแทน
หลักเกณฑที่ 7
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนได รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทใหเปนผูกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ
บริษัทและ/หรือผูบ ริหาร เพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน พิจารณา
อนุมตั ิ โดยการปรึกษาหารือกับประธานกรรมการบริษัท

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมี
สวนไดสวนเสียกับเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการทานนั้นจะ
ไมรวมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว

หลักเกณฑที่ 5

ระดับและประเภทของผลตอบแทน

กรรมการจะประเมินการทำหนาที่ของตนเอง โดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้กรรมการบริษัทแสดงความ
คิดเห็นและตั้ ง คำถามในที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ให ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ตางๆ เปนไปโดยถูกตองและรอบคอบ คณะกรรมการบริษัท
ปฏิ บั ติ หนาที่ดวยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของ
บริษัท

หลักเกณฑที่ 8

การเขาถึงขอมูล

การอนุมัติผลตอบแทนกรรมการบริษัท จะดำเนิ น การตาม
ขั้ น ตอนและหลั ก เกณฑ ที่ ก ำหนดไว ชั ด เจนและโปร ง ใสตาม
กฎหมายและสอดคลองกับ Code of Corporate Governance
2005 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแกไขเพิม่ เติม) ซึง่ คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนจะพิ จ ารณาและให ค วามเห็ น ชอบโครงสร า ง
ค า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ก อ นนำเสนอตามขั้ น ตอนเพื่ อ
เสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

หลักเกณฑที่ 6
บริษทั มีความมุง มัน่ ใหคณะกรรมการบริษทั ไดรบั ขอมูลทีเ่ พียงพอ
ครบถวน ตอเนื่อง และทันเวลากอนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดตอเลขานุการ
บริ ษั ท ได โ ดยตรงอย า งอิ ส ระ เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น า ที่ ใ ห
คำปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บต า งๆ ผ า นทางประธาน
กรรมการบริษัท โดยการประสานงานและปรึกษาหารือกับสำนัก
กฎหมาย ทั้ งนี้ เพื่ อ ให เกิ ด ความมั่น ใจไดว าบริษั ทได ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใชกับบริษัท บริษัท
จึ ง ได จั ด ตั้ ง สายงานกำกั บ ดู แ ล (Compliance Unit) โดย
มี ผู จั ด การสายงานกำกั บ ดู แ ล (Compliance Manager)
เป น ผูดูแลรับผิดชอบหนวยงานดังกลาวภายใตการกำกับดูแล
ของเลขานุ ก ารบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท จะเป น ผู อ นุ มั ติ
การแตงตัง้ และถอดถอนเลขานุการบริษทั ในป 2551 เลขานุการ
บริษัทไดเขารวมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง

การกำหนดระดับและประเภทของผลตอบแทนสำหรับกรรมการ
บริษัท กรรมการบริหาร รวมถึงผูบริหารระดับสูงของบริษัทนั้น
เปนไปตามผลประกอบการของบริษัท โดยคำนึงถึงภาระหนาที่
ความรับผิดชอบและผลงานเฉพาะบุคคล

ระดั บ ของผลตอบแทนนั้ น พิ จ ารณาจากประสบการณ แ ละ
ความทุมเทใหกับการทำงาน และแบงได 3 ระดับจาก A ถึง
C ดังตอไปนี้
ระดับของอัตราผลตอบแทน
“A” หมายถึงอัตราผลตอบแทนทีต่ ำ่ กวา 250,000 ดอลลารสงิ คโปร
หรือเทียบเทา
“B” หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหวาง 250,000 และ 499,999
ดอลลารสิงคโปร หรือเทียบเทา
“C” หมายถึงอัตราผลตอบแทนระหวาง 500,000 ดอลลารสงิ คโปร
หรือเทียบเทา หรือสูงกวานั้น

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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อนึง่ บริษทั ไดทำสัญญาวาจางระยะยาวกับ ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
ซึ่งเปนกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการบริษัท เบียรไทย
(1991) จำกัด (มหาชน) และเปนผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานเทคนิค
การผลิตเบียร

การเปดเผยขอมูลผลตอบแทน
หลักเกณฑที่ 9
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผลตอบแทนประจำป 2551 ของ
กรรมการและผูบริหารระดับสูงอีกหาทาน มีดังตอไปนี้
9.1 กรรมการบริษัท

( 1 ดอลลารสิงคโปร = 24 บาท )

ชื่อ

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

ระดับผลตอบแทน

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นายณรงค ศรีสอาน
นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ
นายภุชชงค ชาญธนากิจ
นายสถาพร กวิตานนท
ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย
นายมนู เลียวไพโรจน
นายอึ๊ง ตัก พัน
นายไมเคิล เลา ไวย เคียง
ศาสตราจารยนายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ
นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ
พลเอกนายแพทยชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
นายวิวัฒน เตชะไพบูลย
นายปณต สิริวัฒนภักดี
นายสมุทร หัตถสิงห (1)
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (2)
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
นายอวยชัย ตันทโอภาส
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค
นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญ

9.2 ผูบริหารระดับสูง

( 1 ดอลลารสิงคโปร = 24 บาท )

ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

C
B
C
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
B

ระดับผลตอบแทน

(3)

นายสวัสดิ์ โสภะ
นายไซแกว วงศพิเศษกุล (4)
นายฌอง เลอเบรอตง (5)
นายวิชัย ชัยยาวรานุรักษ (6)
นายสมชัย สุทธิกุลพานิช (7)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

B
A
B
A
A

หมายเหตุ
(1)
นายสมุทร หัตถสิงห ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
16 พฤษภาคม 2551
(2)
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เดิมดำรงตำแหนงกรรมการรองกรรมการ
ผู อ ำนวยการใหญ แ ละต อ มาได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง
กรรมการผูอำนวยการใหญ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551
(3)
นายสวัสดิ์ โสภะ ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551
(4)
นายไซแกว วงศพิเศษกุล ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ
บริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 และไดลาออกจากตำแหนง
กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551
(5)
นายฌอง เลอเบรอตง ได รับ การแต งตั้ งให ด ำรงตำแหน งกรรมการ
บริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551
(6)
นายวิชัย ชัยยาวรานุรักษ ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ
บริหาร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
(7)
นายสมชัย สุทธิกุลพานิช ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ
บริหาร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

ความรับผิดชอบ
หลักเกณฑที่ 10
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลให ก ารประเมิ น
ผลประกอบการของบริ ษั ท มี ค วามสมดุ ล และง า ยต อ การ
ทำความเขาใจ นอกจากนัน้ ยังมีหนาทีจ่ ดั ทำรายงานการเงินราย
ไตรมาสและประจำปใหกับผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะ
เปดเผยงบการเงินรายไตรมาสของสามไตรมาสแรกใหผูถือหุน
ทราบภายใน 45 วั น นั บ จากวั น สิ้ น สุ ด แต ล ะไตรมาส และ
รายงานผลประกอบการประจำปภายใน 60 วันนับจากวั น
สิ้นสุดป รอบปบัญ ชี นอกจากนี้ เมื่อเป ดเผยงบการเงินแล ว
ผูบ ริหารระดับสูงยังไดเขารวมในการบรรยายสรุปผลประกอบการ
ประจำไตรมาส และรวมประชุมผานทางโทรศัพท เพื่อใหเปน
ที่แนใจวานักลงทุนไดรับขอมูลทันตอเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑที่ 11
คณะกรรมการบริ ษั ท แต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน เปนสัญชาติไทย 3 ทาน
และสัญ ชาติสิงคโปร 1 ท าน โดยมีหน าที่ความรั บผิ ดชอบ
ตามที่ก ำหนดไว ใ นกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ
อาทิ ทำหนาทีด่ แู ลใหบริษทั และบริษทั ยอยมีระบบการตรวจสอบ
และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแล
กระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการ
เงินของบริษัทและบริษัทยอยใหมีความถูกตองครบถวนเปนที่
เชื่อถือได ตลอดจนสอบทานใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตาม
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กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยสิงคโปร รวมถึงการสอบทาน
การทำรายการระหวางบริษทั หรือบริษทั ยอยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

การควบคุมภายใน
หลักเกณฑที่ 12
คณะกรรมการบริ ษั ท ยึ ด มั่ น ในระบบควบคุ ม การบริ ห ารงาน
ภายในที่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชนจากการลงทุน
ของผู ถื อ หุ น และทรั พ ย สิ น ของบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท
จึงไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหาร ซึง่ กรรมการบริหารแตละทาน
รับผิดชอบดูแลสายงานและหนวยธุรกิจตางๆ ใหมีการควบคุม
ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอทั้งดานการเงิน การดำเนินงานและ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บต า งๆ รวมทั้ ง นโยบาย
ดานการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อเป นการสนั บสนุ นการควบคุ มภายในสวนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คณะกรรมการบริษัทจึงไดมอบหมาย
ให ส ำนั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท ทำหน า ที่ ใ นการกำกั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัด และบริษัท
มหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับบริษัท
จากข อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได รั บ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเชื่ อ ว า บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ

การตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑที่ 13
บริ ษั ท จั ด ตั้ ง สำนั ก ตรวจสอบภายในขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ผานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
โดยการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในสำหรับธุรกิจ และการดำเนินงานหลักของกลุม
ธุรกิจของบริษัท ตามที่ไดกำหนดไวในแผนงานการตรวจสอบ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้งผูอำนวยการสำนัก
ตรวจสอบภายในใหดำรงตำแหนงเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดจัด ทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป
เพื่อใหการตรวจสอบภายในเปนไปอยางถูกตองเที่ยงตรง

คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูเสนอความเห็นการพิจารณา
แต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี และค า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท
ในเครื อ ต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต อ ที่ ป ระชุ ม
ผูถือหุน โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2551 เมื่อวันที่
28 เมษายน 2551 ได มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท อ นุ มั ติ ใ ห แ ต ง ตั้ ง
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3756 หรือ นายสันติ พงคเจริญพิทย ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4623 คนใดคนหนึง่ ของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งการแตงตั้ง
ผูส อบบัญชีดงั กลาวจะเปนไปตาม Rule 713(1) ของคูม อื เกีย่ วกับ
การขอให รั บ หลั ก ทรั พ ย เ ป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลั กทรั พยสิงคโปรดวย
ตามงบการเงินสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท
ไมมีการจายคา Non-Audit Fee ใหแกผูสอบบัญชี

การสื่อสารกับผูถือหุน
หลักเกณฑที่ 14
การสื่ อ สารกั บ ผู ถื อ หุ น นั้ น มิ ใ ช มี เ พี ย งแค ก ารประกาศข อ มู ล
ผานระบบของตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (SGX-NET) เทานั้น
แตนายริชารด ดับเบิลยู โจนส ซึง่ ดำรงตำแหนงรองผูอ ำนวยการ
ฝายนักลงทุนสัมพันธ ยังไดทำงานอยางใกลชิดกับผูบริหาร
ระดับสูงเพื่อใหสามารถสงขอมูลตางๆ ถึงผูถือหุนในเวลาที่
เหมาะสม หนวยงานดังกลาวมีหนาทีส่ รุปผลประกอบการประจำ
ไตรมาส หลังจากทีบ่ ริษทั ไดเปดเผยผลประกอบการรายไตรมาส
และรายปแลว เพือ่ ใหผถู อื หุน สามารถสอบถามผูบ ริหารเกีย่ วกับ
ประเด็นทางการเงิน การตลาด หรือกลยุทธอ่ืนๆ นอกจากนี้
ในระหวางไตรมาส หนวยงานนักลงทุนสัมพันธยังไดพบกับ
นั ก ลงทุ น เป น ประจำเพื่ อ สื่ อ สารถึ ง นโยบายและกลยุ ท ธ ข อง
บริษทั เพือ่ ชวยใหนกั ลงทุนสามารถเขาใจการดำเนินงานของบริษทั
ไดเปนอยางดี และยังนำเสนอรายละเอียดตางๆ ผานทางเว็บไซต
ของบริษัท โดยปรับเปลี่ยนขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
ในขณะเดียวกัน หนวยงานนักลงทุนสัมพันธยังมีหนาที่รายงาน
ใหผูบริหารทราบความคิดเห็นหรือขอกังวลใจของนักลงทุนดวย
ทานสามารถหารายละเอียดที่อยูและขอมูลการติดตอหนวยงาน
ดังกลาวไดจากรายงานประจำปฉบับนี้ หรือจากเว็บไซตของบริษทั ที่
http://www.thaibev.com/StoreFile/integration_files/investor.html.
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ
ไทยเบฟ (CSR)
กิจกรรมเพื่อสังคมของไทยเบฟเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของเรา บริษทั จ้างงานพนักงานประมาณ 22,000 คน และยังมี
สายสัมพันธ์ครอบคลุมไปถึงผูค้ นอีกหลายแสนคน ทัง้ ชาวไร่ออ้ ย
พนักงานโรงงานน้ำตาล ตัวแทนและผูแ้ ทนจำหน่าย บริษทั ขนส่ง
เจ้าของร้านค้าปลีก พนักงานไฮเปอร์มาร์เก็ต และชุมชนรายล้อม
ใกล้เคียงโรงงานของเรา
เราเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้น อย่างเช่น โรงงานผลิตเบียร์ใน
จังหวัดกำแพงเพชรในภาคเหนือของเรา ก็มีคลีนิกเล็กๆ ที่ให้
บริการทั้งพนักงานและประชาชนในท้องถิ่น ช้างคลีนิกแห่งนี้
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจากกรุงเทพฯ มาเยี่ยมเยียน
อยู่เป็นประจำ ช่วยบริการตรวจรักษาด้วยมาตรฐานระดับสูง
แก่พนักงานและประชาชนในจังหวัด นอกจากนี้เรายังบริจาค
ขาเทียม รถพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กระทรวง
สาธารณสุขและโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วทั้งประเทศอีกด้วย
กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมต่ างๆ ที่เราดำเนินการมานานนับปี คือ
ผลพวงจากปณิธานของผู้ก่อตั้งบริษัทไทยเบฟ คุณเจริญและ
คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี นับจากวันทีท่ งั้ สองท่านได้เริม่ ต้น
เจตนารมณ์แห่งการให้ บริษทั ก็ได้สานต่อวัฒนธรรมจิตวิญญาณ
ของการให้นั้นมาโดยตลอด กิจกรรมเพื่อสังคมที่รู้จักทั่วประเทศ
มากทีส่ ดุ คือ การแจกผ้าห่มให้ผยู้ ากไร้ในชนบทในช่วงฤดูหนาว
ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี พื้นที่บริเวณเทือกเขามีความ
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ปี 2 5 5 1

หนาวเย็นมากในช่วงดังกล่าว และประชาชนที่ทนทุกข์ทรมาน
มากที่สุดคือคนชราที่ยากจนเกินกว่าที่จะซื้อผ้าห่มให้ไออุ่นแก่
ตนเอง ในช่วงเวลากว่า 9 ปีที่ผ่านมา เราได้บริจาคผ้าห่มไป
แล้วกว่า 1 ล้าน 8 แสนผืน
ไทยเบฟยังให้การสนับสนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ตามจังหวัดต่างๆ อย่างเช่นการมอบเงินสนับสนุนโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านสำโรง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศ โครงการนี้ส่งเสริมชาวบ้านในระดับ
รากหญ้ า ให้ ป ระกอบอาชี พ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยถื อ นำแนวทาง
การนำชาวบ้านมามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ไทยเบฟยังมีแ ผน
เช่นเดียวกันนี้อีกแห่งที่หมู่บ้านในจังหวัดกระบี่ ซึ่งอยู่ภาคใต้
ของประเทศไทย หมู่บ้านนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกคลื่นยักษ์สึนามิ
สร้างความเสียหายอย่างหนักในปีพุทธศักราช 2547
สุ ข ภาพและความปลอดภั ย บนท้ อ งถนนเป็ น อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่
บริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก เราตอกย้ำถึงความจำเป็นที่
ผู้คนต้องเข้าใจในการดื่มอย่างพอเหมาะและมีสติอยู่เสมอ แต่
อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนนส่ ว นใหญ่ ยั ง คงเกิ ด จากการขั บ ขี่ ด้ ว ย
ความเร็วและการไม่รู้กฎจราจรเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ ไทยเบฟ
จึงดำเนินการแจกคู่มือการขับขี่ โดยมุ่งเน้นการสอนให้ผู้คน
ขั บ ขี่ อ ย่ า งปลอดภั ย เป็ น ประจำทุ ก ปี นอกจากนี้ เ รายั ง แจก
หมวกนิรภัยฟรีให้แก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ่ในประเทศเกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ส่วนหนึ่ง
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ของโครงการนี้ ไทยเบฟยังให้การสนับสนุนเป็นทุนแก่เจ้าหน้าที่
ตำรวจ หน่วยงานทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกด้วย
ในปี 2551 บริษัทได้ริเริ่มโครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์
เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพ ผู้ซึ่งควรจะก้าวสู่ความเป็น
เลิ ศ ในสิ่ ง ที่ ต นเองรั ก และถนั ด แต่ ข าดปั จ จั ย ด้ า นการเงิ น
โครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์จึงมอบโอกาสในการได้รับ
การฝึกอบรมให้แก่พวกเขาเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายสูงสุดของตน
ตั ว อย่ า ง เช่ น นายเอกชั ย เจี ย รกุ ล นั ก กี ต าร์ รุ่ น เยาว์ ที่ มี
พรสวรรค์และได้รับการสนับสนุนจากเรา ก็คว้ารางวัลที่ 3 ใน
งานประกวดกีตาร์นานาชาติ หรือ The International Guitar
Competition ที่จัดขึ้นในปี 2551 ณ เมือง Magnitogorsk
และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เล่นดนตรีสไตล์รัสเซียที่ดีที่สุด
คนหนึ่ง ถือเป็นความสำเร็จของคนไทยคนหนึ่ง หรืออย่างเช่น

1 ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนพัชรกิติยาภา 		

		 เพื่อการศึกษาในสาขานิติศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา
2 ช้างคลินิก ให้บริการตรวจรักษาโรคโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคแก่
		 ประชาชนที่มีรายได้น้อยในจังหวัดกำแพงเพชร
3 มอบหมวกนิรภัย ในโครงการขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
		 โครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
4 นายเอกชัย เจียรกุล แชมป์กีตาร์คลาสสิคระดับโลกหนึ่งในเยาวชนของ	

		 โครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์
5 ไทยเบฟให้การสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
6 โครงการช้าง-เอฟเวอร์ตัน ฟุตบอล อคาเดมี ฝึกอบรมทักษะด้านฟุตบอล
		 แก่เยาวชนไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยไปสู่ระดับสากล
7 โครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาว
		 ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 9 ปี
8 เด็กชายอมรินทร์ กรัยวิเชียร (ซ้าย) แชมป์กอล์ฟเยาวชนจาก
		 โครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์

เด็กชายอมรินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมการ
แข่งขันรายการ 2008 US Kids Golf European Championship
ในรุน่ อายุ 11 ปีทจี่ ดั ขึน้ ทีป่ ระเทศสก็อตแลนด์ทซี่ งึ่ เขาได้รางวัล
ชนะเลิศ อันดับ 1 กลับมา อีกทัง้ คว้าชัยชนะในการแข่งขันท้องถิน่
ระดับเยาวชนอีกหลายรายการ นอกจากนี้ ไทยเบฟยังได้มอบ
ทุนการศึกษาด้านดนตรีให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถของ
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย
ไทยเบฟคำนึงด้วยว่าคนไทยจะต้องไม่ลืมมรดกทางวัฒนธรรม
ของตนเอง ดังนัน้ เราจึงให้การสนับสนุนการแสดงทางวัฒนธรรม
ที่สำคัญต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก
โจหลุยส์ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความเป็นเสิศในการแสดงหุน่ ละครเล็ก
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ เรายังให้การ
สนับสนุนการแสดงโขน นาฏศิลป์ที่รู้จักกันในภาพของผู้แสดง
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ที่ ส วมหั ว โขนและแต ง องค ท รงเครื่ อ งอย า งวิ จิ ต รงดงาม
รวมไปถึงการใหการสนับสนุนโรงละครสยามนิรมิต โรงละคร
ขนาดใหญใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่นำเสนอการแสดงศิลป
วัฒนธรรมไทยที่วิจิตรตระการตาอันหลากหลาย
ในป 2551 ไทยเบฟยืนยันพันธกิจที่จะสงเสริมฟุตบอลไทย
ทัง้ ระดับรากหญาและอาชีพ โดยการจัดตัง้ สถาบันฟุตบอลไทยเบฟ
ฟุตบอล อคาเดมี โครงการสอนฟุตบอลในกรุงเทพมหานคร
ควบคูไ ปกับการฝกสอนโคชมืออาชีพ ไทยเบฟ ฟุตบอล อคาเดมี
สอนทักษะการเลนฟุตบอลใหกับเยาวชนนับพันคนโดยไมคิ ด ค า
ใชจา ยทุกๆ สุดสัปดาห รวมถึงการ เปดอบรมโคชในระดับบีและซี
เพือ่ ยกระดับทักษะโคชชาวไทยสูม าตรฐานสากล หนึง่ ในโครงการ
ที่บริษัทริเริ่มขึ้น ชื่อวา “ชางสรางโคช”
เปนที่ทราบกันดีวา ไทยเบฟใหการสนับสนุนสโมสรเอฟเวอรตัน
มาเปนระยะเวลาหลายปแลว เพิ่มเติมจากวัตถุประสงคหลักที่
กำหนดไว ทั้งไทยเบฟและสโมสรเอฟเวอรตันตางตระหนักวา
สัมพันธภาพนี้ สามารถนำคุ ณประโยชนมาใหแกทั้งสองฝาย
หนึ่งในนั้น คือสงผลดีใหแกการพัฒนาวงการฟุตบอลและการ
พัฒนาชุมชนโดยรวมของประเทศไทย
เมื่อเกิดภัยพิบัติจากสึนามิในป 2547 สโมสรเอฟเวอรตันไดให
ความชวยเหลือประเทศไทยโดยทันที เพียงไมกี่เดือนสโมสร
เอฟเวอรตันสามารถระดมทุนไดมากกวา 100,000 ปอนดจาก
บรรดาแฟนคลับ และในฤดูรอ นป 2548 สโมสรเอฟเวอรตนั ก็ได
มอบเงินจำนวนนีส้ มทบกับเงินบริจาคจากเบียรชา งของไทยเบฟ
เพื่อ ช ว ยสรา งบ า นใหมจำนวน 50 หลังในโครงการหมู บาน
เอฟเวอรตัน - ชาง และเงินจำนวนนั้นก็ยังชวยสรางสนาม
ฟุตบอลในพื้นที่หมูบานบางน้ำเค็มที่ไดรับความเสียหายอีกดวย
โครงการนีป้ ระสบความสำเร็จอยางมาก เมือ่ การกอสรางโครงการ
แลวเสร็จ เจาชายแหงเวลสถึงกับทรงยกยองโครงการนี้ใหเปน
ตัวอยางของการบูรณะฟน ฟูในการประชุม International Business
Leadership Forum
หุนสวนคือการไดรับผลประโยชนทั้งสองฝาย แตแมวาจะเปน
โอกาสในการสรางการรับรูใหกับสินคาหลักของเรา ไทยเบฟ
ก็ยินดีที่จะนำสัญลักษณเบียรชางออกจากอุปกรณฝกซอมและ
ป า ยข า งสนามฝ ก ซ อ มของเยาวชนที่ เ ราให ก ารสนั บ สนุ น
ตามคำแนะนำของกลุม Portman Group เมื่อชวงตนป 2551
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี กรรมการผูอ ำนวยการใหญของบริษัท
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1

ไดกลาวไววา “เราตระหนักดีวาการดื่มแอลกอฮอลของบุคคล
ที่มีอายุต่ำกวาที่กฎหมายกำหนด เปนประเด็นสำคัญในสหราช
อาณาจักร และในฐานะผูประกอบการ เรามีความชัดเจนใน
บทบาทและมีความรับผิดชอบตอสังคม เบียรชางจึงสนับสนุน
แนวคิดนั้นอยางเต็มที่”
Inver House Distillers Limited (“Inver House”) ซึง่ เปนกลุม
โรงกลัน่ สุราของเราทีไ่ ดรบั รางวัลในสก็อตแลนด ก็มพี นั ธะสัญญา
ตอพนักงาน ชุมชนทองถิน่ และสังคมดวยเชนกัน Inver House
จึงเนนใหการศึกษาแกพนักงาน และชุมชนทองถิน่ เกี่ยวกับการ
ดื่มแอลกอฮอลอยางรับผิดชอบ
ในวันงานประจำป 2551 ของ Inver House การประชาสัมพันธ
การดื่มอยางรับผิดชอบ คือ การให Lisa Nicoll แสดงเดี่ยว
ในละครที่ชื่อวา “การยอมรับ” (Acceptance) เพื่อสื่อใหเห็นถึง
ผลกระทบของการดืม่ แอลกอฮอลอยางผิดๆ ในเดือนตุลาคม 2551
ในชวงสัปดาหของการปลูกจิตสำนึกเรื่องการดื่มแอลกอฮอล
(Alcohol Awareness Week) Inver House ไดอุปถัมภการ
แสดงละครชุด “การยอมรับ” (Acceptance) ตามโรงเรี ยน
มัธยมตางๆ ในประเทศสก็อตแลนด
นอกเหนือจากนี้ Inver House ยังไดเสนอการกำหนดคุณสมบัตใิ หม
ของการประกอบอาชีพในประเทศสก็อตแลนด หรือ Scottish
Vocational Qualification สำหรับอุตสาหกรรมสุราโดยเฉพาะ
และในป 2551 Inver House ไดบริจาคเงินจำนวน 13,871 ปอนด
ใหแกองคกรการกุศลตางๆ ซึ่งพนักงานหลายคนของตนเปน
สมาชิกอยู
ไทยเบฟยังมีกิจกรรมในประเทศสิงคโปรซึ่งเราจดทะเบียนหุน
บริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ดวย เราเขารวมกิจกรรมอยางเชน
Bull Charge ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพยสงิ คโปร ดวยการใหการ
สนับสนุนดานการเงิน เปนประจำทุกป
ดวยสินคาเบียรทอ่ี อกเสียงวาชาง หรือแปลวา ชางสำหรับคนไทย
จึงเปนขอผูกมัดของเราที่จะตองอนุรักษชางอยางเต็มที่ ดังนั้น
เราจึงสนับสนุนองคการอนุรักษสัตวปาของสิงคโปร โดยรับ
อุปการะชางพลายชะวัง ซึ่งเปนชางในสวนสัตวไนทซาฟารีที่
ไดรับความนิยมแหงหนึ่งในสิงคโปร เงินบริจาคของเราจึงชวย
ใหพนักงานมีโอกาสทำวิจัยเกี่ยวกับชาง และเพื่อการอนุรักษ
ชางของพวกเขาใหมีความอยูดีกินดี
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1 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
		 “ คนไทยรักพระเจ้าอยู่หัว ”
2 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
		 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
		 “ รู้รักสามัคคี ”
3 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
		 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
		 “ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ”
4 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
		 “ เกษตรวิถีไทย ”

1

2

3

4

PR Talk
ในรอบปี 2551 มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมากมาย แต่สิ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกคนยึดมั่น คือความจงรักภักดี
ต่อในหลวงอันเป็นสายธารที่เคารพเทิดทูนยิ่งใหญ่ต่อเนื่องตลอดมา เมื่อพุทธศักราช 2550 ในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีร่วมกับคนไทยทุกคน
ด้วยการจัดประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน
•
•
•
•

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “ คนไทยรักพระเจ้าอยู่หัว ”
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ “ รู้รักสามัคคี ”
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในหัวข้อ “ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ”
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “ เกษตรวิถีไทย ”

โดยคณะกรรมการโครงการฯได้นำเอาแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจต่างๆ ตลอดจนความรู้สึกที่คนไทยรัก
และเทิดทูนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาตัง้ เป็นหัวข้อจนได้ภาพถ่ายร่วมเข้าประกวดเป็นจำนวนถึง 3,000 ภาพ
สะท้อนมุมมอง เรือ่ งราวและคุณค่าแห่งแผ่นดินไทย ความจงรักภักดีตอ่ ชาติและพระมหากษัตริย์ ความรักสมัครสมาน
สามัคคีที่มีต่อกัน รวมไปถึงวิถีชีวิตอาชีพด้านเกษตรของราษฎรไทย อย่างครบถ้วน
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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1 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมมอบผ้าห่มให้กับ
ผู้ประสบภัยหนาว โครงการ “ ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ” ปีที่ 9
2 ช้างเอฟเวอร์ตัน ฟุตบอลอคาเดมี สถาบันฟุตบอลเพื่อความเป็นหนึ่ง 
เปิดอบรมเยาวชนไทย
3 สต๊าฟโค้ช จากสโมสรเอฟเวอร์ตัน ฟุตบอลอคาเดมี ฝึกอบรมทักษะ
การเล่นฟุตบอลกับเยาวชนไทย
4 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ปั่นจักรยานร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โครงการ   
“ ไทยเบฟรวมใจลดโลกร้อน ” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จ.กำแพงเพชร
5-6 ดารา นักแสดง ประชาชน ร่วมกิจกรรม เรื่องเล่าเรารักแม่ เนื่องในโอกาส
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2551 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ปี 2 5 5 1
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นอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางไทยเบฟใหความสำคัญดวยการมีสวนเกี่ยวของ ยังไดแสดงออกถึงความรักความหวงใยในสังคม
หรือสายสัมพันธครอบครัวที่อบอุน ความผูกพันระหวางแมกับลูก เชน กิจกรรม “ เรื่องเลาเรารักแม ” เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ
12 สิงหาคม 2551 โดยเชิญชวนคูแมลูกบอกเลาเรื่องราวความผูกพันความประทับใจที่มีตอกัน มีการรวมกิจกรรมระหวางแมลูก
ที่โรงละครสยามนิรมิต โดยมีทั้งดารา นักแสดง และประชาชน จำนวน 1,000 คูเขารวมกิจกรรม
และกิจกรรมสำคัญที่ไทยเบฟยึดมั่นตอปณิธานมาอยางตอเนื่องในการทุมเทเพื่อสังคมไทยสมกับปฏิญาณ คนไทยใหกันได คือ
โครงการ ไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว ซึ่งไดดำเนินตอเนื่องมาเปนเวลา 9 ปแลว ดวยการมอบผาหมครั้งละจำนวน 200,000 ผืน
นำความอบอุนสูพี่นองคนไทยใน 15 จังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสาน และการกาวสูปที่ 10 ในป 2552 นี้ ผาหมคลายความหนาว
ครบจำนวน 2 ลานผืนของโครงการ ไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว จะถึงมือพี่นองคนไทยอีกจำนวนหนึ่ง เปนกาวที่เดินตอไปของ
ไทยเบฟเพื่อสรางความอบอุนใหกับพี่นองคนไทย
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังไดริเริ่มโครงการรณรงคเพื่อสิ่งแวดลอม ดวยความหวงใยสังคมโลกในอนาคต ตระหนักถึงภาวะโลกที่
รอนขึ้น และเปนปญหาที่โลกกำลังเผชิญกับความทาทายครั้งใหม ดวยการจัดตั้ง โครงการ ไทยเบฟลดโลกรอน ขึ้นใหสอดคลอง
กับภาวะของการรับผิดชอบรวมกันของสังคมโลก โดยเริม่ กิจกรรมจัดปาฐกถา “ ลดโลกรอน ตามรอยพอ ” โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
และรวมกิจกรรมรณรงครวมกันกับพี่นองประชาชน นักเรียน นักศึกษาหนวยงานราชการใน 6 จังหวัด เปนจุดเริ่มตนที่จะขยาย
ความรวมมือไปสูทุกภาคสวนในการหวงใยโลกรวมกัน
ทางดานการผลิตบริษัทยังไดริเริ่มโครงการผลิตพลังงานทดแทน โดยใชพลังงานทางชีวภาพจากกระบวนการผลิต มาผลิตเปนกาซ
ชีวภาพเพื่อใชทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งไดริเริ่มโครงการไปแลว 5 โรงงานไดแกที่จังหวัดบุรรี ัมย ขอนแกน อุบลราชธานี ปราจีนบุรี
และสุราษฎรธานี
ในสวนของการสนับสนุนทางดานกีฬา ประเภทที่โดดเดนเห็นไดชัดคือการจัดตั้งสถาบันฟุตบอลเพื่อความเปนหนึ่ง ชางเอฟเวอรตัน
ฟุตบอลอคาเดมี กิจกรรมที่ไทยเบฟจัดตั้งขึ้นเพื่อสอนทักษะการเลนฟุตบอลใหกับเยาวชนไทย โดยไดรับความรวมมือจากทาง
สโมสรฟุตบอลเอฟเวอรตันสงกลุมสตาฟโคชผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรม อันนับเปนกาวที่สองตอเนื่องจากการสงเยาวชนไทยไปฝก
ฟุตบอลที่สโมสรเอฟเวอรตัน ในโครงการชางไทยไปเอฟเวอรตัน กิจกรรมดังกลาวมีเยาวชนใหความสนใจรวมโครงการประมาณ
1,000 คน และมีกลุมสตาฟโคชคนไทยไดรับการฝกอบรมและถายทอดการเรียนรู เทคนิค แทคติกตางๆ ของการเลนฟุตบอล
อยางมืออาชีพตามแบบฉบับของเอฟเวอรตันอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับโครงการนี้ทางสโมสรเอฟเวอรตันจะสงกลุมสตาฟโคชมาปละ
2 ครั้ง ทางไทยเบฟจึงรวมมือกับสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยใหมี โครงการ ชางสรางโคช เปดหลักสูตรอบรมโคชในระดับ
เอ บี และซีไลเซนส ภายใตหลักสูตรของสมาพันธฟุตบอลเอเชีย (AFC) ทั้งนี้อาจารยชาญวิทย ผลชีวิน อดีตโคชทีมชาติไทย
ซึ่งมีผลงานมากมายไดรับเขาเปนผูอำนวยการฝกอบรมใหกับกิจกรรม
ในดานอื่นๆ เชน การศึกษา สุขอนามัย สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม ไทยเบฟ มุงมั่นที่จะมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมตางๆ
และสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยนและชวยเหลือตอสังคมสวนรวมมาโดยตลอด จึงมั่นใจไดเสมอวาปณิธานและนโยบายของ
บริษัทที่วา “ คนไทยใหกันได ” จะยังคงเปนแนวทางที่บริษัทจะยึดมั่นทำคุณประโยชนเพื่อสังคมตลอดไป
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ÃÒÂ§Ò¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2551

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน ดังมีรายนามตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายสถาพร
นายคนึง
นายมนู
นายอึ้ง

กวิตานนท
ฦๅไชย
เลียวไพโรจน
ตัก พัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีผูบริหารระดับสูง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
และผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ เขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระ
สำคัญ สรุปไดดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2551 กอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให
มั่นใจวา งบการเงินดังกลาวถูกตอง เชื่อถือได เปดเผยขอมูลสำคัญอยางครบถวน เพียงพอ และเปนไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยถือหลักความโปรงใสและ
การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเปนหลักในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และเปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
3. ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ผานการกำกับดูแลและการตรวจสอบของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำป 2551 ของหนวยงานตรวจสอบภายใน กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ผานการรับทราบผลการปฏิบัติงานและใหแนวทางในการปฏิบัติงานแกหนวยงานตรวจสอบภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการประชุมทุกครั้งใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางตอเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ โดยไมพบขอบกพรองของ
การควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญ และงบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สำหรับป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำป 2552 และไดใหความเห็นชอบคาสอบบัญชีประจำป 2552 ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาสอบบัญชีตอไป

สถาพร กวิตานนท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ 2552

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํ า ป 2 5 5 1
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
ในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่าง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
(มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
การเปิดเผยข้อมูลถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในงบการเงินพื้นฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย แต่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 35 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลเหล่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือสอบทานต่อการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้

(นิตยา เชษฐโชติรส)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4439
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2552
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งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ
2551
สินทรัพย์			

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6 1,916,991,944 2,587,796,039
3,964,488
9,168,240
เงินลงทุนชั่วคราว
7
9,122,852
114,185,085
ลูกหนี้การค้า
5, 8 1,514,403,074 1,956,547,276
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
5
41,437,542
4,371,057 3,648,410,367 3,916,012,461
สินค้าคงเหลือ
9 29,729,437,189 28,277,662,781
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
10 1,726,518,933 1,428,372,765
13,657,399
8,481,487
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 34,937,911,534 34,368,935,003 3,666,032,254 3,933,662,188
									
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน									
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
11
111,655,630
124,518,368 77,161,702,065 71,470,329,894
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
7
10,518,325
5,633,579
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
5
57,898,194
5,797,615 5,588,704,560 9,418,243,969
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
12 39,578,157,819 44,639,782,574
55,517,479
71,600,623
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
13 3,178,327,451 1,007,145,861
36,299,363
16,165,989
สิทธิการเช่า
14
111,853,986
121,927,347
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
15 2,068,924,619 2,132,228,836
335,191,250
344,564,250
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 45,117,336,024 48,037,034,180 83,177,414,717 81,320,904,725
									
รวมสินทรัพย์		 80,055,247,558 82,405,969,183 86,843,446,971 85,254,566,913

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

122

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ
2551
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
16 8,701,361,743 5,998,233,815 5,246,160,794
เจ้าหนี้การค้า
5, 17 3,389,385,495 2,640,052,639
หุ้นกู้ระยะยาวมีประกันที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี
16
- 3,000,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี
16 5,325,000,000 1,755,000,000 5,325,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
5, 16
126,227,153
69,686,546 3,931,773,159
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น		
7,000,000
7,000,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		 2,189,514,076 2,783,232,721
137,920,639
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
18 2,982,587,156 3,497,752,050
137,146,461
รวมหนี้สินหมุนเวียน		 22,721,075,623 19,750,957,771 14,778,001,053

4,797,684,522
3,000,000,000
1,755,000,000

2,115,288,548
146,248,940
161,542,579
11,975,764,589
									
หนี้สินไม่หมุนเวียน									
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
16 3,265,000,000 5,400,000,000 3,265,000,000 5,400,000,000

เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
5, 16
2,221,378
270,000 8,725,000,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
69,617,368
160,106,627
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		 3,336,838,746 5,560,376,627 11,990,000,000
รวมหนี้สิน		 26,057,914,369 25,311,334,398 26,768,001,053

6,540,500,000
117,900
11,940,617,900
23,916,382,489

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ
2551
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น									
ทุนจดทะเบียน		 29,000,000,000 29,000,000,000 29,000,000,000 29,000,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		 25,110,025,000 25,110,025,000 25,110,025,000 25,110,025,000
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
4 (19,732,229,338) (16,201,122,879)
ส่วนเกินทุน
19								
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		 17,215,736,603 17,215,736,603 17,215,736,603 17,215,736,603
การแปลงค่างบการเงิน		 (1,503,025,118) (208,076,374)
การตีราคาและการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม		 4,262,802,105 4,388,935,374
กำไรสะสม									
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
19 2,900,000,000 2,900,000,000 2,900,000,000 2,900,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		 25,505,762,741 22,644,726,217 14,849,684,315 16,112,422,821
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท		 53,759,071,993 55,850,223,941 60,075,445,918 61,338,184,424
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		
238,261,196 1,244,410,844
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		 53,997,333,189 57,094,634,785 60,075,445,918 61,338,184,424
									
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		 80,055,247,558 82,405,969,183 86,843,446,971 85,254,566,913

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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งบกําไรขาดทุน
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม
		
หมายเหตุ
2551
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
5								

รายได้
รายได้จากการขาย		 105,257,338,378 105,107,854,242
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
ดอกเบี้ยรับ		
36,544,092
46,293,684
เงินปันผล		
100,029
22,189,477
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
11
525,878,633
รายได้อื่น
21
379,825,875
292,199,091
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
26,603,216
28,641,891
รวมรายได้		 106,226,290,223 105,497,178,385

2,522,777,132 2,577,305,358
509,518,424
775,352,387
5,345,108,398 18,985,153,408
216,460,581
6,044
13,125,293
89,521,384
8,606,989,828 22,427,338,581
									
ค่าใช้จ่าย
5								
ต้นทุนขาย		 76,555,924,169 73,824,389,203
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
22 14,079,091,867 14,737,703,236 1,217,013,424 1,154,217,891
ค่าใช้จ่ายอื่น		
5,280,526
73,499,244
รวมค่าใช้จ่าย		 90,640,296,562 88,635,591,683 1,217,013,424 1,154,217,891
									
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้		 15,585,993,661 16,861,586,702 7,389,976,404 21,273,120,690
ดอกเบี้ยจ่าย
24
680,941,746 1,050,194,743 1,050,321,180 1,577,560,366
ภาษีเงินได้
25 4,298,961,167 4,868,398,343
320,486,480
277,248,227 								
กำไรสำหรับปี		 10,606,090,748 10,942,993,616 6,019,168,744 19,418,312,097
									
ส่วนของกำไรที่เป็นของ									
ผู้ถือหุ้นของบริษัท		 10,341,843,037 10,628,197,372 6,019,168,744 19,418,312,097
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		
264,247,711
314,796,244
กำไรสำหรับปี		 10,606,090,748 10,942,993,616 6,019,168,744 19,418,312,097
									
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
27
0.41
0.42
0.24
0.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
		
งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)
		
ส่วนเกินทุน
กำไรสะสม						
จัดสรรเป็น		
รวมส่วนของ
ส่วนของ		
			 ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ			 การตีราคาและ
			
ที่ออกและ ปรับโครงสร้าง
ส่วนเกิน
การแปลงค่า การเปลี่ยนแปลง
สำรองตาม
ยังไม่ได้
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
รวมส่วน
		
หมายเหตุ
ชำระแล้ว
ทางธุรกิจ
มูลค่าหุ้น
งบการเงิน ในมูลค่ายุติธรรม
กฎหมาย
จัดสรร
เฉพาะบริษัท
ส่วนน้อย
ของผู้ถือหุ้น
			 (บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550		 25,110,025,000 (17,141,406,365) 17,215,736,603 (19,508,334) 6,586,263,579 1,700,000,000 19,102,445,355 52,553,555,838
505,629 52,554,061,467
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
4
795,570,699
795,570,699 1,016,618,394 1,812,189,093
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว		 25,110,025,000 (16,345,835,666) 17,215,736,603 (19,508,334) 6,586,263,579 1,700,000,000 19,102,445,355 53,349,126,537 1,017,124,023 54,366,250,560
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น												
สำหรับปี 2550												
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ 		
- (2,197,328,205)
- 134,521,429 (2,062,806,776)
134,636 (2,062,672,140)
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของ												
- (188,568,040)
(188,568,040)
- (188,568,040)
หน่วยงานในต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายสุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรง												
- (188,568,040) (2,197,328,205)
- 134,521,429 (2,251,374,816)
134,636 (2,251,240,180)
ในส่วนของผู้ถือหุ้น		
กำไรสำหรับปี
4
- 245,132,189
- 10,383,065,183 10,628,197,372 314,796,244 10,942,993,616
รวมส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้			 245,132,189
- (188,568,040) (2,197,328,205)
- 10,517,586,612
8,376,822,556 314,930,880 8,691,753,436
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา												
- 41,163,464
41,163,464
การถือหุ้น		
ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย												
(21,326)
(21,326)
ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ		
สำรองตามกฎหมาย		
- 1,200,000,000 (1,200,000,000)
เงินปันผล
28
- (5,775,305,750) (5,775,305,750)
(465,469) (5,775,771,219)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยก่อนการปรับ												
- (100,419,402)
(100,419,402) (128,320,728) (228,740,130)
โครงสร้างธุรกิจ		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550		 25,110,025,000 (16,201,122,879) 17,215,736,603 (208,076,374) 4,388,935,374 2,900,000,000 22,644,726,217 55,850,223,941 1,244,410,844 57,094,634,785

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
		
งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)
		
ส่วนเกินทุน
กำไรสะสม						
			 ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ			 การตีราคาและ
จัดสรรเป็น		
รวมส่วนของ
ส่วนของ		
			
ที่ออกและ ปรับโครงสร้าง
ส่วนเกิน
การแปลงค่า การเปลี่ยนแปลง
สำรองตาม
ยังไม่ได้
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
รวมส่วน
		
หมายเหตุ
ชำระแล้ว
ทางธุรกิจ
มูลค่าหุ้น
งบการเงิน ในมูลค่ายุติธรรม
กฎหมาย
จัดสรร
เฉพาะบริษัท
ส่วนน้อย
ของผู้ถือหุ้น
			 (บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551		 25,110,025,000 (17,141,406,365) 17,215,736,603 (208,076,374) 4,388,935,374 2,900,000,000 22,644,726,217 54,909,940,455 42,871,512 54,952,811,967
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
4
940,283,486
940,283,486 1,201,539,332 2,141,822,818
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว		 25,110,025,000 (16,201,122,879) 17,215,736,603 (208,076,374) 4,388,935,374 2,900,000,000 22,644,726,217 55,850,223,941 1,244,410,844 57,094,634,785
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 												
สำหรับปี 2550												
จำหน่ายบริษัทย่อย
11
- (126,133,269)
(126,133,269)
- (126,133,269)
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของ												
หน่วยงานในต่างประเทศ		
- (1,294,948,744)
- (1,294,948,744)
- (1,294,948,744)
ค่าใช้จ่ายสุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรง												
- (1,294,948,744) (126,133,269)
- (1,421,082,013)
- (1,421,082,013)
ในส่วนของผู้ถือหุ้น		
กำไรสำหรับปี		
- 198,899,263
- 10,142,943,774 10,341,843,037 264,247,711 10,606,090,748
รวมส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้		
- 198,899,263
- (1,294,948,744) (126,133,269)
- 10,142,943,774
8,920,761,024 264,247,711 9,185,008,735
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง												
- (1,059,805,649) (1,059,805,649)
ในอัตราการถือหุ้น		
ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย												
4
- (3,053,254,586)
- (3,053,254,586)
- (3,053,254,586)
ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
จำหน่ายบริษัทย่อย
11
- (512,122,062)
(512,122,062)
- (512,122,062)
เงินปันผล
28
- (7,281,907,250) (7,281,907,250)
(220,784) (7,282,128,034)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยก่อน												
การปรับโครงสร้างธุรกิจ		
- (164,629,074)
(164,629,074) (210,370,926) (375,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551		 25,110,025,000 (19,732,229,338) 17,215,736,603 (1,503,025,118) 4,262,802,105 2,900,000,000 25,505,762,741 53,759,071,993 238,261,196 53,997,333,189

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กำไรสำหรับปี		
เงินปันผล
28
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551		

		

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
และ 1 มกราคม 2551		
25,110,025,000

25,110,025,000
17,215,736,603

17,215,736,603

-

-

2,900,000,000

2,900,000,000

6,019,168,744
(7,281,907,250)
14,849,684,315

16,112,422,821

6,019,168,744
(7,281,907,250)
60,075,445,918

61,338,184,424

งบการเงินเฉพาะกิจการ 			
		
ส่วนเกินทุน
กำไรสะสม
			
ทุนเรือนหุ้น		
การตีราคาและ
จัดสรรเป็น		
รวมส่วน
			
ที่ออกและ
ส่วนเกิน
การเปลี่ยนแปลง
สำรองตาม
ยังไม่ได้
ของผู้ถือหุ้น
		
หมายเหตุ
ชำระแล้ว
มูลค่าหุ้น
ในมูลค่ายุติธรรม
กฎหมาย
จัดสรร
เฉพาะบริษัท
		
(บาท)							
			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550		
25,110,025,000
17,215,736,603
134,521,429
1,700,000,000
3,534,895,045
47,695,178,077
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ		
(134,521,429)
134,521,429
กำไรสำหรับปี		
19,418,312,097
19,418,312,097
รวมส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้		
(134,521,429)
19,552,833,526
19,418,312,097
สำรองตามกฎหมาย		
1,200,000,000 (1,200,000,000)
เงินปันผล
28
(5,775,305,750)
(5,775,305,750)

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551
		
หมายเหตุ
				

2550

			 19,712,357,122

22,303,599,041

2551

2550

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน									
กำไรสำหรับปี		 10,606,090,748 10,942,993,616 6,019,168,744 19,418,312,097
รายการปรับปรุง									
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		 5,021,625,110 5,267,163,561
31,410,632
28,966,567
ดอกเบี้ยรับ		
(36,544,092)
(46,293,684)
(509,518,424)
(775,352,387)
ดอกเบี้ยจ่าย		
680,941,746 1,050,194,743 1,050,321,179 1,577,560,366
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
7,582,893
5,840,827
1,554
1,164,320
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
11,846,875
131,528,253
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ชำนาญการ		
50,000,000
50,000,000
9,375,000
9,375,000
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย		 (347,350,371)
142,052,827
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน		
58,902,936
กำไรจากการจำหน่ายและตัดบัญชี									
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
(28,315,105)
(138,540,490)
(402,075)
(63,880,601)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน		 (525,878,633)
(216,460,581)
(6,044)
เงินปันผล		
- (5,345,108,398) (18,985,153,408)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
(26,603,216)
(28,641,891)
ภาษีเงินได้		 4,298,961,167 4,868,398,343
320,486,480
277,248,227
1,359,274,111

1,488,234,137

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน									
ลูกหนี้การค้า		
425,929,901
(342,918,800)
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
(37,143,014)
45,410,241
25,591,633 1,293,629,337
สินค้าคงเหลือ		 (1,104,424,037)
217,460,135
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		 (298,351,354)
540,229,179
(5,175,912)
8,507,390
เจ้าหนี้การค้า		
746,387,479
37,239,921
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
59,948,269
(151,816,525)
45,171,352
16,230,422
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		 (361,028,311) (1,209,422,289)
34,623,593
(139,223,931)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
(59,404,210)
(15,834,161)
(117,900)
117,900
จ่ายภาษีเงินได้		 (4,892,679,811) (4,276,918,657) (328,814,781) (178,791,025)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 		 14,191,592,034 17,147,028,085 1,130,552,096 2,488,704,230
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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งบกระแสเงินสด
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม
2551
		
หมายเหตุ
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน																		
รับดอกเบี้ย
36,667,611
46,449,270
540,001,954
780,791,231
รับเงินปันผล		
- 5,431,438,980 20,290,212,836
เงินลงทุนชั่วคราว		
105,062,233
(103,326,485)
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
296,767,769
7,765,385 4,041,066,340 1,908,300,440
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม		
39,465,954
39,613,566
(898,999,650) (9,065,661,600)
เงินลงทุนระยะยาว		
(4,884,746)
(1,879,961)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		 (2,514,262,039) (1,595,906,177)
(7,023,112)
(9,205,674)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง		
447,714,228 1,142,935,504
1,893,458
819,205,608
ซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน		
(44,683,527)
(32,589,748)
(25,087,589)
(8,595,148)
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนลดลง		
50,352,369
11,202,716
สิทธิการเช่า		
294,800
(43,338,000)
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น		
13,304,217
(8,790,220)
(2,000)
(3,582,600)
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย		 (6,334,248,277) (253,930,304) (6,253,195,840) (114,999,310)
เงินรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
1,590,953,318
- 1,590,953,318
7,820
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(6,317,496,090)
(791,794,454) 4,421,045,859 14,596,473,603

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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งบการเงินรวม
2551
		
หมายเหตุ
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย		 (730,951,187) (1,142,353,029) (1,106,570,730) (1,708,451,681)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท		 (7,281,907,250) (5,775,305,750) (7,281,907,250) (5,775,305,750)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		
(220,784)
(465,469)
เงินปันผลของบริษัทย่อย
ก่อนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ		 (375,000,000) (228,740,130)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น									
จากสถาบันการเงิน		 2,703,127,927 (1,158,155,126)
448,476,273 1,768,125,256
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นมีประกัน		
- (2,200,000,000)
- (2,200,000,000)
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวมีประกัน		 (3,000,000,000) (2,300,000,000) (3,000,000,000) (2,300,000,000)
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
- (4,615,231,380) 3,948,200,000 (8,776,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		 3,190,000,000 5,400,000,000 3,190,000,000 5,400,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		 (1,755,000,000) (3,500,000,000) (1,755,000,000) (3,500,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		 (7,249,951,294) (15,520,250,884) (5,556,801,707) (17,091,632,175)
						

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
624,144,650
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		 2,587,796,039
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ้นปี		 (1,294,948,745)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 6 1,916,991,944

834,982,747
1,941,381,331

(5,203,752)
9,168,240

(6,454,342)
15,622,582

(188,568,039)
2,587,796,039

3,964,488

9,168,240

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

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

สารบัญ

หมายเหตุ สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
รายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
และการซื้อธุรกิจ
รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
		
		

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย
ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
กำไรต่อหุ้น
เงินปันผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไม่ได้ใช้
การจัดประเภทบัญชีใหม่
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2546 โดยที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่าย เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และไม่ผสมแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์เพื่อการอุตสาหกรรม อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป ขนมปัง เส้นบะหมี่ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ รวมทั้งกิจการ
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้
				
ประเทศที่
บริษัทถือหุ้นร้อยละ
		 ชื่อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ
กิจการจัดตั้ง
2551
2550
บริษัทย่อยทางตรง
1. บริษัท เบียร์ ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ผลิตเบียร์ น้ำดื่มและน้ำโซดา
ไทย
100.00 100.00
2. บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ผลิตเบียร์ น้ำดื่มและน้ำโซดา
ไทย
100.00 100.00
3. บริษัท แสงโสม จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
4. บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
5. บริษัท มงคลสมัย จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
6. บริษัท ธนภักดี จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
7. บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
8. บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
9. บริษัท อธิมาตร จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
10. บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
11. บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
12. บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
13. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
14. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ 					
		 ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
15. บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
16. บริษัท นทีชัย จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
17. บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
18. บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด
ผลิตสุรา
ไทย
100.00 100.00
19. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
ผลิตแอลกอฮอล์
ไทย
- 100.00
20. บริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ไทย
100.00 100.00
21. บริษัท ป้อมกิจ จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ไทย
100.00 100.00
22. บริษัท ป้อมคลัง จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ไทย
100.00 100.00
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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		 ชื่อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2551

2550

บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)
23. บริษัท ป้อมโชค จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ไทย
100.00 100.00
24. บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ไทย
100.00 100.00
25. บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายเบียร์
ไทย
100.00 100.00
26. บริษัท นำยุค จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
27. บริษัท นำกิจการ จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
28. บริษัท นำพลัง จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
29. บริษัท นำเมือง จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
30. บริษัท นำนคร จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
31. บริษัท นำธุรกิจ จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
32. บริษัท ทิพย์ชโลธร จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายเบียร์และสุรา
ไทย
100.00 100.00
33. บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายเบียร์และสุรา
ไทย
100.00 100.00
34. บริษัท สุราทิพย์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
35. บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
36. บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
37. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
จำหน่ายปุ๋ยและ		
		 (เดิมชื่อบริษัท ปุ๋ยไบโอนิค จำกัด)
จำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
38. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
ผลิตและจำหน่าย		
100.00 100.00
		 (เดิมชื่อบริษัท มหาราษฎรการเกษตร จำกัด)
เครื่องดื่มชูกำลัง
ไทย
39. บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
จัดจำหน่ายกากน้ำตาล
ไทย
99.72 99.72
40. บริษัท อาหารเสริม จำกัด
จัดจำหน่ายอาหารสัตว์
ไทย
100.00 100.00
41. บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล
จัดจำหน่ายวัสดุและบริการ			
		 (ประเทศไทย) จำกัด
จัดซื้อจัดจ้าง
ไทย
100.00 100.00
42. บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
ผลิตอิฐและจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
43. บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด
ผลิตถังไม้โอ๊ค
ไทย
100.00 100.00
44. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด				
		 (เดิมชื่อบริษัท บางนาโลจิสติค จำกัด)
จัดจำหน่ายขวด
ไทย
100.00 100.00
45. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
บริการขนส่ง
ไทย
100.00 100.00
46. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
นำเข้าและส่งออกสุรา/				
			
ทำการตลาดในต่างประเทศ				
			
และตัวแทนจำหน่าย				
			
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
ไทย
100.00 100.00
47. บริษัท ธนสินธิ จำกัด
ก่อสร้าง
ไทย
100.00 100.00
48. บริษัท ทศภาค จำกัด
ธุรกิจโฆษณา
ไทย
100.00 100.00
49. International Beverage Holdings Limited
ธุรกิจลงทุน
ฮ่องกง
100.00 100.00
50. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่
ผลิตเบียร์ น้ำดื่มและ				
		 (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำโซดา
ไทย
100.00 100.00
51. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด					
		 (เดิมชื่อบริษัท ที.ซี.ซี.สากลการค้า จำกัด)
ถือครองเครื่องหมายการค้า
ไทย
100.00 100.00
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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		 ชื่อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)
52. บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
			
53. บริษัท เบียร์อาชา จำกัด
			
54. บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด
55. บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด
56. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
			
			

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2551

2550

ถือครองเครื่องหมายการค้า				
และผลิตหัวเชื้อเบียร์
ไทย
100.00 100.00
ถือครองเครื่องหมายการค้า				
และผลิตหัวเชื้อเบียร์
ไทย
100.00 100.00
ธุรกิจลงทุน
ไทย
100.00 100.00
ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม
ไทย
100.00
กิจการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น				
และผลิตและจำหน่าย				
อาหารและเครื่องดื่ม
ไทย
89.93 43.90

บริษัทย่อยทางอ้อม				
จัดจำหน่ายสุรา
ไทย
99.90 99.90
57. บริษัท สุราไทยทำ จำกัด #
58. บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จำกัด #
ผลิตและจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
59. บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จำกัด #
ผลิตและจำหน่ายสุรา
ไทย
100.00 100.00
60. บริษัท เมืองกิจ จำกัด #
จัดหาไม้โอ๊ค
ไทย
100.00 100.00
61. บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด #
ประกอบกิจการเหมืองแร่
ไทย
- 100.00
62. บริษัท แพนแอลกอฮอล์ จำกัด #
ผลิตและจำหน่ายน้ำส้มสายชู
ไทย
100.00 100.00
63. บริษัท บางเลนการเกษตร จำกัด #
กิจการเพาะปลูกพืชผล				
			
ทางการเกษตร
ไทย
- 100.00
64. บริษัท วิทยาทาน จำกัด
ประชาสัมพันธ์ 				
			
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไทย
100.00 100.00
65. InterBev (Singapore) Limited
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สิงคโปร์
100.00 100.00
66. InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กัมพูชา
100.00 100.00
67. InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาเลเซีย
100.00 100.00
68. Best Spirits Company Limited
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ฮ่องกง
100.00 100.00
69. International Beverage Holdings (UK)				
		 Limited
ธุรกิจลงทุน
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
70. บริษัท ประมวลผล จำกัด
ผลิตและจำหน่ายสุรา
ไทย
97.98 80.82
71. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด ผลิตและจำหน่าย				
			
น้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง				
			
และตัวแทนจำหน่ายสุรา
ไทย
99.83 83.20
72. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
ผลิตและจำหน่าย				
			
อาหารและเครื่องดื่ม
ไทย
89.93 43.90
73. บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
ร้านอาหารบะหมี่ญี่ปุ่น
ไทย
89.93 43.90
					
บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม *				
74. International Beverage Holdings Limited					
		 USA, Inc. ##
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สหรัฐอเมริกา
100.00 100.00
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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		 ชื่อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2551

2550

75. Blairmhor Limited #
ธุรกิจลงทุน
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
76. Inver House Distillers Limited
ผลิตและจำหน่ายสุรา
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
77. Blairmhor Distillers Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
78. Wee Beastie Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
79. Speyburn-Glenlivet Distillery Company					
		 Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
80. The Knockdhu Distillery Company Limited # หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
81. The Pulteney Distillery Company Limited # หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
82. The Balblair Distillery Company Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
83. R. Carmichael & Sons Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
84. J MacArthur Junior & Company Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
85. Mason & Summers Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
86. Hankey Bannister Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
87. James Catto & Company Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
88. Glen Calder Blenders Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
89. Moffat & Towers Limited #
หยุดดำเนินกิจการ
สหราชอาณาจักร 100.00 100.00
						
บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม **				
90. Liquorland Limited
ลิขสิทธิ์
สหราชอาณาจักร 49.49 49.49
91. Inver House Polska Limited
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โปแลนด์
44.00 44.00
92. Inver House Distribution SA #
หยุดดำเนินกิจการ
ฝรั่งเศส
50.02 50.02
*
**
#
##

บริษัทย่อยของ International Beverage Holdings (UK) Limited
บริษัทร่วมของ International Beverage Holdings (UK) Limited
ปัจจุบันบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ประกอบกิจการ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 International Beverage Holdings (UK) Limited ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ International
Beverage Holdings Limited USA, Inc. จาก International Beverage Holdings Limited

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท ประมวลผล จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 600, 369 หุ้น ในราคาหุ้นละ 135 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 81 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2551 บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนร้อยละ 75
จำนวน 2 ครั้ง และดำเนินการเพิ่มทุนหลังจากนั้น การลดทุนจดทะเบียนครั้งแรกจากเดิมจำนวนเงิน 100 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 25
ล้านบาท และการลดทุนครั้งที่สองจากจำนวน 25 ล้านบาท เป็นจำนวน 6.25 ล้านบาท หลังจากนั้นจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน
600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 60.625 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 606.25 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 บริษัท แพนแอลกอฮอล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อซื้อ
หุ้นสามัญส่วนใหญ่ในบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้
จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
กลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหว่างปี 2550 ต่อไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่อง

งบกระแสเงินสด
สัญญาเช่า
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการกู้ยืม
การนำเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
งบการเงินระหว่างกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญาก่อสร้าง
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

การใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงเหล่านี้ ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญกับงบการเงินของบริษัท
ในระหว่างปี 2551 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่หลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีที่ได้
ปรับปรุงใหม่เหล่านี้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33
งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท งบการเงินนี้
ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมา
จากประสบการณ์ ในอดีต และปัจจัยต่างๆ รวมถึงการประเมินผลกระทบที่สำคัญต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท
อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและ
งวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้
จำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 4
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 31
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 32

การรวมธุรกิจ
การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
การจัดประเภทของสัญญาเช่า

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
(ก) เกณฑ์ในการทำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทใน
บริษัทร่วม
รายการที่มีสาระสำคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำงบการเงินรวม
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการ
กำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัท
ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน
ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญสิ้นสุดลง
เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันจากบริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุด
รับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม
การรวมธุรกิจ
การรวมธุรกิจบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อธุรกิจ ต้นทุนการซื้อธุรกิจบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ส่งมอบตราสารทุนที่ออก และ
หนี้สินที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน รวมถึงรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อธุรกิจ
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยสินทรัพย์ หนี้สินและหนี้สินที่อาจ
จะเกิดขึ้นเหล่านั้น จะถูกบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่รับโอนมา
(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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กิจการในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ในงบดุล
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิด
รายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกไว้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่าย
เงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ได้แสดงเป็นรายการนอกงบดุล
(ฆ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้
จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
(จ) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ต้นทุนของวัตถุดิบ พัสดุบรรจุ สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูปคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย
ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้า
ระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น
ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพย์ ได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน
เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในงบกำไรขาดทุน
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในงบดุล
การจำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน
(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่
ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ซึ่งอยู่ระหว่างการสร้างและพัฒนาเพื่อใช้เองในอนาคต จะจัดประเภทบัญชีภายใต้หมวด ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
แสดงในราคาทุนจนกว่าการสร้างหรือพัฒนาแล้วเสร็จ
สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญา
เช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของ
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่
ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่
สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำไรขาดทุน
สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างสม่ำเสมอพอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาที่ดินทุกๆ สามถึงห้าปีหรือ
เมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าที่ดิน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่าง
อย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบดุล
มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ยกเว้นกรณีที่เคย
ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในงบกำไรขาดทุนแล้ว จะบันทึกเฉพาะส่วนที่ตีมูลค่าเพิ่มในครั้งหลังเกินกว่าส่วนที่เคย
บันทึกมูลค่าลดลงของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนสำหรับ
มูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำนวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์
ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จำหน่ายจะโอนจากส่วน
ของผู้ถือหุ้นไปยังกำไรสะสมและไม่รวมในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตแก่กลุ่มบริษัทเกินกว่าที่ ได้เคยประเมินได้จาก
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายที่เกิดขึ้นในภายหลังอื่นๆ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
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ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละ
รายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ถังไม้โอ๊ค
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน
ยานพาหนะ

3-20
10-40
2-30
4-40
10-20
3-10
3-10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินั้น
กลุ่มบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับค่าความนิยม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ตามที่ได้กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
ค่าความนิยมที่ได้มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551
ค่าความนิยมที่ได้รับรู้ไว้ก่อนหน้า แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ยกมาวันที่ 1 มกราคม 2551 แสดงในราคาตามบัญชีสุทธิเสมือนราคาทุนใหม่ โดยการกลับ
รายการค่าตัดจำหน่ายสะสมหักกับราคาทุนเดิมของค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่ได้มาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551
ค่าความนิยมแสดงในราคาทุน ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุน
การวัดมูลค่าหลังการรับรู้เริ่มแรก
ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ในกรณีเงินลงทุนบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ค่าความนิยมได้ถูกรวมใน
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมา และมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจาก
การด้อยค่า
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ค่าตัดจำหน่าย
ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงและวิธีจำนวนผลผลิตตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด
สิทธิการดำเนินกิจการ

3-10
10
4
10

ปี
ปี
ปี
ปี

(วิธีเส้นตรง)
(วิธีเส้นตรง)
(วิธีจำนวนผลผลิต)
(วิธีเส้นตรง)

(ฌ) สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
(ญ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่จำกัดและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้ใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่า
ทุกปีและเมื่อมีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน
เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่า
ในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน จะบันทึกใน
งบกำไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) แสดงในราคาทุน
(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว
และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจ
ประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

142

(ฑ) ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างต้นทุนในการรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ ณ วันที่รวมธุรกิจ (ยกเว้นกิจการ
ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน จะปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม) โดยบริษัทได้ปรับปรุง
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น และจะตัดจำหน่ายเมื่อขายเงินลงทุนออกไป
(ฒ) รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่
รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ
เมื่อผลงานบริการตามสัญญาที่ให้สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญา จะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนโดยคำนวณจาก
ความสำเร็จของกิจกรรมบริการตามสัญญา ณ วันที่ในงบดุล หากมูลค่าของผลงานตามสัญญาไม่อาจประมาณได้อย่างน่าเชือ่ ถือ รายได้ตาม
สัญญาจะบันทึกเท่ากับต้นทุนที่คาดว่าจะได้รับคืน
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง
เมื่อผลงานการก่อสร้างตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาและต้นทุนที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุน
โดยคำนวณจากความสำเร็จของกิจกรรมงานก่อสร้างตามสัญญา ณ วันที่ในงบดุล ขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างคำนวณโดยวิธีอัตรา
ร้อยละของความสำเร็จของงานก่อสร้างซึ่งประเมินโดยวิศวกรของโครงการ ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้น
ของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่ง
ตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ ในการความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล
(ณ) ค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าดำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้
ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทัง้ สิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีทมี่ ีรายการดังกล่าว
รายจ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็น
ต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมา
ใช้เองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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การวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีที่ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเกิดขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
(ด) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปี
ที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่คำนวณภาษีเงินได้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
ที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

4. รายการภายใต้การควบคุมเดียวกันและการซื้อธุรกิจ
รายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
บริษัทได้จัดตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อรวมธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกันคือ ครอบครัว สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ จำนวน 89 บริษัท ที่มีการดำเนินงานแยกต่างหากจากกันมารวมกันเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกัน
ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2549 โดยก่อนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ธุรกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็น
ผู้ควบคุมบริษัท
เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมบริษัทมีอำนาจในการควบคุมธุรกิจและการดำเนินงานของกิจการที่โอนมาให้แก่บริษัททั้งก่อน
และหลังปรับโครงสร้างทางธุรกิจ งบการเงินรวมจึงได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์การรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้นการโอน
ธุรกิจและการดำเนินงานจะถูกบันทึกบัญชีด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกับวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
เหล่านั้นจะถูกบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่รับโอนมา
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทได้ซื้อส่วนได้เสียร้อยละ 43.9 ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย “โออิชิ” จาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยผู้ถือหุ้นใหญ่โดยลำดับสูงสุดเป็นผู้ควบคุม
โออิชิทั้งก่อนและหลังการซื้อธุรกิจดังกล่าว งบการเงินรวมจึงได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์การรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
งบดุลรวมได้จัดทำขึ้นโดยแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของโออิชิเสมือนว่าการซื้อธุรกิจได้เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2550 ดังนั้นงบการเงินรวมสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้มีการปรับปรุงเพื่อรวมสินทรัพย์ หนี้สินและการดำเนินงานของโออิชิที่ได้ซื้อในระหว่างปี 2551 โดย
สินทรัพย์และหนี้สินแสดงในมูลค่าตามบัญชีของโออิชิที่ซื้อมา ภายหลังการปรับปรุงรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ควบคุมบริษัท
งบกำไรขาดทุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมได้รวมผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดเสมือนว่าธุรกิจและการดำเนินงานของโออิชิ
ได้ถูกซื้อมาตั้งแต่ต้นปี 2550
ผลต่างระหว่างค่าตอบแทนตามสัญญาที่บริษัทซื้อส่วนได้เสียร้อยละ 43.9 ในโออิชิจำนวนเงิน 3,053 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิของโออิชิ ณ วันที่เกิดรายการเฉพาะส่วนของบริษัทจำนวนเงิน 974 ล้านบาท แสดงเป็นผลต่างจากการปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจจำนวนเงิน 2,079 ล้านบาท
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การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ได้ปรับปรุงใหม่ ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
ต่องบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และงบกำไรขาดทุนรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปได้ดังนี้
				
งบการเงินรวม			
			
ยอดคงเหลือตาม
ผลกระทบของ
ยอดคงเหลือ
			
ที่รายงานไว้เดิม
รายการปรับปรุง
หลังปรับปรุง
				
(ล้านบาท)
ปี 2550						
งบดุล						
สินทรัพย์รวม
79,527
2,879
82,406
หนี้สินรวม
24,574
737
25,311
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
(17,141)
940
(16,201)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
43
1,201
1,244
ส่วนของผู้ถือหุ้น
54,953
2,142
57,095
						
ปี 2549						
งบดุล						
สินทรัพย์รวม
85,579
2,485
88,064
หนี้สินรวม
33,025
673
33,698
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
(17,141)
795
(16,346)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
1
1,016
1,017
ส่วนของผู้ถือหุ้น
52,554
1,812
54,366
						
ปี 2550						
งบกำไรขาดทุน						
กำไรสำหรับปี
10,385
558
10,943
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.41
0.01
0.42
การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นของโออิชิอีกจำนวน 86,295,662 หุ้น ซึ่งคิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 46.03 ของ
โออิชิ ในส่วนที่เหลือที่บริษัทไม่ได้ถือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้น
โดยชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดจำนวน 3,199.94 ล้านบาท ซึ่งรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่บริษัทจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนจำนวน 7
ล้านบาท
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สินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ถูกซื้อ ณ วันที่ซื้อธุรกิจประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
						 (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
287
ลูกหนี้การค้า
191
สินค้าคงเหลือ
133
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
670
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
67
สินทรัพย์อื่น
53
เจ้าหนี้การค้า
(244)
หนี้สินอื่น
(135)
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้
1,022
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
2,178
สิ่งตอบแทนในการซื้อที่ได้จ่ายไป
3,200
						
เงินสดที่ได้รับ
(287)
กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิ
2,913

5. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้น
หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือ
ในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัท
ควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้
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		 ชื่อกิจการ

ประเทศที่
จัดตั้ง/ สัญชาติ

1. บริษัท เบียร์ ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ไทย
2. บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ไทย
3. บริษัท แสงโสม จำกัด
ไทย
4. บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
ไทย
5. บริษัท มงคลสมัย จำกัด
ไทย
6. บริษัท ธนภักดี จำกัด
ไทย
7. บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
ไทย
8. บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
ไทย
9. บริษัท อธิมาตร จำกัด
ไทย
10. บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด
ไทย
11. บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ไทย
12. บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
ไทย
13. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
ไทย
14. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ 		
		 ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
ไทย
15. บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
ไทย
16. บริษัท นทีชัย จำกัด
ไทย
17. บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
ไทย
18. บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด
ไทย
19. บริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด
ไทย
20. บริษัท ป้อมกิจ จำกัด
ไทย
21. บริษัท ป้อมคลัง จำกัด
ไทย
22. บริษัท ป้อมโชค จำกัด
ไทย
23. บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด
ไทย
ไทย
24. บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด
25. บริษัท นำยุค จำกัด
ไทย
26. บริษัท นำกิจการ จำกัด
ไทย
27. บริษัท นำพลัง จำกัด
ไทย
28. บริษัท นำเมือง จำกัด
ไทย
29. บริษัท นำนคร จำกัด
ไทย
30. บริษัท นำธุรกิจ จำกัด
ไทย
31. บริษัท ทิพย์ชโลธร จำกัด
ไทย
32. บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
ไทย
33. บริษัท สุราทิพย์ จำกัด
ไทย
34. บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด
ไทย
35. บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
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		 ชื่อกิจการ

ประเทศที่
จัดตั้ง/ สัญชาติ

36. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด		
		 (เดิมชื่อบริษัท ปุ๋ยไบโอนิค จำกัด)
ไทย
37. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด		
		 (เดิมชื่อบริษัท มหาราษฎรการเกษตร จำกัด)
ไทย
38. บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
ไทย
39. บริษัท อาหารเสริม จำกัด
ไทย
40. บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล		
		 (ประเทศไทย) จำกัด
ไทย
41. บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
ไทย
42. บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด
ไทย
43. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด		
		 (เดิมชื่อบริษัท บางนาโลจิสติค จำกัด)
ไทย
44. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ไทย
45. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ไทย
46. บริษัท ธนสินธิ จำกัด
ไทย
47. บริษัท ทศภาค จำกัด
ไทย
48. International Beverage Holdings Limited
ฮ่องกง
49. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ 		
		 (ประเทศไทย) จำกัด
ไทย
50. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด		
		 (เดิมชื่อบริษัท ที.ซี.ซี.สากลการค้า จำกัด)
ไทย
51. บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
ไทย
52. บริษัท เบียร์อาชา จำกัด
ไทย
53. บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด
ไทย
54. บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด
ไทย
55. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ไทย
56. บริษัท สุราไทยทำ จำกัด
ไทย
57. บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จำกัด
ไทย
58. บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จำกัด
ไทย
59. บริษัท เมืองกิจ จำกัด
ไทย
60. บริษัท แพนแอลกอฮอล์ จำกัด
ไทย
61. บริษัท วิทยาทาน จำกัด
ไทย
62. InterBev (Singapore) Limited
สิงคโปร์
63. InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
กัมพูชา
64. InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
มาเลเซีย
65. Best Spirits Company Limited
ฮ่องกง
66. International Beverage Holdings (UK) Limited
สหราชอาณาจักร
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.72
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 89.93
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.90
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
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ประเทศที่
จัดตั้ง/ สัญชาติ

67. บริษัท ประมวลผล จำกัด
ไทย
68. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
ไทย
69. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
ไทย
70. บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
ไทย
71. International Beverage Holdings Limited
สหรัฐอเมริกา
		 USA, Inc.		
72. Blairmhor Limited
สหราชอาณาจักร
				
73. Inver House Distillers Limited
สหราชอาณาจักร
				
74. Blairmhor Distillers Limited
สหราชอาณาจักร
				
75. Wee Beastie Limited
สหราชอาณาจักร
				
76. Speyburn-Glenlivet Distillery Company
สหราชอาณาจักร
		 Limited		
77. The Knockdhu Distillery Company Limited
สหราชอาณาจักร
				
78. The Pulteney Distillery Company Limited
สหราชอาณาจักร
				
79. The Balblair Distillery Company Limited
สหราชอาณาจักร
				
80. R. Carmichael & Sons Limited
สหราชอาณาจักร
				
81. J MacArthur Junior & Company Limited
สหราชอาณาจักร
				
82. Mason & Summers Limited
สหราชอาณาจักร
				
83. Hankey Bannister Limited
สหราชอาณาจักร
				
84. James Catto & Company Limited
สหราชอาณาจักร
				
85. Glen Calder Blenders Limited
สหราชอาณาจักร
				
86. Moffat & Towers Limited
สหราชอาณาจักร
				

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 97.98
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.83
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 89.93
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 89.93
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ประเทศที่
จัดตั้ง/ สัญชาติ

87. Liquorland Limited
สหราชอาณาจักร
				
88. Inver House Polska Limited
โปแลนด์
				
89. Inver House Distribution SA
ฝรั่งเศส
				
90. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
ไทย
91. บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด
ไทย
92. บริษัท บางเลนการเกษตร จำกัด
ไทย
93. บริษัท พิเศษกิจ จำกัด
ไทย
94. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จำกัด
ไทย
95. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด
ไทย
96. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ไทย
97. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
ไทย
98. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด		
		 (เดิมชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000)		
		 จำกัด)
ไทย
99. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
ไทย
100. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
ไทย
101. บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด		
		 (เดิมชื่อบริษัท ที.ซี.ซี. แคปปิตอล แลนด์		
		 จำกัด)
ไทย
102. บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย 		
		 จำกัด (มหาชน)
ไทย
103. บริษัท บางนากลาส จำกัด
ไทย
104. บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด
ไทย
105. บริษัท สยามประชาคาร จำกัด
ไทย
106. บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ไทย
107. บริษัท น้ำตาลทิพย์ (1999) จำกัด
ไทย
108. บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ไทย
109. บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จำกัด
ไทย
110. บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จำกัด
ไทย
111. บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด
ไทย
112. บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ไทย
113. บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด
ไทย
114. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
ไทย
		 เรียกร้องนิวโนเบิล		
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.90
เป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 44.00
เป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.02
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน
ส่วนใหญ่ทางอ้อม
150

			
		 ชื่อกิจการ

ประเทศที่
จัดตั้ง/ สัญชาติ

115. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
ไทย
		 เรียกร้องไดนามิค แอสเส็ทส์		
116. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
ไทย
		 เรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน		
117. บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย)
ไทย
		 จำกัด		
118. บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
ไทย
		 จำกัด		
119. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ไทย
				
120. บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
ไทย
				
121. Great Oriole Limited
British Virgin Islands
122. Madrigal Trading Limited
British Virgin Islands
123. บริษัท กล้วย กล้วย จำกัด
ไทย
				
124. บริษัท โอ.จี.ที. จำกัด
ไทย
				
125. บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัด
ไทย
				

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน
ส่วนใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหน่วยลงทุน
ส่วนใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและ
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและ
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและ
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 50
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
กรรมการของบริษัทย่อยทางตรงเป็นกรรมการของ
บริษัท กล้วย กล้วย จำกัด
กรรมการของบริษัทย่อยเป็นญาติกับกรรมการ
บริษัท โอ.จี.ที. จำกัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติกับ
ผู้มีอำนาจควบคุม

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการกำหนดราคา

ขายสินค้าสำเร็จรูป
การให้บริการ
ซื้อสินค้า / วัตถุดิบ
การรับบริการ
ซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อขายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย
			

ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราตลาด
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราตลาด
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงร่วมกันกับผู้ถือหุ้นโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย
จากธนาคารพาณิชย์

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
บริษัทย่อย							
2,523
2,577
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
เงินปันผล
5,345
18,985
ซื้อเงินลงทุน
9,180
ดอกเบี้ยรับ
506
773
ดอกเบี้ยจ่าย
549
732
รายได้อื่น
4
9
ค่าใช้จ่ายอื่น
101
67
							
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน							
604
471
ขายสินค้า
การให้บริการ
13
14
ซื้อวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ
5,386
4,827
โสหุ้ยการผลิต
181
225
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
5
1,027
819
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
3
32
ขายเงินลงทุน (ดูหมายเหตุประกอบ							
1,591
1,591
งบการเงินข้อที่ 11)
ดอกเบี้ยจ่าย
66
รายได้อื่น
682
173
217
64
ค่าใช้จ่ายอื่น
410
305
81
73
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
27
29
							
294
276
278
262
ค่าตอบแทนกรรมการ
							

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน							
53
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โอ.จี.ที. จำกัด
52
49
6
3
บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัด
บริษัท พิเศษกิจ จำกัด
2
3
อื่นๆ
3
5
รวม
116
60
-

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น
ลูกหนี้อื่น

2551
รวม

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น
ลูกหนี้อื่น

2550
เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น
รวม
(ล้านบาท)

ลูกหนี้อื่น

2551
รวม

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้อื่น

2550
รวม

บริษัทย่อย
บริษัท เบียร์ ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
1,452
34
1,486
1,786
54
1,840
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
13
13
26
26
บริษัท แสงโสม จำกัด
160
7
167
6
6
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
2
2
2
2
บริษัท มงคลสมัย จำกัด
1
1
1
1
บริษัท ธนภักดี จำกัด
1
1
1
1
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
1
1
182
3
185
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
614
12
626
8
8
บริษัท อธิมาตร จำกัด
3
3
3
3
บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด
3
3
3
3
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
3
3
4
4
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
3
3
3
3
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
12
12
9
9
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ 													
ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
1
1
1
1
บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
243
3
246
519
5
524
บริษัท นทีชัย จำกัด
2
2
219
3
222
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
418
2
420
431
7
438
บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด
2
2
3
3
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
124
7
131
บริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด
9
9
9
9
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด
9
9
16
16
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด
7
7
7
7
บริษัท ป้อมโชค จำกัด
8
8
9
9
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด
3
3
5
5
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด
5
5
7
7
บริษัท นำยุค จำกัด
255
15
270
85
12
97

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น
ลูกหนี้อื่น

2551
รวม

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น
ลูกหนี้อื่น

2550
เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น
รวม
(ล้านบาท)

ลูกหนี้อื่น

2551
รวม

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้อื่น

2550
รวม

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน													
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
33
33
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2
2
Best Wishes Co., Ltd.
2
2
บริษัท พิเศษกิจ จำกัด
1
1
2
2
อื่นๆ
3
3
2
2
รวมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
41
41
4
4
รวม
41
41
4
4
3,336
312
3,648
3,548
368
3,916

บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษัท นำกิจการ จำกัด
26
26
21
21
บริษัท นำพลัง จำกัด
10
10
8
8
บริษัท นำเมือง จำกัด
11
11
9
9
บริษัท นำนคร จำกัด
6
6
5
5
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด
8
8
7
7
บริษัท ทิพย์ชโลธร จำกัด
31
31
120
38
158
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
38
38
42
42
บริษัท สุราทิพย์ จำกัด
13
13
17
17
บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด
2
2
3
3
บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด
2
2
1
1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
9
9
67
67
International Beverage Holdings Limited
12
1
13
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด													
(เดิมชื่อบริษัท ที.ซี.ซี. สากลการค้า จำกัด)
3
3
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด
2
2
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล จำกัด									
(เดิมชื่อบริษัท บางนาโลจิสติค จำกัด)
1
1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
185
1
186
บริษัท ทศภาค จำกัด
2
2
รวมบริษัทย่อย
3,336
312
3,648
3,548
368
3,916

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว
ลูกหนี้อื่น

2551
รวม

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว
ลูกหนี้อื่น

2550
เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว
รวม
(ล้านบาท)
ลูกหนี้อื่น

2551
รวม

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้อื่น

2550
รวม

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จำกัด
26
26
3
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ									
สิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
9
9
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
8
8
8
บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จำกัด
3
3
บริษัท กล้วย กล้วย จำกัด
4
4
อื่นๆ
12
12
2
2
รวมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
58
58
6
6
11
รวม
58
58
6
6
5,578
11

9,411

3
8
11
5,589

7
7
7

-

7
7
9,418

-

2,820
2,820
4,210
4,210
7
7
286
286
168
168
785
785
106
106
804
804
565
565
109
109
96
96
88
88
61
61
859
859
540
540
600
600
1,145
1,145
111
111
155
155
209
209
290
290
196
196
14
14
425
425
340
340
5,578
5,578
9,411
9,411
														

บริษัทย่อย
บริษัท เบียร์ ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนภักดี จำกัด
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
บริษัท นทีชัย จำกัด
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท นำยุค จำกัด
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด
รวมบริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

สรุปเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

3,336
5,578
8,914

3,548
9,411
12,959

(ล้านบาท)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		
เงินให้กู้ยืมระยะยาว		
รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

-

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น							
บริษัทย่อย							
3,548
9,367
ณ วันที่ 1 มกราคม		
เพิ่มขึ้น		
1,129
1,070
ลดลง		
(1,341)
(6,889)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
3,336
3,548
							
เงินให้กู้ยืมระยะยาว							
บริษัทย่อย							
9,411
5,501
ณ วันที่ 1 มกราคม		
เพิ่มขึ้น		
877
4,686
ลดลง		
(4,710)
(776)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
5,578
9,411

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) 157

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน							
การดำเนินงานของบริษัทย่อย		
99
10
9,237
13,126
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์		
208
รวม		
99
10
9,237
13,334
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน							
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		
740
471
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด		
137
139
บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัด		
12
46
บริษัท พิเศษกิจ จำกัด		
12
10
อื่นๆ		
17
14
รวม		
918
680
-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

158

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น

รวม

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินรวม
เจ้าหนี้อื่น

2550
เงินกู้ยืม
ระยะสั้น
รวม
(ล้านบาท)
เจ้าหนี้อื่น

2551
รวม

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เจ้าหนี้อื่น

2550
รวม

บริษัทย่อย
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
387
16
403
129
12
141
บริษัท แสงโสม จำกัด
1
1
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
57
1
58
บริษัท มงคลสมัย จำกัด
1
1
บริษัท ธนภักดี จำกัด
28
1
29
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
1
1
บริษัท อธิมาตร จำกัด
118
1
119
45
45
บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด
213
1
214
50
50
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
203
1
204
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
166
1
167
1
1
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์													
ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
184
1
185
193
2
195
บริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด
1
1
39
2
41
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด
1
1
80
4
84
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด
1
1
29
2
31
บริษัท ป้อมโชค จำกัด
2
2
25
2
27
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด
1
1
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด
1
1
1
1
บริษัท นำกิจการ จำกัด
672
4
676
406
2
408
บริษัท นำพลัง จำกัด
160
160
บริษัท นำเมือง จำกัด
330
1
331
บริษัท นำนคร จำกัด
224
1
225
100
100
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด
228
1
229
65
65
บริษัท ทิพย์ชโลธร จำกัด
94
1
95
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
308
1
309
189
9
198
บริษัท สุราทิพย์ จำกัด
132
1
133
10
5
15
บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด
1
1
81
1
82
บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด
32
1
33
64
1
65
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด													
(เดิมชื่อบริษัท ปุ๋ยไบโอนิค จำกัด)
106
106
121
121
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
60
60
22
22

เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2551

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น

2551
รวม

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น

2550
เงินกู้ยืม
ระยะสั้น
รวม
(ล้านบาท)
เจ้าหนี้อื่น

2551
รวม

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เจ้าหนี้อื่น

2550
รวม

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน													
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
53
53
บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล													
(ประเทศไทย) จำกัด
15
15
10
10
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
13
13
11
11
12
12
7
7
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
12
12
14
14
2
2
2
2
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
7
7
บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด
5
5
10
10
1
1
1
1
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด													
(เดิมชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย 													
(2000) จำกัด)
2
2
20
20
อื่นๆ
19
19
5
5
รวมกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
126
126
70
70
15
15
10
10
รวม
126
126
70
70
3,803
129
3,932
2,040
75
2,115

บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษัท อาหารเสริม จำกัด
35
35
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล 													
(ประเทศไทย) จำกัด
10
1
11
บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
3
3
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด													
(เดิมชื่อบริษัท บางนาโลจิสติค จำกัด)
30
30
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
150
1
151
บริษัท ทศภาค จำกัด
25
67
92
14
14
International Beverage Holdings Limited
1
1
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1
1
177
3
180
บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
1
1
1
1
บริษัท เบียร์อาชา จำกัด
35
35
บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด
28
28
รวมบริษัทย่อย
3,803
114
3,917
2,040
65
2,105

เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืม
ระยะยาว
เจ้าหนี้อื่น

รวม

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

งบการเงินรวม
เจ้าหนี้อื่น

2550
เงินกู้ยืม
ระยะยาว
รวม
(ล้านบาท)
เจ้าหนี้อื่น

2551
รวม

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เจ้าหนี้อื่น

2550
รวม

บริษัทย่อย
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
3,418
3,418
2,910
2,910
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
158
158
90
90
บริษัท ธนภักดี จำกัด
107
107
บริษัท มงคลสมัย จำกัด
154
154
104
104
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
146
146
บริษัท อธิมาตร จำกัด
151
151
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
70
70
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
76
76
133
133
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์													
ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
173
173
210
210
บริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด
302
302
329
329
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด
165
165
682
682
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด
307
307
309
309
บริษัท ป้อมโชค จำกัด
452
452
426
426
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด
118
118
115
115
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด
345
345
284
284
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด
130
130
บริษัท นำเมือง จำกัด
40
40
บริษัท นำนคร จำกัด
80
80
บริษัท นำกิจการ จำกัด
718
718
บริษัท ทิพยชโลธร จำกัด
150
150
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
182
182
101
101
บริษัท สุราทิพย์ จำกัด
156
156
บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด
296
296
178
178
บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด
166
166
78
78

เงินกู้ยืมระยะยาวและ
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2551

เงินกู้ยืม
ระยะยาว
เจ้าหนี้อื่น

2551
รวม

เงินกู้ยืม
ระยะยาว
เจ้าหนี้อื่น

2550
เงินกู้ยืม
ระยะยาว
รวม
(ล้านบาท)
เจ้าหนี้อื่น

2551
รวม

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เจ้าหนี้อื่น

2550
รวม

เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เป็นสกุลเงินบาท

								
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน									
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
2
2
รวม
2
2
8,725
-

8,725

6,540

-

6,540

บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
22
22
บริษัท อาหารเสริม จำกัด
35
35
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล													
(ประเทศไทย) จำกัด
25
25
10
10
บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
25
25
10
10
บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด
47
47
71
71
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
50
50
บริษัท ทศภาค จำกัด
10
10
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่													
(ประเทศไทย) จำกัด
290
290
320
320
บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
166
166
107
107
บริษัท เบียร์อาชา จำกัด
55
55
13
13
รวมบริษัทย่อย
8,725
8,725
6,540
6,540

เงินกู้ยืมระยะยาวและ
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

สรุปเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

3,803
8,725
12,528

2,040
6,540
8,580

(ล้านบาท)
เงินกู้ยืมระยะสั้น		
เงินกู้ยืมระยะยาว		
รวมเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

-

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
เงินกู้ยืมระยะสั้น							
บริษัทย่อย							
2,040
12,984
ณ วันที่ 1 มกราคม		
เพิ่มขึ้น		
2,465
459
ลดลง		
(702)
(11,403)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
3,803
2,040
							
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน							
4,615
ณ วันที่ 1 มกราคม		
ลดลง		
(4,615)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
							
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
4,615
2,040
12,984
ณ วันที่ 1 มกราคม		
เพิ่มขึ้น		
2,465
459
ลดลง		
(4,615)
(702)
(11,403)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
3,803
2,040
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เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
เงินกู้ยืมระยะยาว							
บริษัทย่อย							
6,540
4,372
ณ วันที่ 1 มกราคม		
เพิ่มขึ้น		
2,939
2,443
ลดลง		
(754)
(275)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
8,725
6,540
สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุน
บริษัททำสัญญากับบริษัทย่อยหลายแห่งในการให้บริการด้านงานสนับสนุนซึ่งได้แก่ งานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ บัญชี การเงิน
ประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายนอก เทคโนโลยี กฎหมาย เลขานุการและทะเบียนหุ้น และตรวจสอบภายใน มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และหากไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาก่อนสัญญาหมดอายุภายใน 30 วัน
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับกันต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการในอัตราร้อยละ 0.5
ของรายได้หลักของบริษัทย่อย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 มีการปรับอัตราค่าบริการด้านงานสนับสนุนดังกล่าวเป็นร้อยละ 1 ของรายได้หลัก การปรับอัตราค่าบริการ
เกิดจากการพัฒนาสินค้าใหม่ การทดลองและทดสอบคุณภาพ วิเคราะห์ วิจัยและสำรวจตลาดสำหรับสินค้าใหม่และการจัดหาข้อมูลต่างๆ
สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันในการรับบริการการดูแลรักษาและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจ่ายชำระค่าเช่าระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์และค่าบริการเป็นรายเดือน ตลอดอายุสัญญา
เป็นระยะเวลา 5 ปี
สัญญาบริการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มบริษัททำสัญญากับบริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อให้ทำหน้าที่ในการจัดซื้อ
สินค้าและจัดหาบริการต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่กลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่า
สินค้าและบริการที่ซื้อมา ภายใต้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างนี้
สัญญาซื้อขายกากน้ำตาล
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายกากน้ำตาลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งเพื่อนำมา
จำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท ซึ่งกำหนดว่าผู้ขายจะขายกากน้ำตาลให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวตามเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ จำนวน
ราคา คุณภาพ การส่งมอบและรับมอบ การชำระเงิน ความรับผิดชอบ การชั่งน้ำหนักและเก็บตัวอย่างวิเคราะห์กากน้ำตาล และการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของกากน้ำตาล เป็นต้น ซึ่งได้ตกลงร่วมกัน โดยผู้ขายต้องจัดหากากน้ำตาลตามสัญญาดังกล่าว
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สัญญาซื้อขายขวดแก้ว
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (เดิมชื่อบริษัท บางนาโลจิสติค จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายขวดแก้ว
กับบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพือ่ นำมาจำหน่ายให้กบั บริษทั ย่อยอืน่ ในกลุม่ บริษทั เป็นระยะเวลา
สองปีแปดเดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยตกลงซื้อขวดแก้วในราคาและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า
- บริษัทย่อยสามบริษัทได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้ากับบริษัท เบียร์ช้าง จำกัด บริษัท เบียร์อาชา จำกัด และบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทย่อยจะได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้า “ตราช้าง” “ตราอาชา” และ
“ตราเฟดเดอร์บรอย” สำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำ น้ำโซดา เบียร์ เบียร์สดและเบียร์ทำจากข้าวมอลท์ โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
อนุญาตให้ใช้สิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ ณ หน้าโรงงาน (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หักด้วยภาษีสรรพสามิตและเงิน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทย่อย 12 บริษัท ในการให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า
สำหรับสุราขาวและสุราผสมเชี่ยงชุนตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยตกลงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอนุญาตการใช้เครื่องหมายการค้าใน
อัตราขวดละ 0.50 – 1.50 บาท ตามขนาดบรรจุ
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้า
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้ากับบริษัทย่อย 2 บริษัท
เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มในราคาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม
2551 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ ได้ 						
ภายในหนึ่งปี		
178
146
22
22
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี		
267
256
31
32
ส่วนที่เกินห้าปี		
5
23
รวม		
450
425
53
54
			
ภาระผูกพันอื่นๆ							
สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
101
142
101
142
สัญญาจ้างควบคุมดูแลการผลิตเบียร์		
29
30
สัญญาซื้อกากน้ำตาล		
42
สัญญาอื่นๆ		
5
17
17
รวม		
172
177
118
159
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

1
3
4

1
8
9

(ล้านบาท)
เงินสดในมือ		
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน		
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์		
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง		
รวม		

27
379
1,374
137
1,917

40
1,204
856
488
2,588

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน							
1,770
2,414
4
9
การดำเนินงานของบริษัทย่อย		
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา		
146
174
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง		
1
รวม		
1,917
2,588
4
9

7. เงินลงทุนอื่น
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
เงินลงทุนชั่วคราว							
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน		
9
8
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล		
106
			
9
114
							
เงินลงทุนระยะยาวอื่น							
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล		
9
2
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด		
6
8
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน		
(4)
(4)
			
11
6
-						
รวม		
20
120
-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจำนวนเงิน 8.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3.875 ต่อปี และร้อยละ 4.25 ต่อปี พันธบัตรมีอายุประมาณ 3-6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2551 และปี 2556 บริษัทย่อยทางอ้อม
ได้นำพันธบัตรดังกล่าวไปค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าทั้งจำนวน
ต่อมาในระหว่างปี 2551 บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลจำนวนเงิน 6.5 ล้านบาท ในวันครบกำหนดไถ่ถอน และ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.90 ต่อปี และครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2557
เงินลงทุนอื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของ
บริษัทย่อย

8. ลูกหนี้การค้า
งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

-

-

(ล้านบาท)
5
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
รวม		
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี		

116
1,565
1,681
(167)
1,514
29

60
2,052
2,112
(155)
1,957
22

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
110
58
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		
เกินกำหนดชำระ :							
5
2
น้อยกว่า 3 เดือน		
6 - 12 เดือน		
1
-			
			
116
60
กิจการอื่น ๆ							
1,117
1,412
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		
เกินกำหนดชำระ :							
284
364
น้อยกว่า 3 เดือน		
3 - 6 เดือน		
11
64
6 - 12 เดือน		
12
72
-
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งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

-

-

(ล้านบาท)
มากกว่า 12 เดือน		
			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
สุทธิ		
รวม		

141
1,565
(167)
1,398
1,514

140
2,052
(155)
1,897
1,957

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 180 วัน
ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน							
1,501
1,866
การดำเนินงานของบริษัทย่อย		
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา		
13
90
สกุลเงินอื่นๆ		
1
รวม		
1,514
1,957
-

9. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

-

-

(ล้านบาท)
สินค้าสำเร็จรูป		
สุราเก็บบ่ม		
สินค้าระหว่างผลิต		
วัตถุดิบ		
พัสดุบรรจุ		
อะไหล่		
อื่นๆ		
			
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง		
รวม		

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

14,534
8,582
3,656
1,856
655
458
436
30,177
(448)
29,729

13,582
8,310
3,769
2,053
593
455
311
29,073
(795)
28,278
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ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน
74,926 ล้านบาท (2550: 72,654 ล้านบาท)

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

6
1
5
2
14
14

3
4
1
8
8

(ล้านบาท)
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า		
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 		
เงินมัดจำ		
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		
ภาษีโรงเรือนจ่ายล่วงหน้า		
อื่นๆ		
			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
สุทธิ		

578
343
295
226
141
14
147
1,744
(17)
1,727

583
214
92
135
107
154
163
1,448
(20)
1,428

ยอดสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน							
การดำเนินงานของบริษัทย่อย		
1,722
1,427
14
8
สกุลเงินเหรียญยูโร		
5
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา		
1
รวม		
1,727
1,428
14
8
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

71,470
6,253
899
(1,374)
(86)
77,162

63,595
115
9,065
(1,305)
71,470

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม		
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
ซื้อเงินลงทุน		
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย		
จำหน่าย		
คืนทุน		
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทำงบการเงินรวม		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		

124
27
(39)
112

135
29
(34)
(6)
124

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปีมีดังนี้
งบการเงินรวม
สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ

ทุนชำระแล้ว

2551
2550 2551
		
		
(ร้อยละ)
บริษัทร่วม
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม
49.49
49.49
69
Liquorland Limited
Inver House Polska Limited
44.00
44.00
8
Inver House Distribution SA
50.02
50.02
2
79
รวม			

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

2550

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้เสีย

เงินปันผลรับ

2551

2551

2550

2551

2550

124
124

-

-

2550

(ล้านบาท)

69
8
2
79

18
4
1
23

18
4
1
23

112
112

-
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สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
2551
2550		
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชำระแล้ว
วิธีราคาทุน
2551

บริษัทย่อยทางตรง				
บริษัท เบียร์ ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
100.00
100.00
5,550
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
100.00
100.00
6,600
บริษัท แสงโสม จำกัด
100.00
100.00
7,500
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
100.00
100.00
900
บริษัท มงคลสมัย จำกัด
100.00
100.00
700
บริษัท ธนภักดี จำกัด
100.00
100.00
700
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
100.00
100.00
700
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
100.00
100.00
4,000
บริษัท อธิมาตร จำกัด
100.00
100.00
900
บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด
100.00
100.00
800
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
100.00
100.00
800
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
100.00
100.00
700
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
100.00
100.00
5,000
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่
แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
100.00
100.00
1,800
บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
100.00
100.00
900
บริษัท นทีชัย จำกัด
100.00
100.00
800
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
100.00
100.00
800
บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด
100.00
100.00
500
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
100.00
บริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด
100.00
100.00
10
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด
100.00
100.00
10
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด
100.00
100.00
10
บริษัท ป้อมโชค จำกัด
100.00
100.00
10
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด
100.00
100.00
10
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด
100.00
100.00
10
บริษัท นำยุค จำกัด
100.00
100.00
10
บริษัท นำกิจการ จำกัด
100.00
100.00
10
บริษัท นำพลัง จำกัด
100.00
100.00
10
บริษัท นำเมือง จำกัด
100.00
100.00
10
บริษัท นำนคร จำกัด
100.00
100.00
10
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด
100.00
100.00
10

2550

2551

เงินปันผลรับ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
5,550
6,600
7,500
900
700
700
700
4,000
900
800
800
700
5,000

12,500
12,500
7,500
900
691
697
700
4,000
900
800
800
700
5,000

12,500
12,500
7,500
900
700
700
700
4,000
900
800
800
700
5,000

117
858
59
12
22
39
492
94
132
102
108
230

2,259
2,277
750
307
57
85
628
273
398
340
190
-

1,800
900
800
800
500
800
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1,800
888
800
766
510
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1,800
889
800
766
510
1,374
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

52
99
42
101
126
105
161
33
103
233
333
138
215
131
173

70
138
157
35
66
292
570
275
534
26
382
858
1,424
387
528
238
413
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สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
2551
2550		
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชำระแล้ว
วิธีราคาทุน
2551

2550

2551

เงินปันผลรับ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)

บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)
บริษัท ทิพย์ชโลธร จำกัด
100.00
100.00
1
1
3
3
137
573
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
100.00
100.00
5
5
27
27
128
359
บริษัท สุราทิพย์ จำกัด
100.00
100.00
1
1
7
7
103
649
บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด
100.00
100.00
5
5
25
25
102
1,075
บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด
100.00
100.00
5
5
24
24
53
711
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด									
(เดิมชื่อบริษัท ปุ๋ยไบโอนิค จำกัด)
100.00
100.00
690
350
694
354
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด									
(เดิมชื่อบริษัท มหาราษฎรการเกษตร จำกัด) 100.00
100.00
200
2
200
2
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
99.72
99.72
40
40
35
35
26
165
บริษัท อาหารเสริม จำกัด
100.00
100.00
1
1
32
32
32
42
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด
100.00
100.00
1
1
34
34
20
60
บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
100.00
100.00
122
122
84
84
บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด
100.00
100.00
300
300
296
296
28
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
(เดิมชื่อบริษัท บางนาโลจิสติค จำกัด)
100.00
100.00
123
123
134
134
7
75
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
100.00
100.00
262
12
262
12
118
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
100.00
100.00
300
300
300
300
107
100
บริษัท ธนสินธิ จำกัด
100.00
100.00
20
20
24
24
6
27
บริษัท ทศภาค จำกัด
100.00
100.00
25
25
61
61
14
20
International Beverage Holdings Limited
100.00
100.00
6,841
6,760
6,841
6,760
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 100.00
100.00
1,667
1,667
4,139
4,212
135
672
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด									
(เดิมชื่อบริษัท ที.ซี.ซี.สากลการค้า จำกัด)
100.00
100.00
5
5
39
39
5
บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
100.00
100.00
1
1
4,301
4,301
114
277
บริษัท เบียร์อาชา จำกัด
100.00
100.00
1
1
130
130
51
72
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด
100.00
100.00
600
600
615
615
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)*
89.93
375
6,253
บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด
100.00
30
30
รวม			 51,391 50,917 77,162 71,470
5,345
18,985
* เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนได้รวมรายจ่ายโดยตรงที่บริษัทจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุน
ราคาตลาดสำหรับเงินลงทุนในบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวนเงิน 5,058 ล้านบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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รายการสำคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้
(ก) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด (เดิมชื่อบริษัท มหาราษฎรการเกษตร จำกัด) ได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิมจำนวนเงิน 2 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 19.8 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 198 ล้านบาท
(ข) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวนเงิน 12 ล้านบาท
เป็นจำนวนเงิน 1,012 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเรียก
ชำระเงินค่าหุ้นในคราวแรกในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท
(ค) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 International Beverage Holdings Limited ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวนเงิน 1,470 ล้าน
เหรียญฮ่องกง เป็นจำนวนเงิน 1,490 ล้านเหรียญฮ่องกง เพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยของบริษัทคือ International Beverage
Holdings Limited USA, Inc.
(ฆ) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ปุ๋ยไบโอนิค จำกัด)ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนครั้งที่สองในอัตราร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 340 ล้านบาท
(ง) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ออกเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระเงินในคราวแรกหุ้นละ 25 บาท และครั้งที่สองหุ้นละ 25 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.50 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวนเงิน 1 ล้านบาท
เป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 590,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียก
ชำระเงินค่าหุ้นในคราวแรกในอัตราร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 29.5 ล้านบาท
(จ) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ โออิชิ กรุ๊ป จากบริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวน 82,314,537 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.9 ของทุนจดทะเบียนของโออิชิ ในราคาหุ้นละ 37 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 3,045.64 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของโออิชิจากการทำคำเสนอ
ซื้อหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 86,295,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.03 ของ
ทุนจดทะเบียนของโออิชิ ในราคาหุ้นละ 37 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,192.94 ล้านบาท ผลจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมนี้
ทำให้บริษัทถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 89.93 ของทุนจดทะเบียนของโออิชิ
(ฉ) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยู่ ให้แก่
บริษัท ดำรงค์ฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,590.95 ล้านบาท ตามราคาซื้อ
และราคาขายที่ประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก The Monetary
Authority of Singapore คือ Prime Partners Corporate Finance Pte Ltd. โดยมีผลกำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
ข้างต้นและเงินลงทุนในบริษัทย่อยอีกสองแห่งของบริษัทนี้ เป็นจำนวนเงินรวม 525.88 ล้านบาท ภายหลังการโอนส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์ถาวรจำนวน 126.13 ล้านบาท และผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจจำนวน 512.12 ล้านบาท ที่เคย
บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นเข้างบกำไรขาดทุน
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							 งบการเงินรวม
			
ที่ดิน			 อาคารและ			 เครื่องติดตั้ง
			
ส่วนตี		 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและ		 และเครื่องใช้		 งานระหว่าง
		
ราคาทุน
ราคาเพิ่ม
รวม
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
ถังไม้โอ๊ค
สำนักงาน ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
							 (ล้านบาท)
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
8,385
6,587
14,972
1,161
17,159
42,597
2,783
756
2,720
2,794
เพิ่มขึ้น
357
357
1
120
282
27
74
24
955
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
731
731
กลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคา
(2,794)
(2,794)
ขาดทุนจากการตีราคา
(59)
(59)
โอน
(2)
(2)
145
720
2,230
14
(2)
(3,105)
จำหน่าย
(480)
(135)
(615)
(112)
(145)
(5)
(58)
(30)
(210)
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทำ
(1)
(1)
(1)
(62)
(46)
(17)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
8,200
4,389
12,589
1,306
17,825
44,918
2,788
786
2,712
434
และ 1 มกราคม 2551
เพิ่มขึ้น
419
419
3
195
526
20
81
80
1,053
โอน
142
172
330
57
(701)
จำหน่าย
(748)
(126)
(874)
(2)
(418)
(2,800)
(1)
(64)
(178)
(33)
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทำ
(4)
(4)
(304)
(236)
(88)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
7,867
4,263
12,130
1,449
17,470
42,738
2,719
860
2,614
753
ต้นทุนการกู้ยืมที่รับรู้เป็น
ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์								
รับรู้ในปี 2550 (หมายเหตุ 24)
4
9
อัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ในปี 2550 (ร้อยละต่อปี)
5.97
5.97
-

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13
5.97

(632)
80,733

83,358
2,377
(4,370)

(127)

84,942
1,840
731
(2,794)
(59)
(1,175)

รวม

11,221
11,221
10,304
10,304

17,901
17,901
14,067
14,067

1,286
1,286
1,131
1,131

278
278
268
268

175
9
184
117
7
124

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 10,276 ล้านบาท (2550: 4,516 ล้านบาท)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยบางแห่งที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง Negative Pledge ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 16 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม 31,238 ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีของที่ดินที่ถือครองไว้เพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตแต่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 1,202 ล้านบาท (2550: 1,721 ล้านบาท)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี					
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
8,200
4,389
12,589
747
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
8,200
4,389
12,589
747
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
7,867
4,263
12,130
804
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
7,867
4,263
12,130
804

434
434
750
750

44,631
9
44,640
39,571
7
39,578

							งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)
			
ที่ดิน			 อาคารและ			 เครื่องติดตั้ง		
สินทรัพย์
			
ส่วนตี		 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและ		 และเครื่องใช้		ระหว่างก่อสร้าง
รวม
		
ราคาทุน
ราคาเพิ่ม
รวม
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
ถังไม้โอ๊ค
สำนักงาน ยานพาหนะ
และติดตั้ง
							 (ล้านบาท)
ค่าเสื่อมราคาสะสม												
478
5,820
23,307
1,375
446
2,385
33,811
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
81
851
3,859
135
109
169
5,204
โอน
6
(14)
9
(1)
จำหน่าย
(54)
(107)
(56)
(25)
(242)
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทำ
(19)
(28)
(8)
(55)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550												
559
6,604
27,017
1,502
508
2,528
38,718
และ 1 มกราคม 2551
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
86
852
3,667
131
108
130
4,974
โอน
(3)
(33)
32
(1)
5
จำหน่าย
(1)
(188)
(1,832)
(1)
(56)
(167)
(2)
(2,247)
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทำ
1
(99)
(148)
(44)
(290)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
645
7,166
28,671
1,588
592
2,490
3
41,155

				งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
ที่ดิน		 เครื่องติดตั้ง
			
ส่วนตี		 และเครื่องใช้		 งานระหว่าง
		
ราคาทุน ราคาเพิ่ม
รวม สำนักงาน ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
รวม
					 (ล้านบาท)
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
411
134
545
95
24
210
874
เพิ่มขึ้น
5
1
6
จำหน่าย
(411)
(134)
(545)
(1)
(210)
(756)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
และ 1 มกราคม 2551
100
23
1
124
เพิ่มขึ้น
9
2
11
โอน
(1)
(1)
จำหน่าย
(3)
(3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
109
22
131
			
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
22
6
28
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
19
5
24
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551
41
11
52
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
21
5
26
จำหน่าย
(2)
(2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
62
14
76
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

-

-

-

59
47

12
8

1
-

72
55

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

-

-

26
26

24
24

(ล้านบาท)
ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการผลิต		
ส่วนที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		
รวม		

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

3,177
1,797
4,974

3,287
1,917
5,204
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
				งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)
		
ค่าความ
โปรแกรม เครื่องหมาย
ลิขสิทธิ์
สิทธิการ
		
นิยม คอมพิวเตอร์
การค้า ถ่ายทอดสด ดำเนินกิจการ
รวม
(ล้านบาท)
				
ราคาทุน
432
52
310
162
956
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
เพิ่มขึ้น
659
16
17
692
ลดลง
(162)
(162)
ผลต่างจากการแปลงค่า							
(19)
(19)
ในการจัดทำงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550							
1,072
68
327
1,467
และ 1 มกราคม 2551
เพิ่มขึ้น
2,221
26
12
6
2,265
ลดลง
(8)
(8)
ผลต่างจากการแปลงค่า							
ในการจัดทำงบการเงินรวม
(95)
(95)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
3,198
94
331
6
3,629
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
199
7
208
162
576
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
18
9
27
54
ลดลง
(162)
(162)
ผลต่างจากการแปลงค่า							
(8)
(8)
ในการจัดทำงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550							
209
16
235
460
และ 1 มกราคม 2551
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
11
26
37
ลดลง
(1)
(1)
(2)
ผลต่างจากการแปลงค่า							
ในการจัดทำงบการเงินรวม
(44)
(44)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
164
27
260
451
		

มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
863
52
92
1,007
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
3,034
67
71
6
3,178
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ล้านบาท)
16
9
25
25
1
51

ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

4
5
9
6
15

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

16
36

14. สิทธิการเช่า
		
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินรวม
(ล้านบาท)
115
43
158
158

ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

27
9
36
10
46

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551						

งบการเงินรวม
(ล้านบาท)
122
112

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

333
2
335
335

343
2
345
345

(ล้านบาท)
31
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ชำนาญการ
ที่ดินที่มิได้ใช้ประโยชน์		
เงินมัดจำ		
อื่นๆ		
			
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์		
สุทธิ		

1,779
106
105
79
2,069
2,069

1,829
106
124
88
2,147
(15)
2,132

16. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
		

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

2551

2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2550

(ล้านบาท)
ส่วนที่หมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร							
ส่วนที่มีการค้ำประกัน		
594
899
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน		
166
101
13
-

								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน								
ส่วนที่มีหนังสือสนับสนุนทางการเงิน		
228
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน		
7,713
4,998
5,233
4,798
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม								
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
8,701
5,998
5,246
4,798
หุ้นกู้ระยะยาวมีประกันที่ถึงกำหนดชำระ								
ภายในหนึ่งปี								
ส่วนที่มีการค้ำประกัน/ทำ Negative Pledge		
3,000
3,000
								

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ								
ภายในหนึ่งปี								
1,755
1,755
ส่วนที่มีการค้ำประกัน/ทำ Negative Pledge		
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2551

2550

ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน		

5,325
5,325

4,755

			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ล้านบาท)

2551

2550

5,325
5,325

4,755

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน								
5
3,803
2,040
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

			
14,026
10,753
14,374
11,593
								
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน								

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน								
3,265
5,400
3,265
5,400
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน		
								

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน								
5
8,725
6,540
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

			
รวม		

3,265
17,291

5,400
16,153

11,990
26,364

11,940
23,533

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

14,374
11,990
26,364

11,593
11,940
23,533

(ล้านบาท)
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี		
ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี		
รวม		

14,026
3,265
17,291

10,753
5,400
16,153

ลักษณะที่สำคัญต่างๆ ของเงินกู้ยืม มีดังนี้
(ก) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกำหนดชำระคืนทันทีที่เรียกคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
รวมเป็นเงินจำนวน 3,766 ล้านบาท (2550: 3,774 ล้านบาท) ซึ่งบางส่วนค้ำประกันโดยบริษัทย่อย 5 บริษัท และบางส่วนมีหนังสือ
สนับสนุนทางการเงินซึ่งออกโดยบริษัท
(ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่ง
รวมเป็นเงินจำนวน 25,148 ล้านบาท (2550: 25,950 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยตามที่สถาบันการเงินกำหนดเป็นครั้งๆ กลุ่มบริษัท
เบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นประกอบด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกลุ่มบริษัทให้แก่สถาบันการเงินภายในประเทศ เป็นเงินจำนวน
2,780 ล้านบาท และสถาบันการเงินในต่างประเทศ เป็นเงินจำนวน 228 ล้านบาท ซึ่งมีหนังสือสนับสนุนทางการเงินซึ่งออกโดยบริษัท
รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3,008 ล้านบาท (2550: 3,000 ล้านบาท)
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ในปี 2550 บริษทั ได้ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ จำนวนเงินตามหน้าตัว๋ รวม 5,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินภายในประเทศ
สองแห่ง ตั๋วแลกเงินดังกล่าวเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่เสนอขายและเปลี่ยนมือภายในกลุ่มนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
นิยามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้เริ่มชำระคืนตั๋วแลกเงินครบกำหนดตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2550 และชำระคืนเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2551 (2550: 2,000 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นจำนวนเงินตามหน้าตั๋วรวม 5,000 ล้านบาท ให้กับสถาบันการเงินภายใน
ประเทศสองแห่ง โดยมีระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระในระหว่างเดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ตั๋วแลกเงินดังกล่าว
เป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่เสนอขายและเปลี่ยนมือภายในกลุ่มนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่นิยามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ค) หุ้นกู้มีประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นหุ้นกู้ที่มีบริษัทย่อย 4 บริษัทค้ำประกันร่วมเต็มมูลค่าหุ้นกู้ และมีบริษัทย่อย 17 บริษัท
ได้ทำ Negative Pledge โดยให้ความยินยอมในการไม่นำทีด่ นิ อาคาร โรงงานและเครือ่ งจักรไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนอง จำนำ วางประกัน
หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดภาระผูกพันหรือบุริมสิทธิใดๆ ขึ้นกับสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทต้องดำรงอัตราส่วน
หนี้สินรวม (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมประจำปีที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย
หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงื่อนไขการชำระคืน ดังต่อไปนี้

ชุดที่หนึ่ง
ชุดที่สอง
ชุดที่สาม
ชุดที่สี่

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
2,500
2,200
2,300
3,000

อัตราดอกเบี้ยคงที่
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(ร้อยละต่อปี)		
4.95
22 สิงหาคม 2549
5.40
22 กุมภาพันธ์ 2550
5.55
22 สิงหาคม 2550
5.75
22 กุมภาพันธ์ 2551

เงินต้นชำระคืนทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน ดอกเบี้ยชำระทุกๆ 6 เดือน เริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 22 สิงหาคม 2549
และทางบริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ตามวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ฆ) ในปี 2549 บริษัททำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนเงิน 26,600 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน 8 แห่ง ในจำนวนนี้เงินกู้ยืมจำนวนเงิน
23,600 ล้านบาท มีระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้น 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 ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 และร้อยละ 6 ต่อปี สำหรับปีแรกและปีที่สอง
ตามลำดับ และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.5 ถึง MLR-1.75 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไป เริ่มชำระเดือนมีนาคม 2549 เงินกู้ยืม
ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท กำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาสจำนวน 8 งวด งวดละ 375 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 28
มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายไตรมาส ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.70 ต่อปี เริ่มชำระเดือน
มิถุนายน 2549

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

181

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ค้ำประกันร่วมเต็มมูลค่าเงินกู้ และมีบริษัทย่อย 17 บริษัท ทำ Negative Pledge โดยให้ความ
ยินยอมในการไม่นำที่ดิน อาคาร โรงงานและเครื่องจักรไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนอง จำนำ วางประกัน หรือกระทำด้วยประการใดๆ
อันเป็นเหตุให้เกิดภาระผูกพันหรือบุริมสิทธิใดๆ ขึ้นกับสินทรัพย์ดังกล่าว
ในปี 2549 และ 2550 บริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนดบางส่วนรวมเป็นจำนวนเงิน 22,220 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคงค้าง
ให้กับสถาบันการเงิน 7 แห่ง และอัตราดอกเบี้ยในปีที่สองได้ปรับลดจากร้อยละ 6 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ต่อมาในเดือนมีนาคม
2551 บริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนดส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 1,380 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคงค้างให้กับสถาบันการ
เงินที่เหลือและหลักประกันที่เป็นภาระค้ำประกันรวมเต็มมูลค่าเงินกู้ของบริษัทย่อย 4 บริษัท และบริษัทย่อย 17 บริษัทที่ทำ Negative
Pledge ได้ถูกยกเลิกในเดือนมีนาคม 2551
ในปี 2550 บริษัททำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 4,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง กำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนจำนวน
12 งวด งวดละ 375 ล้านบาท โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.60 ต่อปี สำหรับปีแรก และร้อยละ 5.75 ต่อปี สำหรับระยะเวลาหลังจากนั้น ต่อมาบริษัทได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราร้อยละ
4.50 ต่อปี สำหรับปีแรก และอัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี สำหรับระยะเวลาหลังจากนั้น นอกจากนี้บริษัททำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน
900 ล้านบาท กับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งกำหนดชำระคืนในปี 2552 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3.9625 ต่อปี
ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัททำสัญญากู้ยืมระยะยาวจำนวน 3,190 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง กำหนดชำระคืนเป็น
รายเดือนจำนวน 11 งวด งวดละ 300 ล้านบาท สำหรับ 10 งวดแรก และจำนวน 190 ล้านบาท สำหรับงวดสุดท้าย โดยเริ่มชำระตั้งแต่
วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
			

งบการเงินรวม
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน								
16,519
15,401
26,364
23,533
การดำเนินงานของบริษัทย่อย		
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง		
544
752
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา		
228
รวม		
17,291
16,153
26,364
23,533

17. เจ้าหนี้การค้า
		

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2551

5
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ 		
รวม		

918
2,471
3,389
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550

(ล้านบาท)
680
1,960
2,640

2551

2550

-

-
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ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน								
2,879
2,429
การดำเนินงานของบริษัทย่อย		
248
95
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา		
226
69
สกุลเงินยูโร		
20
46
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง		
16
1
สกุลเงินอื่นๆ		
3,389
2,640
รวม		

18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

			

2551

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย		
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า		
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์		
เช็คจ่ายค่าภาษีสรรพสามิตรอเรียกเก็บ		
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		
อื่นๆ		
รวม		

726
681
472
389
325
79
70
21
220
2,983

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550

2551

2550

18
76
5
17
3
18
137

35
9
30
67
21
162

(ล้านบาท)
687
801
375
520
431
281
140
71
192
3,498
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ยอดหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
			

งบการเงินรวม
2551

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน								
การดำเนินงานของบริษัทย่อย		
2,963
3,421
135
160
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา		
18
1
สกุลเงินสิงคโปร์		
1
1
1
1
สกุลเงินยูโร		
72
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง		
4
1
สกุลเงินอื่นๆ		
1
รวม		
2,983
3,498
137
162

19. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน
ไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
การแปลงค่างบการเงิน
ส่วนเกินทุนจากการแปลงค่างบการเงินที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นได้แก่ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจาก
การแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศให้เป็นเงินบาทเพื่อนำไปรวมในงบการเงินของกิจการ
การตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจนกระทั่งมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้น

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

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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20. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
กลุ่มบริษัทได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ รูปแบบหลักในการรายงานคือส่วนงานธุรกิจ
พิจารณาจากระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ ในการกำหนดส่วนงาน
ผลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้
อย่างสมเหตุสมผล
ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน หนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้ว่าเกี่ยวข้องกับส่วนงานใด จะถูก
ปันส่วนตามเกณฑ์ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิของแต่ละส่วนงาน โดยผู้บริหารเชื่อว่าเกณฑ์ดังกล่าวได้แสดงหนี้สินของแต่ละส่วนงานได้
อย่างเหมาะสมและใกล้เคียงกับความเป็นจริง
รายการบัญชีที่สำคัญระหว่างกันของส่วนงานได้ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว
ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สำคัญดังนี้
ธุรกิจเบียร์
ธุรกิจสุรา		
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจแอลกอฮอล์

ผลิตและจำหน่ายเบียร์ยี่ห้อต่างๆ (ส่วนใหญ่ขายภายนอกกลุ่มบริษัท)
ผลิตและจำหน่ายสุรายี่ห้อต่างๆ (ส่วนใหญ่ขายภายนอกกลุ่มบริษัท)
ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำโซดา กาแฟสำเร็จรูป เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มชาเขียว
และเครื่องดื่มกลิ่นผลไม้ (ส่วนใหญ่ขายภายนอกกลุ่มบริษัท)
ภัตตาคารร้านอาหารญี่ปุ่น บะหมี่ราเมน และเบเกอรี่ (ส่วนใหญ่ขายภายนอกกลุ่มบริษัท) และ
ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ต่างๆ (ส่วนใหญ่ขายภายนอกกลุ่มบริษัท)

ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทมีฐานการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งของสินค้าที่ผลิตได้จะส่งไปจำหน่ายโดยตรงหรือผ่าน
ทางบริษัทย่อยในต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก สำหรับฐานการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษัทย่อย
ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ ได้กำหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์
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ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
และภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
37,040
6,456
43,496
4,172
278
2,192
1,702

31,972
5,646
37,618

913
226
349
338

13,880
400
3,821
9,659

39,548
6,536
46,084
12,199
731
2,652
8,816

33,923
7,055
40,978
194
66
(36)
164

2,982
794
3,776
390
(4)
394

1,796
366
2,162
152
10
6
136

1,540
968
2,508
193
3
26
164

1,174
758
1,932

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้(เสีย)ตามส่วนงานธุรกิจ
				
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม		
		
ธุรกิจเบียร์
ธุรกิจสุรา
แอลกอฮอล์
ธุรกิจอาหาร
2551
2550
2551
2550
2551
2550
2551
2550
		
		
(ล้านบาท)
38,458
47,557 59,586 52,940 3,953
2,547
2,636
2,039
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
12
23
40
17
3
1
12
4
รายได้อื่น
61
88
338
220
14
4
12
82
รวมรายได้
38,531
47,668 59,964 53,177 3,970
2,552
2,660
2,125

478
9
159
310

(127)
38
3
(168)

972
140
1,112

966
1
18
985

893
529
1,422
806
138
944

2550

2551

ธุรกิจ
แอลกอฮอล์

(31)
(30)
(1)

(292)
2
(290)

(269)
(30)
(22)
(321)

2551

2551

35
35

(1,081)
36
(1,045)

15,586
681
4,299
10,606

76,556
14,084
90,640

(941) 105,257
37
(69)
932
(1,010) 106,226

2550

16,862
1,050
4,869
10,943

73,824
14,811
88,635

105,108
46
343
105,497

2550

ตัดรายการ			
ระหว่างกัน		 รวม

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามส่วนงานธุรกิจ
				
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม
		
ธุรกิจเบียร์
ธุรกิจสุรา
แอลกอฮอล์
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจแอลกอฮอล์
รวม
2551
2550 2551
2550
2551
2550 2551
2550
2551
2550
2551
2550
		
		
(ล้านบาท)
5,978
3,588 23,150 23,988
529
182
72
39
481 29,729 28,278
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15,333 17,910 21,258 23,137
2,621
1,181
366
243
2,169 39,578 44,640
สินทรัพย์อื่น
1,637
1,815 5,474 5,920
2,370
736 1,267
502
515 10,748
9,488
รวมสินทรัพย์
22,948 23,313 49,882 53,045
5,520
2,099 1,705
784
3,165 80,055 82,406
								
6,238
4,441 9,792 11,051
1,002
266
668 17,298 16,160
เงินกู้ยืมรวม
หนี้สินอื่น
2,263
4,065 5,489 4,307
607
368
401
369
42 8,760
9,151
รวมหนี้สิน
8,501
8,506 15,281 15,358
1,609
368
667
369
710 26,058 25,311
									
รายจ่ายฝ่ายทุน													
563
361
935 1,277
610
25
242
117
27
59 2,377
1,839
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
590
11 1,465
675
162
1
49
5
- 2,266
692
- สิทธิการเช่า
43
43
ค่าเสื่อมราคา
2,007
2,361 2,305 2,371
403
155
118
125
141
192 4,974
5,204
ค่าตัดจำหน่าย
3
4
30
47
2
1
12
11
47
63

ส่วนงานภูมิศาสตร์
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ในงบการเงินรวมสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2551 และ 2550
มีดังนี้
งบการเงินรวม
รายได้
			

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2551

2550

2551

2550

38,312
1,266
39,578

43,037
1,603
44,640

(ล้านบาท)
ประเทศไทย		
ต่างประเทศ		
รวม		

102,766
3,460
106,226

101,858
3,639
105,497

21. รายได้อื่น
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

1
8
4
13

64
17
9
90

(ล้านบาท)
รายได้จากการขายวัตถุดิบ		
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน		
รายได้จากการขายเศษวัสดุ		
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		
อื่นๆ 		
รวม		

195
36
28
121
380

153
42
97
292

22. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

626
225
26
12
31
43
254
1,217

577
144
24
10
29
73
297
1,154

(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน		
ค่าใช้จ่ายการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์		
กำลังการผลิตว่างเปล่า		
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าเช่า		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
เงินบริจาค		
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		
อื่นๆ		
รวม		

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

4,092
4,016
2,163
1,257
559
471
314
40
1,167
14,079

3,824
4,536
2,001
1,256
489
557
274
149
1,652
14,738
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23. ค่าใช้จ่ายพนักงาน
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

373
180
13
6
54
626

342
171
13
6
45
577

(ล้านบาท)
เงินเดือนและค่าแรง		
โบนัส		
ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง		
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
อื่นๆ 		
รวม		

4,114
793
300
15
774
5,996

3,875
763
298
14
619
5,569

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

24. ดอกเบี้ยจ่าย
งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
ดอกเบี้ยจ่ายและค้างจ่ายกับ								
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
66
548
732
สถาบันการเงิน		
655
726
477
574
กิจการภายนอกอื่นๆ		
26
271
25
271
			
681
1,063
1,050
1,577
ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของ								
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
12
(13)
สุทธิ		
681
1,050
1,050
1,577

25. ภาษีเงินได้
จำนวนภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุนรวมน้อยกว่าจำนวนภาษีเงินได้ที่คำนวณโดยการใช้อัตราภาษีเงินได้คูณกับยอดกำไรสุทธิตามบัญชี
สำหรับปี เนื่องจาก
(ก) กลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน และได้ถูกนำมาใช้เพื่อลดจำนวนกำไรเพื่อเสียภาษีในปีปัจจุบันสำหรับปี 2551 มีจำนวน
9 ล้านบาท (2550: 64 ล้านบาท)
(ข) กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิในจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งเกิดจากธุรกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยกำไรสุทธิจากธุรกรรมดังกล่าว
ได้รับการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้สำหรับปี 2551 มีจำนวน 3 ล้านบาท (2550: 8 ล้านบาท)
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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(ค) ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี กับรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษีบางรายการของกลุ่มบริษัทสำหรับ
ปี 2551 มีจำนวน (385) ล้านบาท (2550: 84 ล้านบาท)
(ฆ) ขาดทุนของบริษัทย่อยบางแห่งของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่สามารถจะนำมาสุทธิกับกำไรของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทในการคำนวณ
ภาษีเงินได้สำหรับปี 2551 มีจำนวน 197 ล้านบาท (2550: 110 ล้านบาท)
(ง) กลุ่มบริษัทมีการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ สำหรับปี 2551 มีจำนวน 26 ล้านบาท (2550: 3 ล้านบาท)
จำนวนภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการน้อยกว่าจำนวนภาษีเงินได้ที่คำนวณโดยการใช้อัตราภาษีเงินได้คูณกับยอดกำไรสุทธิ
ตามบัญชีสำหรับปี เนื่องจาก
(ก) บริษัทมีเงินปันผลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปี 2551 มีจำนวน 1,604 ล้านบาท (2550: 5,696 ล้านบาท)
(ข) ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี กับรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษีบางรายการสำหรับปี 2551 มีจำนวน
10 ล้านบาท (2550: 65 ล้านบาท)
(ค) บริษัทมีการปรับปรุงภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ สำหรับปี 2551 มีจำนวน 12 ล้านบาท

26. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตภายในวันที่ 3 มีนาคม 2549 สำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่
1475(2)/2546 และวันที่ 2 กันยายน 2551 สำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1223(4)/2549
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 18 ตุลาคม 2546 สำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1475(2)/2546 และวันที่ 28
กันยายน 2549 สำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1223(4)/2549) และ
(ค) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ในปี 2550 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ ในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาห้าปี
นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ
(ฆ) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้แปดปีนั้น
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม
การลงทุน
สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ในปี 2547 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดภาษีอากร และให้จัดตั้งพื้นที่
โรงงานของบริษัทดังกล่าวเป็นเขตปลอดอากร โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ทั้งอากรนำเข้าและส่งออก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพาสามิต ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

27. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
และจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำนวณดังนี้
งบการเงินรวม
			
2551
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท / ล้านหุ้น )
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท							
(ขั้นพื้นฐาน)		
10,342
10,628
6,019
19,418
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว		
25,110
25,110
25,110
25,110
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)		
0.41
0.42
0.24
0.77

28. เงินปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2551 สำหรับจำนวนหุ้นสามัญ
ทั้งหมด 25,110 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,013 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้
แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551
ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.29 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,282 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 3,013 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 4,269 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551
ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,524 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 2,762 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 2,762 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550

29. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทต่อไปนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่าย
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนคำนวณตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 20 ปี
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ในระหว่างปี 2550 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งให้ถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 กำหนดให้ผู้ซื้อต้องรับรู้
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อในราคาทุนหลังจากรับรู้ค่าความนิยมเริ่มแรกแล้ว ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับค่าความนิยมโดยเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คือ การลดค่าตัดจำหน่าย
ในงบกำไรขาดทุน ซึ่งเป็นการรับรู้การตัดจำหน่ายค่าความนิยมภายใต้นโยบายการบัญชีเดิม จำนวนประมาณ 82 ล้านบาท และส่งผลให้
กำไรตามที่รายงานสำหรับปีเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนเดียวกัน ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีการด้อยค่าของค่าความนิยม
ที่บันทึกไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

30. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ
จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการ
การจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (หมายเหตุข้อ 16) คงที่ กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจาก
เงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			 อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี
รวม
			
ที่แท้จริง		 แต่ภายใน 5 ปี
			 (ร้อยละต่อปี)		
(ล้านบาท)
ปี 2551							
หมุนเวียน							
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
5.00
3,336
3,336
ไม่หมุนเวียน						
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
5.00
5,578
5,578
รวม			
3,336
5,578
8,914
							

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

192

งบการเงินเฉพาะกิจการ
			 อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี
รวม
			
ที่แท้จริง		 แต่ภายใน 5 ปี
			 (ร้อยละต่อปี)		
(ล้านบาท)
ปี 2550							
หมุนเวียน							
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
5.75
3,548
3,548
ไม่หมุนเวียน							
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
5.75
9,411
9,411
รวม			
3,548
9,411
12,959
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่
มีดังนี้
งบการเงินรวม
			 อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี
รวม
			
ที่แท้จริง		 แต่ภายใน 5 ปี
			 (ร้อยละต่อปี)		
(ล้านบาท)
ปี 2551														
หมุนเวียน														
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
4.52
760
760
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		
4.48
7,941
7,941
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ							
ภายในหนึ่งปี		
4.63
5,325
5,325
ไม่หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		
4.97
3,265
3,265
รวม			
14,026
3,265
17,291
							
ปี 2550							
หมุนเวียน							
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
6.74
1,000
1,000
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		
3.64
4,998
4,998
หุ้นกู้ระยะยาวมีประกันที่ถึงกำหนด							
ชำระภายในหนึ่งปี		
5.75
3,000
3,000
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ							
ภายในหนึ่งปี		
5.15
1,755
1,755
ไม่หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		
4.41
5,400
5,400
รวม
		
10,753
5,400
16,153
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
			 อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี
รวม
			
ที่แท้จริง		 แต่ภายใน 5 ปี
			 (ร้อยละต่อปี)		
(ล้านบาท)
ปี 2551							
หมุนเวียน							
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
6.68
13
13
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		
4.34
5,233
5,233
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ							
ภายในหนึ่งปี		
4.63
5,325
5,325
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
5.00
3,803
3,803
ไม่หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		
4.97
3,265
3,265
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
5.00
8,725
8,725
รวม			
14,374
11,990
26,364
							
ปี 2550							
หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		
3.64
4,798
4,798
หุ้นกู้ระยะยาวมีประกันที่ถึงกำหนด							
ชำระภายในหนึ่งปี		
5.75
3,000
3,000
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ							
ภายในหนึ่งปี		
5.15
1,755
1,755
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
5.75
2,040
2,040
ไม่หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		
4.41
5,400
5,400
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
5.75
6,540
6,540
รวม			
11,593
11,940
23,533
									
ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบดุลเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง
กับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศดังนี้
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งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา																
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
146
174
ลูกหนี้การค้า
8
13
90
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
10
1
เจ้าหนี้การค้า
17
(248)
(95)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
18
(18)
(1)
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง		
(107)
170
(1)
								
ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์		
(15)
ประมาณการยอดขายสินค้า		
286
ประมาณการยอดซื้อสินค้า		
(1,741)
(2,994)
ประมาณการหนี้สินอื่น		
(2)
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น		
(1,865)
(2,538)
(1)
								
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ		
1,811
2,508
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ		
(54)
(30)
(1)
เงินยูโร								
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
10
5
เจ้าหนี้การค้า
17
(226)
(69)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
18
(72)
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง		
(221)
(141)
								
ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์		
(62)
(25)
ประมาณการยอดซื้อสินค้า		
(902)
(1,158)
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น		
(1,185)
(1,324)
								
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ		
858
1,173
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ		
(327)
(151)
								
เงินปอนด์สเตอร์ลิง								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
1
เจ้าหนี้การค้า
17
(20)
(46)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
18
(4)
(1)
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง		
(19)
(50)
(1)
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
หมายเหตุ
2551
2550
2551
2550
(ล้านบาท)
(8)
(288)
ประมาณการยอดซื้อสินค้า		
ประมาณการยอดจ่ายค่าโฆษณา								
ประชาสัมพันธ์		
(64)
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น		
(91)
(338)
(1)
								
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ		
74
287
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ		
(17)
(51)
(1)
								
เงินเหรียญสิงคโปร์								
เงินให้กู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
208
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
18
(1)
(1)
(1)
(1)
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น		
(1)
(1)
(1)
207
								
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ		
(208)
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ		
(1)
(1)
(1)
(1)
								
เงินเยนญี่ปุ่น								
ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์		
(5)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ		
5
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ		
								
เงินสกุลอื่นๆ								
ลูกหนี้การค้า
8
1
เจ้าหนี้การค้า
17
(16)
(1)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
18
(1)
ยอดรวมความเสี่ยง		
(17)
								
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ		
1
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ		
(17)
1
-

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด
ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่ในงบดุลไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยง
สูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบดุล อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัท
มีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหนี้สินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในการพิจารณามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
หรือชำระหนี้สินภายใต้เครื่องมือทางการเงิน

31. ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

(ล้านบาท)
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน							
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้							
ที่ดิน		
11
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น		
158
220		
เครื่องจักรและอุปกรณ์		
228
218
รวม		
386
449
							
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน							
ที่ยกเลิกไม่ได้							
ภายในหนึ่งปี		
218
246
9
9
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี		
197
223
7
14
หลังจากห้าปี		
31
30
รวม		
446
499
16
23
							
ภาระผูกพันอื่นๆ														
เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินค้า						
และวัสดุที่ยังไม่ได้ใช้ 		
41
86
สัญญาซื้อสินค้าและวัตถุดิบ		
2,651
4,386
สัญญาซื้อกากน้ำตาล 		
1,174
296
สัญญาจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 		
10
53
9
53
สัญญาโฆษณาและสปอนเซอร์		
615
157
สัญญาบริการ		
242
190
สัญญาจ้างผู้ชำนาญการ		
1,518
1,579
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 		
2,993
5,036
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 		
524
217
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งบการเงินรวม
			

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

2551

2550

50
59

31
1
302

(ล้านบาท)
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร		
สัญญาอื่นๆ 		
รวม		

231
9,475

247
28
12,582

สัญญาว่าจ้างผู้ชำนาญการ
ในปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อย 4 บริษัท ทำสัญญาว่าจ้างผู้ชำนาญการผู้หนึ่งในการควบคุมดูแลการผลิตและปรุงสุรา “หัวเชื้อสุรา”
โดยมีระยะเวลาจ้าง 40 ปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2587 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทและบริษัทย่อย
มีภาระต้องจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ชำนาญการเป็นรายเดือน รวมเดือนละ 4.3 ล้านบาท โดยเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ทุกๆ รอบ 12 เดือน
ในช่วงเวลา 20 ปีแรก นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 หลังจากนั้น นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไปจนครบกำหนด
ตามสัญญา จะจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือน รวมเดือนละ 0.25 ล้านบาท ค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 1,766.2 ล้านบาท
ต่อมามีการทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ให้บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินจำนวนรวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่
ผู้ชำนาญการท่านนี้เพิ่มเติม ดังนั้นค่าจ้างทั้งสิ้นภายใต้สัญญาทั้งส่วนที่บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายไปแล้วและส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายมี
จำนวนเงินรวม 3,766.2 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ค่าจ้างที่จะจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือมีจำนวนเงิน 1,517.7 ล้านบาท
สัญญาสปอนเซอร์
ในปี 2548 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ต่อสัญญาสปอนเซอร์กับสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันในสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปทั่วโลก ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินขั้นต่ำจำนวน 0.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสูงสุดจำนวน 2.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงต่อปี
โดยขึ้นอยู่กับผลงานของทีมฟุตบอลเอฟเวอร์ตันในแต่ละปี
ต่อเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 ได้มีการต่อสัญญาออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2554 โดยมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินขั้นต่ำ 0.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสูงสุดจำนวน 3.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยขึ้นอยู่กับผลงาน
ของทีมฟุตบอลเอฟเวอร์ตันในแต่ละปี
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้า
ในปี 2548 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทในประเทศแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทชาเขียว
ให้กับบริษัทย่อยทางอ้อม โดยสัญญามีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ได้มีการต่ออายุสัญญาอีก 3 ปี นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
สัญญาซื้อขายขวดพีอีทีบรรจุร้อน
ในปี 2547 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อขวดพีอีทีบรรจุร้อนกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 450 ล้านขวด ตามราคา
ที่ระบุในสัญญาภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 และในระหว่างปี 2548 บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ทำสัญญา
ซื้อขวดพีอีทีบรรจุร้อนกับบริษัทในประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตามปริมาณที่บริษัทย่อยกำหนดในแต่ละเดือนเป็นระยะเวลา 15 ปี ตามราคาที่
ระบุในสัญญา โดยเริ่มซื้อขายงวดแรกเมื่อพ้นระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
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สัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์
ในปี 2550 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมได้ทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ให้เป็น
ผู้ดำเนินการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าในเครือ และควบคุมการบริหารวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทตกลงที่
จะชำระค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี
สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า
ในปี 2550 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมได้ทำสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้ากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อขนส่งสินค้าจากโรงงาน
ผลิตสินค้าไปยังปลายทางที่กำหนด โดยมีอัตราค่าขนส่งสินค้าคิดเป็นราคาต่อเที่ยวรถตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีกำหนดระยะเวลา
3 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และต่ออายุ ได้คราวละ 1 ปี สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา หรือยกเลิกสัญญาด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน
สัญญาซื้อขายฉลากฟิล์มหด
ในปี 2550 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อฉลากฟิล์มหดกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 80 ล้านชิ้นตามราคาที่ระบุใน
สัญญาภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในสัญญา
สัญญาสิทธิการดำเนินกิจการ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งทำสัญญาการใช้สิทธิเพื่อดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นในราชอาณาจักรไทยในฐานะผู้ได้รับอนุญาตหลักกับบริษัท
ต่างประเทศแห่งหนึ่ง มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 โดยสัญญาจะสามารถต่ออายุออกไปได้โดยอัตโนมัติ
ครั้งละ 10 ปี เว้นแต่จะมีการส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน ว่าจะไม่ต่ออายุสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาฉบับแรก
หรือระยะเวลาที่ต่ออายุรอบใดๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิเริ่มแรก ค่าธรรมเนียม
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และค่าสิทธิตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาเช่าอาคารโรงงาน
ในปี 2549 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อประกอบธุรกิจผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยมีอัตราค่าเช่าต่อเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 14 ปี 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2564

32. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
(ก) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญ ส่วนที่เหลือทั้งหมด
เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท
(ข) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด และบริษัทย่อยของบริษัทอีก 2 บริษัท ได้ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท
สุราแม่โขง จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 5,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท
(ค) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด และบริษัทย่อยของบริษัทอีก 2 บริษัท ได้ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท
เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 39 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3.9 ล้านบาท
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(ฆ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
- อนุมัติหลักการในการดำเนินโครงการติดตั้งสายบรรจุเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ระบบ Aseptic ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งภายใต้
		 งบประมาณจำนวน 1,430 ล้านบาท
- อนุมัติหลักการในวงเงินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นจำนวน 5,000 ล้านบาท ให้กับสถาบันการเงินภายในประเทศ
		 สองแห่ง รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
(ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนเงิน 7,533 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 3,013 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,520 ล้านบาท

33. มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่ในงบดุล เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชีที่
ปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552
เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง

การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขายและดำเนินงานที่ยกเลิก

บริษัทคาดว่าการกำหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างมี
สาระสำคัญ

34. การจัดประเภทบัญชีใหม่
รายการในงบการเงินของปี 2550 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี 2551 ดังนี้
2550
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด		
หลังจัด
ก่อนจัด		 หลังจัด
ประเภท จัดประเภท
ประเภท
ประเภท จัดประเภท ประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
			
(ปรับปรุงใหม่)					
			
(ล้านบาท)
งบดุล							
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
1,129
(122)
1,007
สิทธิการเช่า
122
122
		
-			
-
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การจัดประเภทรายการใหม่นี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

35. ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
(ไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทาน)
งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย (“มาตรฐานการบัญชีไทย”) ซึ่งมีข้อแตกต่างที่สำคัญบาง
ประการจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (“IFRS”) การเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เป็นการสรุปข้อแตกต่างที่สำคัญบางประการ
ระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทยและ IFRS ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และรายการกระทบยอดของกำไรสุทธิและ
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทยเป็น IFRS ข้อมูลทั้งที่สรุปไว้และรายการกระทบยอดมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้
ข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสรุปไว้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
(ก) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่มีผลบังคับใช้ ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีไทยยังไม่มี
การใช้วิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทได้บันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ของภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายตามงวดบัญชีภายใต้ข้อกำหนด
ของประมวลรัษฎากรของประเทศไทย กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดปัจจุบัน
ภายใต้ IFRS ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใช้งบดุลเป็นหลัก ซึ่งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี รายการภาษีเงินได้
ตัดบัญชีพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างงวด สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้ประโยชน์
(ข) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงผลประโยชน์จากการเลิกจ้าง
การเกษียณอายุ และผลประโยชน์หลังเกษียณอายุ กลุ่มบริษัทมีข้อผูกพันในการจ่ายผลประโยชน์ ให้กับพนักงาน คือ การจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนที่ออกให้กับพนักงาน การจ่ายผลตอบแทนในการเกษียณอายุและการจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง
โดยไม่สมัครใจตามที่กฎหมายกำหนด ผลประโยชน์จากการเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึง
ระยะเวลาในการทำงานและเงินเดือนของพนักงาน ขณะที่ยังไม่ได้มีมาตรฐานการบัญชีไทยในเรื่องดังกล่าว การจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจ่ายผลตอบแทนในการเกษียณอายุและการจ่ายชดเชยจากการเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจตามที่กฎหมายกำหนด
จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ภายใต้ IFRS ผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ดังนั้นผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเลิกจ้างงานจะบันทึกเป็นหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่อเมื่อกิจการมีภาระผูกพันโดยชัดเจนที่จะเลิกจ้าง
พนักงานหรือกลุ่มพนักงานก่อนวันเกษียณอายุตามปกติหรือให้ผลประโยชน์ ในการเลิกจ้างเนื่องมาจากการเสนอให้มีการลาออก
จากงานด้วยความสมัครใจ
ผลประโยชน์จากการเกษียณอายุของพนักงานรับรู้เป็นหนี้สินด้วยจำนวนสุทธิรวมของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบดุล
หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตามแผนผลประโยชน์ และรับรู้ค่าใช้จ่ายด้วยจำนวนสุทธิรวมของค่าบริการในปัจจุบัน ค่าดอกเบี้ย
ค่าบริการในอดีต และกำไรขาดทุนจากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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(ค) เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีไทยได้มีข้อกำหนดในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน แต่มีแนวทางอย่างจำกัดเกี่ยวกับการรับรู้
และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ ในงบดุล อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
ภายใต้ IFRS เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์รับรู้ในงบดุลเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน
ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายไป (ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์) หรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับ (ในกรณีที่เป็นหนี้สิน) โดยต้นทุนใน
การจัดทำรายการจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน ภายหลังจากการรับรู้ในเริ่มแรกตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงินจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนรวม
(ฆ) สินทรัพย์ลงทุน
ตามมาตรฐานการบัญชีไทย ที่ดินที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าจัดประเภทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดินดังกล่าว
แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หักขาดทุนจากการด้อยค่า การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการตีราคาเพิ่มขึ้นแสดงในส่วนทุน
ภายใต้ IFRS สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าจัดประเภทเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ลงทุนและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 40 เรื่อง สินทรัพย์ลงทุน ซึ่งมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 40 อนุญาตให้กิจการเลือกที่จะใช้
วิธีการบัญชีตามมูลค่ายุติธรรมหรือตามวิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน
วิธีการบัญชีตามมูลค่ายุติธรรมกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมดด้วยราคายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ลงทุนจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนสุทธิในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ตามวิธีราคาทุน ที่ดินและอาคารที่ถือไว้เพื่อเป็นสินทรัพย์ลงทุนจะวัดมูลค่าในราคาทุนหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่า
เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเปิดเผยข้อมูลตาม IFRS กลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีราคาทุน ซึ่งสินทรัพย์ลงทุนประกอบด้วยที่ดินและอาคาร
แต่การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยมีการตีราคาเฉพาะที่ดินไม่รวมอาคาร
(ง) การรวมธุรกิจ (ค่าความนิยม)
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มาตรฐานการบัญชีไทยกำหนดให้ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจต้องถูกตัดจำหน่ายอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของค่าความนิยมนั้น อย่างไรก็ตาม อายุการให้ประโยชน์ของค่าความนิยมจะไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่เริ่มรับรู้
ค่าความนิยมดังกล่าว
ในระหว่างปี 2550 มาตรฐานการบัญชีไทยในเรื่องค่าความนิยมได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยที่ปรับปรุงใหม่ได้กำหนดให้ต้องวัดมูลค่าของค่าความนิยมที่ได้มา โดยแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม ดังนั้น ค่าความนิยมจะไม่ถูกตัดจำหน่ายแต่จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี และเมื่อมีข้อบ่งชี้การด้อยค่า
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กำไรสุทธิรวม
2551

2550

(ล้านบาท)

10,606
10,943
ตามที่แสดงในงบการเงินรวมที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย
บวก(หัก): ผลแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย และตาม IFRS (สุทธิจากภาษีเงินได้)			
(31)
111
1. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
2. ผลประโยชน์พนักงาน
(53)
(65)
3. เครื่องมือทางการเงิน
18
82
4. สินทรัพย์ลงทุน
3
5. การรวมธุรกิจ (ค่าความนิยม)
29
จำนวนที่แสดงภายใต้การปฏิบัติตาม			
10,540
11,103
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ - IFRS

		

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2551

2550

(ล้านบาท)

53,998
57,095
ตามที่แสดงในงบการเงินรวมที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย
บวก(หัก):ผลแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย และตาม IFRS (สุทธิจากภาษีเงินได้)			
(370)
(595)
1. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
2. ผลประโยชน์พนักงาน
(639)
(596)
3. เครื่องมือทางการเงิน
30
12
4. สินทรัพย์ลงทุน
(47)
(47)
5. การรวมธุรกิจ (ค่าความนิยม)
102
102
จำนวนที่แสดงภายใต้การปฏิบัติตาม			
53,074
55,971
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ - IFRS
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รายงานรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุด ที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้รับอนุมัติ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ไม่รวมรายการที่มีมูลค่า
ตาม General Mandate
น้อยกว่า 100,000 เหรียญสิงคโปร์* และรายการ (ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
ที่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)
(หน่วย : พันบาท)

ก.
1
2
3
4
5

รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการ
บจก.เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
บจก.พิเศษกิจ
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น (**)
บมจ.ไทยแอลกอฮอล์

13,154.14
3,464.01
96,288.72

18,393.01
79,416.45
-

ข.
1
2
3

รายได้อื่น ๆ		
บจก.พิเศษกิจ
บจก.ดำรงฟ้า
525,788.85
บมจ.ไทยแอลกอฮอล์
142,569.42

8,841.97
-

ค.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ต้นทุนขาย		
บจก.พี เอส รีไซเคิล
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
บจก.น้ำตาลทิพย์ (1999)
บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บจก.ไทยเบเวอร์เรจแคน
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บจก.อาคเนย์ประกันภัย (***)
บจก.อาคเนย์ประกันชีวิต
บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
T.C.C. Ningbo Best Spirits Co., Ltd.
6,792.52
บมจ.อาหารสยาม
25,387.00

804,012.56
24,959.95
47,664.46
24,396.36
10,389.74
6,622.31
1,154,639.83
3,271,245.78
129,830.45
5,043.26
24,247.78
13,662.18
3,828.83
-

ง. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
1 บจก.บางนากลาส
2 บจก.อาคเนย์แคปปิตอล

15,772.76
108,248.98
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ มูลค่ารวมของรายการกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุด ที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้รับอนุมัติ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ไม่รวมรายการที่มีมูลค่า
ตาม General Mandate
น้อยกว่า 100,000 เหรียญสิงคโปร์* และรายการ (ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า
100,000 เหรียญสิงคโปร์*)
ที่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
(หน่วย : พันบาท)
(หน่วย : พันบาท)
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
53,446.24
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
12,007.90
บจก.อาคเนย์ประกันภัย (***)
33,775.79
5,367.68
บจก.อาคเนย์ประกันชีวิต
บจก.พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย)
44,278.58
กองทุนรวมรีเจนท์ โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์
6,486.05
4,282.20
บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์
บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
11,910.11
บจก.ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น (**)
18,002.85
4,601.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องไดนามิค แอสเส็ทส์
Best Wishes Co., Ltd
5,373.14
T.C.C. International Limited
21,726.21
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
30,895.56
บจก.ทีซีซี พีดี 11
10,021.39
-

จ. ขายทรัพย์สิน		
4,468.12
1 บจก.เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์

-

ฉ. ซื้อทรัพย์สิน		
2,798.38
1 บจก.บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง

-

* อัตราแลกเปลี่ยน 24 บาท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์		
** เดิมชื่อ : บจก.ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล กรุ๊ป
*** เดิมชื่อ : บจก.อาคเนย์ประกันภัย(2000)		
หมายเหตุ : 1. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมเคยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเราได้ซื้อ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
			 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 และได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมไตรมาสสิ้นสุดเดือนกันยายน 2551 บริษัทดังกล่าวจึงไม่ได้
			 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป ดังนั้น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของโออิชิ จึงเปลี่ยนเป็น
			 บริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อม ตามลำดับ ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 		
		
2. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) เดิมเคยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก
			 เราได้ขายบริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) และ
			 บริษัทย่อยของไทยแอลกอฮอล์ จึงไม่ได้เป็นบริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อม ตามลำดับ ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
			 จำกัด (มหาชน) อีกต่อไป
บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ภาคผนวก
การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสําหรับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
1. ความเดิม
คณะกรรมการของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อ้างถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2552 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจำปี 2551 ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
(“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และ (ข) มติการประชุมที่ 9 เกี่ยวกับ “ธุรกิจพิเศษ” ตามที่กำหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม
2. ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ตามหนังสือชี้ชวนของบริษัท ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 (“หนังสือชี้ชวน”) ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น ถือเสมือนว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) ตามความหมายที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 904 (2) ของคู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (“คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์”) ในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศสิงคโปร์ (“ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์”) สามารถเข้าทำธุรกรรมซึ่งเป็นกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสีย (“ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย”) ได้ โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกรรมที่ได้กระทำขึ้นเสมือนหนึ่ง
เป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
และธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยไว้ในหน้า 124-148 ของหนังสือชี้ชวนของบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวได้รับการแก้ไข
เพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีก่อนๆ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 และวันที่ 28 เมษายน 2551 ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้า 180 ถึง 188 และหน้า 201 ถึง 212 ของรายงานประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2549 และ 2550 ตามลำดับ (ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) “ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น”)
3. การนำเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
เนื่องจากธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป กรรมการบริษัท
จึงเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2552 เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนกระทั่งถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทครั้งถัดไป
4. รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของธุรกรรมที่ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงพื้นฐานของเหตุผล และผลประโยชน์ต่อบริษัท ขั้นตอนการตรวจสอบ
การกำหนดราคาของธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้
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5. คำแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และตามข้อ 920(1)(ค) ของคู่มือเกี่ยวกับ
การรับหลักทรัพย์ ขอยืนยันว่า
(ก) ขั้นตอนการตรวจสอบการกำหนดราคาของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(ข) ขั้นตอนการตรวจสอบตามที่กล่าวไว้ในเอกสารแนบนั้นมีความเพียงพอที่จะทำให้แน่ใจว่าธุรกรรมดังกล่าว จะได้ดำเนินไปตาม
ข้อกำหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
ในระหว่างการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าขั้นตอนการตรวจสอบตามที่กล่าวไว้ในเอกสารแนบที่กำหนดนั้น
ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะทำให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นตามข้อกำหนดทางการค้า
อันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติธุรกรรม
จากผู้ถือหุ้นใหม่ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการตรวจสอบครั้งใหม่
6. ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก
ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทในหุ้นทุนของบริษัท ณ วันที่ 21 มกราคม 2552 และวันที่ 11 มีนาคม 2552
ตามลำดับ สามารถพบได้จากรายงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งบริษัทจะได้แจกจ่าย
หรือได้แจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
7. การงดออกเสียง
เนื่องจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีส่วนได้เสียในหุ้นของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (ตามที่ ได้อธิบายไว้ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้)
อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงในบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้ บุคคลดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องของ
บุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในส่วน
ที่เกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
8. คำแนะนำของกรรมการ
กรรมการดังต่อไปนี้ พิจารณาได้ว่าเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการเสนอการต่ออายุของธุรกรรมที่ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายชูเกียรติ ตั้งพงศ์ปราชญ์ นายอวยชัย ตันทโอภาส
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร
กำภู ณ อยุธยา ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายสถาพร
กวิตานนท์ ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายอึ๊ง ตัก พัน (“กรรมการอิสระ”) กรรมการอิสระมีความเห็นว่า
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การเข้าทำธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้ และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว (ตามที่
ได้อธิบายไว้ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้) เป็นธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นตามข้อกำหนดทางการค้าปกติเพื่อก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ของกลุ่มบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ตามเหตุผลที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้ กรรมการอิสระแนะนำให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเห็นชอบกับวาระที่ 9
ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นี้
9. คำแถลงความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านต่างรับผิดชอบสำหรับความถูกต้องของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยกรรมการได้
ดำเนินการสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งหมดตามความรู้และความเชื่อของตนอย่างดีที่สุด และขอยืนยันว่าข้อเท็จจริง
และความเห็นที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เพียงพอและถูกต้อง และไม่มีการละเว้นไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญที่จะก่อให้
เกิดความเข้าใจผิด
10. การกระทำของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้ และประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 แทนตน จะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ลงนามและ (ก) ส่งมายังเลขานุการบริษัท ณ สำนักงานจดทะเบียนบริษัทเลขที่
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลา
เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 หรือ (ข) ส่งมายังสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ก่อนเริ่มประชุม
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้น
คนดังกล่าวในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นสามารถกระทำได้
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (“ซีดีพี”) จะต้องกรอกแบบคำสั่ง
ออกเสียง (Voting Instruction Form) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงนามและส่งกลับตามวิธีการในข้อกำหนดที่ระบุ
ไว้ในแบบคำสั่งออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้แบบคำสั่งออกเสียงไปถึงซีดีพี ภายใน 7 วัน ก่อนเวลาเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552
11. ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบสำหรับความถูกต้องของคำแถลงหรือความเห็นที่ได้กระทำในภาคผนวกฉบับนี้
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เอกสารแนบของภาคผนวก

การอนุมัติโดยทั่วไปในการดําเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
บริษัทคาดว่าในการดำเนินธุรกรรมตามปกตินั้น บริษัทอาจยังคงต้องเข้าทำธุรกรรมบางประเภทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัท
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของธุรกรรมที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมด้านธุรกิจการค้า
ที่ต้องการความรวดเร็ว บริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เข้าทำธุรกรรมกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวสำหรับการดำเนินการธุรกรรมตามปกติของบริษัท หากว่าธุรกรรมดังกล่าวทำขึ้นตามข้อกำหนดทางการค้า
อันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนสามารถขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการทำธุรกรรม
ประจำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปในทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจำเป็นในการดำเนินกิจการ
ประจำวัน ธุรกรรมเหล่านี้อาจไม่รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าทำข้อตกลง หรือการดำเนินธุรกิจต่างๆ
ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 920(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ อาจถือได้ว่าบริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท (“ธุรกรรม
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น”) ในการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัทได้ หากข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 920(1)(ข)
ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะ
ต้องได้รับการต่ออายุทุกปี ตามข้อ 920(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด 920(1)(ข)
มีดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ซึ่งบริษัทที่มีความเสี่ยง (ตามคำนิยามที่กล่าวไว้ข้างท้ายนี้) จะดำเนินธุรกรรมด้วย
(ข) ลักษณะของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
(ค) พื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อบริษัทที่มีความเสี่ยง
(ง) วิธีหรือขั้นตอนในการกำหนดราคาธุรกรรม
(จ) ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระว่าวิธีหรือขั้นตอนดังกล่าวในข้อ (ง) เพียงพอหรือไม่เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธุรกรรมทั้งหลายจะ
มีการดำเนินการตามข้อกำหนดในทางการค้าปกติและจะไม่ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหาย (เท่าที่
สามารถปรับใช้ได้)
(ฉ) ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากความเห็นของที่ปรึกษา
การเงินอิสระ (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
(ช) คำแถลงจากบริษัทว่าบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้ง หากวิธีหรือขั้นตอนการดำเนินการในข้อ (ง)
ข้างต้นนั้นเป็นวิธีหรือขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม และ
(ซ) คำแถลงว่าบุคคลผู้ที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียง และเพื่อให้แน่ ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระที่
เกี่ยวกับการอนุมัติธุรกรรมนั้นด้วย
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหากได้รับการต่ออายุ จะมีผลบังคับใช้จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
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บริษัทที่มีความเสี่ยง (Entities at Risk)
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น “บริษัทที่มีความเสี่ยง” หมายความถึง
• บริษัท
• บริษัทย่อยของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
• บริษัทในเครือของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ กลุ่ม หรือ
กลุ่มและบุคคลที่มีส่วนได้เสียมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทในเครือ
ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสามารถนำมาใช้ได้กับธุรกรรมของกลุ่มบริษัทที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อที่กำหนด
ในตาราง 1 – รายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ ได้รับอนุมัติ (“บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” และ
“บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติแต่ละราย”)
ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จะต้องอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (Mandated Transactions)
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้หรือการได้รับซึ่งสินค้าและบริการในกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน
กิจการประจำวันของกลุ่มบริษัทที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Interested Persons) (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการซื้อหรือขายสินทรัพย์
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) การซื้อของใช้เพื่อการบริโภคทุกประเภทในสำนักงานและในสถานที่เก็บสินค้าจากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงกระดาษชำระและ
น้ำตาลสำหรับใช้ในสำนักงาน เศษเหล็ก ถุงใส่มอลท์ และแผ่นไม้
(ง) การได้รับบริการต่างๆ จากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่พัก พาหนะ และสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับกรรมการของบริษัท และ/หรือ ของบริษัทย่อย การฝึกอบรมพนักงาน การติดต่อสื่อสารด้านโทรคมนาคม และการอนุญาต
ให้ใช้ซอฟท์แวร์ ตลอดจนบริการทำการตลาด การโฆษณา และการบริหารงาน รวมถึงการบริการการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้า
(จ) การเช่า หรือการเช่าช่วง สำนักงาน คลังสินค้า รถโดยสาร และที่ดินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
(ฉ) การให้บริการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการพัฒนาสินทรัพย์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
บริการการขาย ตลอดจนการให้บริการการผลิต
(ช) การให้เช่าหรือให้เช่าช่วงสำนักงาน คลังสินค้า รถยนต์ โดยสาร และที่ดินกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
(ซ) การขายผลผลิตพลอยได้ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงปุ๋ย ขวดแก้วที่ใช้แล้ว และเศษวัสดุจากโรงงาน เช่น อลูมิเนียม
เศษแก้ว และเศษกระดาษ
(ฌ) การขายเบียร์ สุรา น้ำดื่ม โซดา และสินค้าอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ
(ญ) การให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก)
ถึง (ฌ) ดังกล่าวข้างต้น
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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ขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Review Procedures for Interested Person Transactions)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ (หากมีข้อกำหนดระบุไว้) ธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งนายอึ๊ง ตัก พัน (Mr. Ng Tat Pun)
ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของการทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Lead Independent Director for Interested Person Transactions) (“หัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณา
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย”) นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการทำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ทำ
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้กระทำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทำตามเงื่อนไข และข้อกำหนดทางการค้าปกติ (On an Arm’s Length
Basis and Commercial Terms)
ขั้นตอนการตรวจสอบและข้อจำกัดในการอนุมัติ
โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการทำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Interested Persons) ได้กระทำ
ขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติ สอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติใน
ทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และบนเงื่อนไขที่มิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่ได้ให้แก่หรือที่ได้รับจากบุคคล
ภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการนำขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนี้มาบังคับใช้
(1) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าและการได้รับบริการ
(ก) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าทั้งหลายที่กระทำเป็นประจำโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัทหรือ
		 ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการประจำวันของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดหาและการจัดซื้อซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ
		 จากผู้ถือหุ้นที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น ธุรกรรมที่กล่าวถึงในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ญ) ข้างต้น
		 ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
		 (General Mandate for Interested Person Transactions - Mandated Transactions)”) ธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของ
		 ขั้นตอนการควบคุมภายใน (Internal Control Procedures) ซึ่งระบุถึงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ เช่น องค์ประกอบของ
		 อำนาจในการอนุมัติภายใน ข้อจำกัดในการอนุมัติ จำนวนคู่ค้าที่เป็นผู้เสนอราคา (อย่างน้อยสองราย) และขั้นตอนในการตรวจสอบ
		 โดยหลักการดังกล่าวนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทได้รับสินค้าและ/หรือบริการที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดจากการเสนอราคา
		 แข่งขัน (ตามที่เหมาะสม) ดังนั้น ในการกำหนดว่าราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียนำเสนอนั้น ยุติธรรมและสมเหตุสมผล
		 หรือไม่นั้น จะนำปัจจัยต่างๆ มาใช้ในการพิจารณา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยเกี่ยวกับตารางเวลาการส่งมอบ การปฏิบัติ
		 ตามรายละเอียดที่กำหนด ความเป็นมาในอดีต (Track Record) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การให้ราคาพิเศษ (Preferential
		 Rate) ส่วนลดหรือการคืนเงินกรณีที่มีการซื้อจำนวนมาก นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัท
		 ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการ
		 หรื อ ผู ้ ด ำรงตำแหน่ ง จั ด การของกลุ ่ ม บริ ษ ั ท (ซึ ่ ง ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที ่ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ บุคคลที่มี
		 ส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (“ผู้มีอำนาจอนุมัติ”) ทั้งนี้
		 ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรม ดังนี้

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ข้อจำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
ไม่เกิน 500,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่
ในตำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่
ในตำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 5,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ในตำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 20,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการ
ตรวจสอบล่าสุด

รองประธานกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการ
จำนวนสองท่านหรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ
ของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจำนวนสองท่าน โดยหนึ่งใน
จำนวนดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ
ในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น” ผู้มีอำนาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอ
เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของหัวข้อ
ดังกล่าวข้างต้น
(ข) ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอราคาแข่งขัน (Competitive Quotations) (ตัวอย่างเช่น ไม่มีผู้ขายสินค้าและบริการที่คล้ายคลึง
		 ที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ (โดยพิจารณาถึงจำนวน รายละเอียดตารางการส่งมอบ และอื่นๆ) หรือหากสินค้า
		 นั้นโดยลักษณะแล้วเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ) ผู้มีอำนาจอนุมัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
		 หรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรง
		 หรือโดยอ้อม จะเป็นผู้กำหนดว่าราคาและเงื่อนไขที่ผู้มีส่วนได้เสียนำเสนอนั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
		 มูลค่าของธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(ค) การซื้อขวดแก้วตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขวดแก้ว ฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ระหว่าง บริษัท บางนา โลจิสติค จำกัด
		 และ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“สัญญาซื้อขายขวดแก้ว”) (Glass Bottle Purchase Agreement) นั้นจะอยู่
		 ภายใต้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ หากว่ามีการแก้ไขเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญใดๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยน
		 เกี่ยวกับราคาซื้อขวดแก้วตามที่สัญญาได้อนุญาตไว้ และการต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขวดแก้ว เงื่อนไข
		 ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
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(2) ธุรกรรมอื่นๆ ที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียอันมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
(ก) บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งธุรกรรมดังกล่าว
		 ต้องเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และเป็นไปในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และจำเป็นต่อ
		 การดำเนินกิจการประจำวันของกลุ่มบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการขายสินค้า และการให้บริการ
		 แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย การให้เช่าหรือการให้เช่าช่วงทรัพย์สินให้แก่ หรือการเช่าหรือการเช่าช่วงทรัพย์สินจากบุคคล
		 ที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติตามที่อ้างถึงในข้อ
		 (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ (ญ) ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับ
		 การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น” ข้างต้น โดยบริษัทประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาสินค้าหรือบริการที่จะให้
		 ในขณะนั้น และในราคาตลาดในขณะนั้นสำหรับการเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
		 ที่มิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่มีต่อบุคคลภายนอก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้) (รวมทั้ง (เท่าที่สามารถ
		 ปรับใช้ได้) การให้ราคาพิเศษ ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าพิเศษ (favored customer) หรือในกรณีที่มีการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก
		 (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)) หรือประการอื่นใดตามวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่นำมาบังคับใช้ ทั้งนี้
(1) ในส่วนของการขายสินค้าและการให้บริการให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยมิได้มีการเสนอขายหรือให้บริการแก่บุคคล
		 ภายนอก รายการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีราคาของผู้จัดส่งสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคล
		 ภายนอกที่มิใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ
(2) ในส่วนของการเช่าหรือเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน บริษัทจะต้องสอบถามจากผู้ให้เช่าและ/หรือผู้เช่าทรัพย์สินที่มีขนาด
		 สถานที่ตั้ง และการใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือ
		 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
		
		
		
		

นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้อง
ได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็น
บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม
ดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าทางธุรกรรม

ข้อจำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
ไม่เกิน 200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่
ในตำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่
ในตำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ในตำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัท
ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ข้อจำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ
ของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจำนวน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในส่วนของ
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

		
		
		
		

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น” ผู้มีอำนาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรม
ที่เสนอเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ)
ภายใต้หัวข้อดังกล่าวข้างต้น

(ข) ในกรณีที่ไม่มีอัตราหรือราคาตลาดในขณะนั้น ไม่ว่าเนื่องมาจากลักษณะของสินค้าที่เสนอขายหรือการให้บริการ หรือ
		 เนื่องมาจากการไม่มี หรือไม่สามารถหาราคาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งอื่นใดในทางปฏิบัติได้ กลุ่มบริษัทจะกำหนด
		 ราคาสำหรับสินค้าและบริการเหล่านี้ตามหลักปฏิบัติในทางการค้าปกติและตามนโยบายการกำหนดราคาของกลุ่มบริษัท
		 ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วนต่างกำไร (Margin) ปกติที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากสินค้าและบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงที่กลุ่ม
		 บริษัททำกับบุคคลภายนอก โดยในการกำหนดราคาสำหรับธุรกรรมที่พึงชำระโดยบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับการอนุมัติ
		 สำหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ บริษัทจะนำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวน ปริมาณ
		 การบริโภค ข้อกำหนดของลูกค้า รายละเอียด ระยะเวลาของสัญญาและกลยุทธ์ (Strategic Purpose) ของธุรกรรมในส่วน
		 ของการเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินนั้น หากไม่มีราคาตลาดของค่าเช่าในขณะนั้น ไม่ว่าเนื่องจากการไม่มี
		 หรือไม่สามารถหาราคาค่าเช่าเปรียบเทียบได้ในทางปฏิบัติหรือโดยเหตุประการอื่น กลุ่มบริษัทจะกำหนดอัตราค่าเช่า
		 ตามวิธีปฏิบัติในทางธุรกิจอันเป็นปกติและตามนโยบายการกำหนดราคาของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงมูลค่า
		 ของธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ผู้มีอำนาจให้การอนุมัติที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
		 หรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือ
		 โดยอ้อม จะเป็นผู้กำหนดว่าราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียเสนอมานั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่
(3) ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ
บริษัทอาจทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วเป็นครั้งคราว ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเป็นธุรกรรมที่มิได้ทำขึ้นตามทางการค้าปกติ
ของกลุ่มบริษัท หรือไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการประจำวันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อ
หรือขายสินทรัพย์ การเข้าทำข้อตกลง หรือการดำเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท
ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ (Listing Manual)
รวมถึงข้อจำกัดการอนุมัติการได้รับอนุมัติ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อ 905 และ 906 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับ
หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะตรวจสอบแต่ละธุรกรรมที่ได้กระทำ และแต่ละธุรกรรมที่ได้กระทำจะต้องได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้า
จากผู้มีอำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างท้ายนี้ (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรง
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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หรือโดยอ้อม โดยผู้มีอำนาจอนุมัติจะต้องทำการตรวจสอบธุรกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่กระทำขึ้นตาม
ข้อกำหนดทางการค้าปกติและไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
ข้อจำกัดในการอนุมัติ

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
ไม่เกิน 200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่
ในตำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่
ในตำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ในตำแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกิน 5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัท
ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า
เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ
ของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจำนวน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในส่วนของ
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ธุรกรรมที่กระทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีเช่นว่านี้อาจต้องมีการให้
ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นและอาจต้องทำการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในธุรกรรมดังกล่าว
ขั้นตอนในการตรวจสอบอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่นำโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะต้องดำเนินการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่ม
บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (โดยเฉพาะ หมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์)
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อระบุธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับ
การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น) และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ) รวมถึงการบันทึกธุรกรรมที่ทำกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม
(ก) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ของกลุ่มบริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนธุรกรรมทั้งหลายที่กลุ่ม
		 บริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (และเกณฑ์ ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวรวมทั้ง
		 ข้อเสนอราคาเพื่อใช้สนับสนุนเกณฑ์ดังกล่าว) ว่าเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และ
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(ข) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทจะจัดส่งรายงานธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทเข้าทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม
		 ซึ่งได้มีการบันทึก ตลอดจนหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้มีการบันทึกไว้ให้แก่
		 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทจะระบุครอบคลุมถึง
		 การตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบธุรกรรม
		 ที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคล
		 ที่มีส่วนได้เสียที่ดำเนินการอยู่ ที่ได้มีการต่ออายุหรือแก้ไขใหม่ในระหว่างรอบปีบัญชีปัจจุบัน ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบที่นำโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะดำเนินการตรวจสอบ
การควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นรายไตรมาส เพื่อกำหนดว่าธุรกรรม
เหล่านั้นมีการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบที่เพียงพอ และ/หรือสามารถปฏิบัติได้ในทางการค้า ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า
การทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ทำขึ้นตามข้อกำหนดอันเป็นปกติในทางการค้าและไม่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท โดยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจะต้องดำเนินการให้แน่ ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบที่กำหนดไว้แล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ในระหว่าง
การตรวจสอบที่กระทำขึ้นเป็นครั้งคราวโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่า
การควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะแน่ใจ
ได้ว่าธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะทำขึ้นตามข้อกำหนดปกติในทางการค้าและจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะนำเรื่องเสนอกลับไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับ
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วใหม่ ซึ่งจะอยู่บนหลักเกณฑ์ของการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบธุรกรรมกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ ได้รับการอนุมัติชุดใหม่ (ตามกฎข้อ 920(1)(ข)(4) และ (7) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์) ทั้งนี้
ในระหว่างระยะเวลาที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้งนั้น ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและ
ได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากคณะกรรมตรวจสอบ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น สมาชิกรายใดๆ
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ ไม่เป็นอิสระ จะต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนใน
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีความรับผิดชอบโดยรวมในการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ และมีอำนาจในการมอบหมาย
อำนาจให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทตามที่เห็นสมควร
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รายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
1. บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
2. บริษัท บางนากลาส จำกัด
3. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
4. บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด (1)
5. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
6. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
7. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
9. บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
10. บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด (2)
11. บริษัท ชลิตลาภ จำกัด
12. บริษัท น้ำตาลทิพย์ (1999) จำกัด
13. บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จำกัด
14. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด
16. บริษัท เลควิว แลนด์ จำกัด
17. บริษัท โรงแรมแม่ปิง (1988) จำกัด
18. บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์
		 แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
19. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
		 สิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
20. บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด
21. บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ
		 แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด

22. บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัด
23. บริษัท พิเศษกิจ จำกัด
24. บริษัท พลาสติคเอกชน จำกัด
25. บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด
26. บริษัท ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด
27. กองทุนรวมรีเจนท์ โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์
28. บริษัท สยามประชาคาร จำกัด
29. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
30. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (3)
31. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
32. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
33. บริษัท ที.ซี.ซี. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จำกัด (4)
34. บริษัท เทอราโกร จำกัด (5)
35. บริษัท ที.ซี.ซี. แคปปิตอล จำกัด
36. บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้
		 แมนเนจเม้นท์ จำกัด
37. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
38. บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
39. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด
40. บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
41. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จำกัด
42. บริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
43. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์ จำกัด

หมายเหตุ
(1) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(2) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จำกัด
(3) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด
(4) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธารา โฮเต็ล จำกัด
(5) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี อะโกร จำกัด
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นโยบายคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟในประเทศไทยได้เริ่มใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งพัฒนาโดยมีที่ปรึกษาคือ บริษัทดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด (“ดีลอยท์”) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่บริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำของโลกแล้ว ตั้งแต่ปี 2549 คู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีและการเงินนี้จะช่วยให้บริษัทในกลุ่มไทยเบฟทั้งหมดมีความเข้าใจและปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินเป็นแนวทางเดียวกัน
คู่มือนี้จะรวบรวมนโยบายบัญชี ผังบัญชี โครงสร้างองค์กร กระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ตัวอย่างเอกสารและรายงาน
ต่างๆ ที่ได้รับและทำขึ้นในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน และอื่นๆ อย่างเป็นระเบียบ คู่มือนี้จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ภายในปี 2552 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้นหลังจากการใช้คู่มือดังกล่าว เช่น การใช้ระบบ SAP เป็นต้น
กลุ่มบริษัทไทยเบฟในต่างประเทศได้พัฒนาและใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินแล้วในปี 2551

โครงการวางระบบ SAP
รายงานสถานะโครงการไอทีของไทยเบฟ
กิจการของไทยเบฟได้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ระดับโลกที่สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในไทยเบฟ ซึ่งระบบ SAP ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น best practice
และเหมาะสมสำหรับความต้องการดังกล่าว ทางไทยเบฟจึงได้มีการริเริ่มนำระบบ SAP มาใช้งานครั้งแรกในกลุ่มบริษัทผลิตเบียร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
ในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้ตัดสินใจอนุมัติงบประมาณโครงการเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบ SAP ที่สำนักงานใหญ่ และอีก 33 บริษัทย่อย
ในประเทศไทย ซึ่งไทยเบฟสามารถติดตั้งระบบ SAP แล้วเสร็จตามกำหนดการของโครงการภายในสิ้น พ.ศ. 2550 โดยใช้ค่าติดตั้ง
ต่ำกว่างบประมาณ และยังสามารถติดตั้งระบบ SAP ให้กับบริษัทย่อยได้เพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท ทำให้มีจำนวนบริษัทย่อยที่ติดตั้งระบบ
SAP ตามโครงการเพิ่มขึ้นรวมเป็น 34 บริษัท
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตการติดตั้งระบบ SAP ของโครงการโดยไม่เพิ่มงบประมาณ ทำให้มีบริษัทย่อยใน
ประเทศไทยใช้ระบบ SAP เพิ่มขึ้นอีก 15 บริษัท ซึ่งครอบคลุมบริษัทย่อยเป้าหมายที่ต้องการให้ใช้ระบบ SAP ในประเทศไทย
ทั้งหมด
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นอกเหนือจากการติดตั้งระบบ SAP แล้ว ทางไทยเบฟยังได้ติดตั้งระบบ BC Account ให้กับอีก 93 สาขาทั่วประเทศ ของ 12 บริษัทย่อย
ในกลุ่มงานขายภายในปีเดียวกัน โดยระบบ BC Account เป็นระบบ ERP ขนาดเล็กที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ
ผู้ใช้ที่สาขาได้เป็นอย่างดี และใช้งบประมาณในการลงทุนไม่สูง ซึ่งทีมที่ปรึกษาได้พัฒนาระบบเพิ่มเติมให้สามารถส่งข้อมูลจากระบบ
BC Account ที่สาขาเข้ามายังเครื่องแม่ข่ายที่ส่วนกลางทุก 15 นาที ซึ่งทางผู้บริหารของกลุ่มการตลาดได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์
และการบริหารงานอย่างน้อย 2 ครั้ง / วัน
จุดแข็งของระบบ BC Account ที่ ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไทยเบฟคือความพร้อมใช้ของระบบ เนื่องจากโครงสร้าง
เครือข่ายสาธารณะในประเทศไทยยังไม่มีเสถียรภาพสูงนัก ในระหว่างที่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบที่สาขาและส่วนกลางได้ผู้ใช้ระบบ
BC Account ที่สาขายังคงสามารถบันทึกรายการขาย รายการรับจ่ายสินค้า รายการทางบัญชี หรือเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ตามปกติ
ต่อมาเมื่อเครือข่ายที่เชื่อมต่อทำงานได้ตามปกติระบบจะส่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้กลับมายัง
เครื่องแม่ข่ายที่ส่วนกลางภายใน 15 นาที
นอกจากนั้นไทยเบฟยังได้เริ่มโครงการนำร่องของระบบจัดทำงบการเงินรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการจัดทำงบการเงินรวม
โดยยังอยู่ระหว่างการทดลองทำงานคู่ขนานกับระบบปัจจุบัน และติดตั้งระบบประเมินผลพนักงานแบบ online เพื่อรวบรวมค่าดัชนีชี้วัด
(KPI) ส่วนบุคคล และผลการประเมินของพนักงานในระบบบริหาร
ในปี พ.ศ. 2552 ไทยเบฟมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาระบบจัดทำงบการเงินรวม และจัดทำรายงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อนำ
ข้อมูลในระบบ ERP ที่ได้ลงทุนไปมาใช้อย่างคุ้มค่า โดยไทยเบฟจะพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมในระบบจัดทำงบการเงิน รวมถึงขยาย
การเชื่อมต่อข้อมูลจาก InterBev และกลุ่มโออิชิต่อไป
โดยในปีเดียวกัน ไทยเบฟจะพิจารณา IT Solution ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจโดยเฉพาะในด้านโลจิสติกส์ และด้านลูกค้าสัมพันธ์
ตัวอย่าง เช่น การสรรหาระบบ Mobile ที่ช่วยในการบันทึกรายการขาย และข้อมูลทางการตลาด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถรวบรวม
เข้ามาที่ส่วนกลางเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ Real Time มากขึ้น และการสรรหาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อนำมาใช้ใน
ศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

219

รวบรวมสารสนเทศที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX)
ในปี 2551
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ในปี 2551 บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมทั้งสิ้น
จำนวน 515 ครั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. รายงานเกี่ยวกับงบการเงินและการจ่ายเงินปันผลรวม 4 ครั้ง
2. รายงานเรื่องส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Substantial Shareholders) และของกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
รวม 417 ครั้ง ในกรณีที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียจากกรรมการท่านใด จะรายงานให้กรรมการ
ท่านอื่นทราบ
3. รายงานเรื่องการเกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่างๆ ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
รวม 13 ครั้ง คือ
3.1 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน
		 นายสมุทร หัตถสิงห์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว
3.2 การแต่งตั้งและลาออกของกรรมการบริหาร คือ
		 3.2.1 นายสวัสดิ์ โสภะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายการผลิตสุรา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551
		 3.2.2 นายฌอง เลอเบรอตง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานแผนกลยุทธ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551
		 3.2.3 นายไซแก้ว วงศ์พิเศษกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในเดือน
			 กุมภาพันธ์ 2551 และได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2551
		 3.2.4 นายวิชัย ชัยยาวรานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายพัฒนาธุรกิจ (ธุรกิจต่อเนื่อง) ในเดือนตุลาคม
			 2551 และ
		 3.2.5 นายสมชัย สุทธิกุลพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในเดือน
			 ตุลาคม 2551
3.3 นายสมศักดิ์ แซ่ก๊วย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน แทนนายพรศักดิ์ เพิ่มมณีนิล
		 ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และ
3.4 รายงานเรื่องการดำรงตำแหน่งบริหารของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. รายงานเรื่องการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวม 10 ครั้ง จากการที่บริษัทในเครือเข้าซื้อกิจการของบริษัทอื่นรวมถืงการได้มาและการทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การขายกิจการบริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) และ
การได้มาซึ่งธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง
5. รายงานเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดสิงคโปร์ และเป็นการให้ข้อมูลให้แก่นักลงทุน รวม 71 ครั้ง ซึ่งเป็น
รายละเอียดโครงสร้างองค์กรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ การเพิ่มทุนและลดทุนของบริษัทในเครือ การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทในเครือ
สรุปรายละเอียดผลประกอบการในไตรมาสต่างๆ สำหรับนักลงทุน การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยสมบูรณ์ การชี้แจงข้อเท็จจริงของข่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น
อายุไม่เกิน 270 วัน การเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมต่อประชาชน แผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะ
ทำให้หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่ง กล่าวคือ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศและการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
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ข้ อ มู ล ทั่ วไป

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
รหัส
ไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 10900
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 		

(02) 127 5555

(02) 272 2328

สายการผลิตเบียร์
						
1. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
10900 (02) 127 5555
			
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

(02) 617 9545

			
			

เลขที่ 349 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาด
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

(055) 728 400-15

(055) 728 416

2. บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
			

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
10900
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

(02) 127 5555

(02) 617 9546

			
			

เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเต้า
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(035) 289 333-47

(035) 289 371

3. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
			

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
10900
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

(02) 127 5555

(02) 617 9685

			
			
			

เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน กม. 54
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(035) 287 084-7

(035) 362 179

ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
			

ที่อยู่

62120

13250

13170

หมายเหตุ

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

สายการผลิตสุรา
						
1. บริษัท แสงโสม จำกัด
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 10900 (02) 127 5384
			
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

(02) 272 2330

			
			

เลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตำบลหอมเกร็ด
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

73110

(034) 321 777-9

(034) 321 777

โรงงาน 1

			
			

เลขที่ 37/3 หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

71110

(034) 611 053

(034) 611 778

โรงงาน 2

2. บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
			
		
			
			

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5383

(02) 272 2330

เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

71110

(034) 611 783-5

(034) 611 786

3. บริษัท ธนภักดี จำกัด
			

เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝก
50290
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 		

(053) 849 550-3

(053) 849 555

4. บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
			

เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม
25140
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 		

(037) 285 016-20

(037) 285 237

5. บริษัท มงคลสมัย จำกัด
			

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5382

(02) 272 2330

			
			

เลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ถนนวังสี่สูบ-งิ้วงาม
ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

53000

(055) 449 126-30

(055) 449 131

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

โรงงาน

โรงงาน
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ชื่อบริษัท
6. บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด

ที่อยู

รหัส
ไปรษณีย

โทรศัพท

โทรสาร

หมายเหตุ

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5386

(02) 272 2330

เลขที่ 488 หมูที่ 1 ตำบลวังดง
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

71190

(034) 527 100

(034) 527 111

โรงงาน

7. บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด

เลขที่ 82 หมูที่ 3 ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

12000

(02) 598 2850-9

(02) 598 2858

โรงงาน

8. บริษัท แกนขวัญ จำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2321
(02) 272 2295

เลขที่ 309 หมูที่ 6 ถนนน้ำพอง-กระนวน
ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแกน

40310

(043) 441 013-5

(043) 441 017
(043) 441 438

9. บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด

เลขที่ 99 หมูที่ 4 ตำบลหาดคำ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

43000

(042) 462 657
(042) 012 525
(042) 012 521

(042) 012 524

10. บริษัท อธิมาตร จำกัด

เลขที่ 170 หมูที่ 11 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย

31150

(044) 627 200-3
(044) 681 011-2

(044) 627 202

11. บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด

เลขที่ 101 หมูที่ 8 ตำบลแกงโดม
กิ่งอำเภอสวางวีระวงศ
จังหวัดอุบลราชธานี

34190

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

(045) 627 212

12. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด

เลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2330

เลขที่ 8 หมูที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

74000

(034) 830 213-6

(034) 830 213-6

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2330

เลขที่ 1 หมูท ่ี 2 ถนนทางหลวงหมายเลข 41
ตำบลทาโรงชาง อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี

84130

(077) 357 170-3

(077) 357 174

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2321
(02) 272 2334

เลขที่ 54 หมูที่ 2 ถนนสุขาภิบาล
ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม

73120

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

(034) 331 955

15. บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 1 หมูที่ 6 ตำบลบานแดน
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค

60180

(056) 279 088-9

(056) 350 660

16. บริษัท หลักชัยคาสุรา จำกัด

เลขที่ 46 หมูที่ 1 ตำบลหนองกลางนา
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

70000

(032) 321 791-2
(032) 313 611-2

(032) 321 793

13. บริษัท นทีชัย จำกัด

14. บริษทั ยูไนเต็ด ไวนเนอรี่ แอนดดสิ ทิลเลอรี่ จำกัด เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน
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ชื่อบริษัท

ที่อยู

รหัส
ไปรษณีย

โทรศัพท

โทรสาร

17. บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2584 # 1722

18. บริษัท ประมวลผล จำกัด

เลขที่ 56 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

73120

(034) 331 157

(034) 331 787

1. บริษัท กฤตยบุญ จำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2584

2. บริษัท ทิพยชโลธร จำกัด

เลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
10900
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

(02) 127 5555

(02) 272 2584

3. บริษัท ภิรมยสุรางค จำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2584

4. บริษัท สุนทรภิรมย จำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2584

5. บริษัท สุราทิพย จำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2584

1. บริษัท นำยุค จำกัด

เลขที่ 95/390-391 ตรอกนอกเขต
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

10120

(02) 291 9711-5

(02) 289 4751

2. บริษัท นำธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 51/40-41 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบานสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

20000

(038) 287 268-9

(038) 272 525

3. บริษัท นำเมือง จำกัด

เลขที่ 16/2 หมูที่ 1 ถนนอูทอง
ตำบลทาวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13000

(035) 242 691

(035) 242 691

4. บริษัท นำนคร จำกัด

เลขที่ 149/3 ถนนจุลจอมเกลา
ตำบลทาขาม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี

84130

(077) 224 771-4

(077) 224 775

5. บริษัท นำกิจการ จำกัด

เลขที่ 1, 3, 5 ตรอกวัดมวง ถนนสุรนารี
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

30000

(044) 242 496

(044) 241 747

6. บริษัท นำพลัง จำกัด

เลขที่ 80/13-14 ถนนเอกาทศรฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

65000

(055) 241 132

(055) 243 610

หมายเหตุ

โรงงาน

กลุมบริษัทผูแทนจำหนาย

สายบริหารการขาย
กลุมบริษัทผูจัดจำหนายสุรา
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ชื่อบริษัท

ที่อยู่

รหัส
ไปรษณีย์

โทรศัพท์

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายเบียร์
						
กลุม่ 1
				
1. บริษัท ป้อมกิจ จำกัด
เลขที่ 48, 50, 52 ถนนสุรนารี
30000 (044) 242 496
			
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
			
จังหวัดนครราชสีมา

โทรสาร

หมายเหตุ

(044) 241 747

2. บริษัท ป้อมคลัง จำกัด
			
			

เลขที่ 80/13-14 ถนนเอกาทศรฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

65000

(055) 241 132

(055) 243 610

3. บริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด
			
			

เลขที่ 2194 ถนนเจริญกรุง
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร

10120

(02) 291 9711

(02) 289 4751

กลุม่ 2
					
4. บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด
เลขที่ 135/3 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวิถี
84000
			
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
			
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(077) 224 774

(077) 224 775

5. บริษัท ป้อมโชค จำกัด
			
			

เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง
ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13000

(035) 241 678

(035) 241 313

6. บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด
			

เลขที่ 51/42 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท
20000
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 		

(038) 287 268

(038) 272 525

สายบริหารการตลาด *
						
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
10900 (02) 127 5203
			
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

(02) 617 9600

* (1) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ช้าง คอร์ป จำกัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 บริษัท ช้าง คอร์ป จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
		 โทรศัพท์ (02) 127 5555 โทรสาร (02) 272 2584
(2) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
		 กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (02) 127 5555 โทรสาร (02) 272 2584		

สายพัฒนาธุรกิจ (กลุ่มต่อเนื่อง)
						
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 10900 (02) 127 5840
			
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 		
(02) 127 5555
					
(02) 272 2051-5

(02) 617 9619
(02) 272 2316

2. บริษัท ทศภาค จำกัด
			
			

เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 25
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

10120

(02) 670 2525

(02) 670 2551

3. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด *
			

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
10900
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

(02) 127 5555

(02) 272 3038

4. บริษัท ธนสินธิ จำกัด
เลขที่ 949/6-8 ถนนนครไชยศรี
10300 (02) 241 0127
(02) 243 1607
			
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 		
(02) 241 0858
			
กรุงเทพมหานคร
						

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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ชื่อบริษัท

ที่อยู

รหัส
ไปรษณีย

โทรศัพท

โทรสาร

5. บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด

เลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5323-4

(02) 617 9688

6. บริษัท ถังไมโอคไทย จำกัด

เลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

7. บริษัท ไทยโมลาส จำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2432

8. บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 617 9685

9. บริษัท อาหารเสริม จำกัด **

เลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 617 9647

10. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ***

เลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5511

(02) 617 9549

หมายเหตุ

* จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ปุยไบโอนิค จำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551
** จดทะเบียนเปลี่ยนเฉพาะชื่อบริษัทภาษาอังกฤษจากเดิม Additive Food Co., Ltd. เปน Feed Addition Co., Ltd. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551
*** จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบริษัท บางนา โลจิสติค จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551

กลุมบริษัทเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
1. บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จำกัด *

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5497

(02) 272 2584

2. บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

เลขที่ 79 หมูที่ 3 ตำบลลำลูกบัว
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

73150

(034) 302 194

(034) 302 194

3. บริษัท ไทยดริ้งค จำกัด **

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต 10900
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

(02) 127 5555

(02) 272 2328

4. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ***

เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

10250

(02) 717 4773-4

(02) 717 4775

(02) 717 3920

โรงงาน

* จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบริษัท มหาราษฎรการเกษตร จำกัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551
** จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
*** บริษัทไดบริษัทนี้มาจากการเขาซื้อหุนของบริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551

กลุมบริษัทอาหาร
1. บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) *

เลขที่ 9 อาคาร ยู เอ็ม ทาวเวอร ชั้น 20
ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

10250

(02) 717 2244

2. บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด **

เลขที่ 444 ชั้น 1 หองเลขที่ 1 เอ 08-09
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

10330

(02) 611 8143-4

* บริษัทเขาซื้อหุนของบริษัทนี้ จำนวนรอยละ 43.9 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 และไดซื้อหุนเพิ่มจากการทำคำเสนอซื้ออีกจำนวนรอยละ 46.03 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 รวมเปนรอยละ 89.93
** บริษัทไดบริษัทนี้มาจากการเขาซื้อหุนของบริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
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กลุมอื่น ๆ
1. บริษัท เมืองกิจ จำกัด

เลขที่ 9 ถนนดาวคนอง - จอมทอง
แขวงบางคอ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร

10150

(02) 127 5328

(02) 272 2584

2. บริษัท วิทยาทาน จำกัด

เลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 617 9500-29

(02) 617 9530

3. บริษัท สุราไทยทำ จำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2330

ไมได
ประกอบ
กิจการ

4. บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2330

ไมได
ประกอบ
กิจการ

5. บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ จำกัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

(02) 127 5555

(02) 272 2330

ไมได
ประกอบ
กิจการ

6. บริษัท แพนแอลกอฮอล จำกัด

เลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
10900
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

(02) 127 5555

(02) 272 2330

ไมได
ประกอบ
กิจการ

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด จำกัด **

เลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
10900
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

(02) 127 5555

(02) 272 2584

2. บริษัท เบียรชาง จำกัด

เลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
10900
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

(02) 127 5555

(02) 272 2584

3. บริษัท เบียรอาชา จำกัด

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

(02) 127 5555

(02) 272 2584

ไมได
ประกอบ
กิจการ

กลุมบริษัทเครื่องหมายการคา *

10900

* (1) บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด และบริษัทในกลุมสุราบางยี่ขัน ไดซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท สุราแมโขง จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552
บริษัท สุราแมโขง จำกัด ตั้งอยูเลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท (02) 127 5555 โทรสาร (02) 272 2584
(2) บริษัท เบียรชาง จำกัด และบริษัทในกลุมเบียรชาง ไดซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท เบียรชางอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552
บริษัท เบียรชางอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยูเลขที่ 15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท (02) 127 5555 โทรสาร (02) 272 2584
** จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ที.ซี.ซี. สากลการคา จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551

กลุมบริษัทตางประเทศ
1. International Beverage Holdings Limited

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

2. InterBev (Singapore) Limited

No. 138 Cecil Street # 05-02
Cecil Court, Singapore

3. InterBev (Cambodia) Co., Ltd.

No 35, Street 322, Sangkat Boeung
Keng Kang 1, Khan Chamkamon,
Phnom Penh, Cambodia

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

069538

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

(65) 6435 2880

(65) 6536 9930

(855) (23) 727 424

(855) (23) 727 424
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4. InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

No 9-1, Jalan USJ 1/1B,
Regalia Business Centre,
47620 Subang Jaya, Selangor,
Malaysia

47620

(603) 8023-4923

(603) 8023-5923

5. International Beverage Holdings
Limited USA, Inc.

60 East 42nd Street, Suite 2134,
New York, NY

10165

(1) 646 896 3800

(1) 646 896 3801

6. Best Spirits Company Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

7. International Beverage Holdings (UK) Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 779001

8. Blairmhor Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

ไมได
ประกอบ
กิจการ

9. Blairmhor Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

10. Inver House Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

11. Liquorland Limited

8 Westbank Road, Belfast,
BT3 9JL, Northern Ireland

(44) 289 077 3990

(44) 289 037 0566

12. Inver House Polska Limited

ul. Obodrzyców 34 A/1,
81-812 Sopot, Poland

(48) 585 502 111

(48) 585 502 111

13. Wee Beastie Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

14. Inver House Distribution SA

Avenue des Tilleuls,
62140 Marconne, France

(33) 2 181 6170

(33) 2 181 1321

Dormant

15. Moffat & Towers Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

16. The Knockdhu Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

17. Speyburn-Glenlivet Distillery Company Limited Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

18. The Pulteney Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

19. The Balblair Distillery Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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20. Glen Calder Blenders Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

21. Hankey Bannister & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

22. R Carmichael & Sons Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

23. J MacArthur Jr & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

24. Mason & Summers Limited

10 Foster Lane, London,
EC2V 6HH, England

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

25. James Catto & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie,
ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จำกัด
ชั้น 22 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร
540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัทที่ปรึกษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพยสิงคโปร
Venture Law LLC,
50 Raffles Place #31-01
Singapore Land Tower
Singapore 048623
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
หรือนางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756
หรือนายสันติ พงคเจริญพิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623
คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1
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